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RESUMO 

Esta investigação centra-se na obra pedagógica de Teresa de Saldanha, que viveu em Lisboa 

entre 1837 e 1916. Preocupada com as raparigas que não tinham acesso à educação básica 

devido à falta de escolas femininas que dessem resposta aos problemas sócio-económicos, 

iniciou um trabalho de intervenção social, fundando uma associação que cuidasse da 

escolarização das raparigas, nos bairros mais pobres da capital, garantindo educação gratuita. 

O desenvolvimento desta associação permitiu que os benefícios se espalhassem pelo território 

nacional, sob supervisão pedagógica e coordenação de Teresa. Este projecto pedagógico 

revelou-se inovador quanto aos valores e princípios pedagógicos adoptados, destinando-se a 

uma faixa da população duplamente esquecida: raparigas que viviam em condições precárias. 

Juntando algumas companheiras, Teresa pretendeu envolver neste trabalho raparigas de um 

nível social mais elevado, como forma de as educar, tornando-as participantes de uma 

sociedade nova. Mais tarde, dirigiu escolas para crianças que podiam pagar os seus estudos. 

Este projecto pedagógico chegou até este século através das Irmãs dominicanas, que Teresa 

fundou em 1868. Era de esperar que os projectos pedagógicos das Irmãs dominicanas ainda 

seguissem os princípios pedagógicos iniciais. 

Esta investigação consta de duas partes: a primeira, que representa o quadro teórico, assenta 

na análise documental, utilizando fontes primárias provenientes, sobretudo, de dois arquivos e 

pretende estabelecer o projecto pedagógico de Teresa de Saldanha; a segunda, assenta em dois 

estudos de caso, desenvolvidos em duas das escolas que continuam em funcionamento, 

aplicando os princípios educativos de Teresa de Saldanha, recorrendo a entrevistas, 

observações formais e informais e análise de documentos de natureza diversa. 

As evidências empíricas iluminam a existência de um fio condutor pedagógico, seguido pela 

equipa educadora e que as pessoas reconhecem ser proveniente da vontade fundadora de 

Teresa de Saldanha. As Irmãs dominicanas, em cada escola, facilitam a emergência de 

comunidades de prática e de uma forte cultura de escola, que descrevemos e discutimos. 
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ABSTRACT 

This research is based on the pedagogic work of Teresa de Saldanha, who lived in Lisbon 

between 1837 and 1916. Worried about the young girls that could not access basic education 

because of the lack of scholar responses for their socio-economic level problems, she started a 

program of social work with some of her friends, creating an association that cared to improve 

feminine schoolarization, particularly among the poorest neighbourhoods of the capital, 

improving free education. The increasing of this association spread its benefits all over the 

country under Teresa’s pedagogic supervision and coordination. Her pedagogic project 

revealed to be innovative in its values and pedagogic principles besides its intention to 

achieve a double forgotten layer of the Portuguese society: the girls and the poor. She also 

aimed at engaging the girls born in higher social level, educating them to collaborate in the 

emergence of a new society. Later she directed other schools for paying children. Teresa de 

Saldanha’s pedagogic work reached this century through the educative work held by the 

Portuguese Dominican Sisters that she also created in 1868. 

Dominican Sisters’ actual pedagogic program should theoretically include Teresa Saldanha’s 

principles. This research has two different parts: the first one, representing our theoretical 

framework, settled on documental analysis using primary sources from two different archives, 

intend to establish Teresa’s pedagogic project; the second part lay on two case studies 

developed in two schools which are still open and are based on Teresa de Saldanha’s 

pedagogic principles, using interviews, formal and informal observations, documental and 

photographic analysis. 

The empirical evidence illuminate the existence of a pedagogic central thread, followed by the 

educational staff, that people recognize to come from the will of Teresa de Saldanha, through 

the Dominican Sisters who, in each school, facilitate the emergence of communities of 

practice, creating a strong school culture we describe and discuss. 

Keywords: Teresa de Saldanha – pedagogic project – socialization – autonomy – 

communities of practice 
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INTRODUÇÃO 

A presente investigação tem como principal objecto de estudo a obra pedagógica de uma 

pedagoga portuguesa, Teresa de Saldanha Oliveira e Sousa, filha dos 3.os Condes de Rio 

Maior, que viveu em Lisboa, entre 1837 e 1916. Habituada, pela mãe, a colaborar, desde tenra 

idade, em obras sociais, deixou-se impressionar pela miséria humana que conheceu, associada 

a uma ignorância confrangedora para os seus padrões de mulher culta, criada na convicção de 

que só a educação, de todas as classes sociais, podia elevar a sociedade portuguesa à altura de 

outras sociedades europeias, onde sua mãe vivera. Preocupada com a inércia do Estado que, 

envolvido noutras urgências, teimava em deixar de fora dos seus planos de acção efectiva a 

construção e equipamento de escolas primárias destinadas à educação básica, bem como a 

formação de professores e o cuidado em conferir às crianças as condições necessárias para as 

frequentar, dedicou toda a sua vida à educação, particularmente, à educação das mulheres. 

Em 1859, fundou a Associação Protectora de Meninas Pobres, juntando a si algumas das suas 

companheiras, gente da sua classe social, para quem a associação, a que presidiu desde 1860 

até ao fim da vida, reeleita ano após ano em assembleia geral, constituía, também ela, uma 

forma de educação social: empenhando-se como associadas e comprometidas com o trabalho 

no terreno, habituavam-se a olhar à sua volta e a tratar, efectivamente, daqueles que mais 

necessitavam, dando não só o seu dinheiro mas, sobretudo, o seu tempo e a sua atenção. A 

associação empreendeu um trabalho de escolarização das meninas pobres, como o próprio 

nome indicava, particularmente nos bairros mais pobres da capital, fornecendo às crianças 

aquilo de que necessitavam para frequentar a escola, desde o vestuário, à alimentação e ao 

material escolar, depois de, junto das famílias, procurar convencê-las da bondade desta atitude 

que, socialmente, representava um procedimento estranho face aos hábitos mais 

convencionais, ainda que ela lhes custasse, por exemplo, ficarem sem ter quem tomasse conta 

dos mais novos, ou ganhasse mais uns parcos recursos económicos para a casa. 

O crescimento da associação pelo aumento do número de sócias e pelo impacto social que 

produziu, permitiu que os seus benefícios se estendessem um pouco por todo o país, criando, 
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mesmo, sucursais da associação nalguns locais fora de Lisboa, sob a supervisão pedagógica e 

a coordenação de Teresa de Saldanha. 

A sua constante intervenção junto das escolas e das sócias responsáveis por cada uma das 

tarefas estipuladas revelou uma preocupação com as condições pedagógicas, configurando um 

quadro de princípios que ultrapassava em muito a simples vontade de cumprir o preceito de 

ajudar os outros e depressa considerar cumprida a sua missão. Teresa de Saldanha revelava-se 

uma mulher forte e segura das suas convicções. Para ela, educar não era apenas ensinar 

algumas coisas que permitissem ultrapassar o analfabetismo do povo, mas supunha um 

cuidado individualizado com cada pessoa, fosse qual fosse a sua classe social, e, ainda, 

colaborar para que cada um se tornasse um sujeito activo na construção de uma nova 

sociedade. Talvez por isso, alguns anos mais tarde, no final da década de 60, do século XIX, 

abriu a sua primeira grande escola, fundada em Lisboa para as raparigas pobres do bairro de 

Alfama, a crianças oriundas de famílias mais favorecidas, que podiam pagar pela sua 

educação, ajudando, ainda, com as suas mensalidades, à educação dos que nada podiam 

retribuir. 

O projecto pedagógico de Teresa de Saldanha chegou aos nossos dias através do trabalho 

educativo desenvolvido pelas Irmãs Dominicanas Portuguesas, uma congregação que também 

fundou, em 1868. Por pressuposto, os princípios pedagógicos seguidos nas escolas 

actualmente dirigidas pelas Irmãs dominicanas teriam, como referência, os do projecto da sua 

fundadora. 

O trabalho que apresentamos resulta, em última análise, da necessidade de encontrar sentido 

para o processo educativo por que passámos, em duas escolas dirigidas pela mesma ordem 

religiosa, cujos valores e princípios pedagógicos se foram tornando claros à medida que o 

tempo decorria e, sobretudo, ao observarmos que, depois de mudarmos de aluna a professora 

nas mesmas escolas, se tornavam explícitos ou, pelo menos, sobressaíam de uma prática com 

inúmeros pontos comuns, como se existisse uma plataforma de entendimento tácito, em que 

todos, mais ou menos, se moviam. Falamos de escolas cujas raízes remontam ao século XIX, 

à época em que a fundadora da referida congregação se superou na criação de escolas, 

quando, como dissemos, estas eram ainda muito escassas e com condições de funcionamento 

que não eram as ideais, quer em termos físicos quer humanos, atingindo apenas uma estreita 
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faixa da população, sobretudo os rapazes, deixando de fora as crianças do género feminino, 

sobretudo das classes mais desfavorecidas. 

Depois de uma primeira abordagem à obra da figura carismática que nos surgiu como mentora 

de tal projecto pedagógico, Teresa de Saldanha, e que levou à dissertação de mestrado, 

mantinham-se outras questões relacionadas, sobretudo, com o modo como esse projecto 

chegara aos nossos dias, entendido no duplo sentido: que veículo teria servido para a 

apropriação dos princípios pedagógicos, ao longo dos tempos; e em que estado se encontrava 

o projecto pedagógico actual, relativamente ao projecto pedagógico inicial. Empreendemos, 

então, um estudo mais profundo que contemplou, por um lado, a reconstrução da vida escolar 

no tempo de Teresa de Saldanha, nas escolas que dirigia; por outro, um retrato das escolas 

actuais, que contivesse elementos suficientes para permitir o confronto entre estas duas 

realidades. 

Na perspectiva das instituições envolvidas, este estudo foi encarado como uma oportunidade 

de reflexão sobre as próprias práticas e a avaliação do caminho percorrido, com a 

possibilidade de reorientar possíveis desvios e promover algumas adaptações indispensáveis, 

considerando as alterações do contexto sócio-cultural, sem perder de vista as finalidades 

desenhadas, que pareciam poder considerar-se, no fundamental, actuais e necessárias. 

Em Magalhães (1999) encontrámos a justificação que faltava para considerar ainda mais 

alargado o interesse da investigação que vínhamos projectando: 

A construção da história de uma instituição educativa, visa por fim, conferir uma 

identidade cultural e educacional. Uma interpretação do itinerário histórico, à luz do seu 

próprio modelo educacional. A história de uma instituição educativa, constrói-se a partir 

de uma investigação coerente e sob um grau de complexificação crescente, pelo que à 

triangulação entre os historiais anteriores, a memória e o arquivo, se haverá de contrapor 

uma representação sintética, orgânica e funcional da instituição – o seu modelo 

pedagógico. São múltiplas as virtualidades deste esforço de síntese que permite reavaliar 

toda a análise historiográfica anterior, incluindo o seu sentido hermenêutico e preparar 

de forma estruturada, a síntese final. (Magalhães, 1999, p. 74) 
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Procurámos, pois, que “a construção da historia [desta] instituição educativa” iluminasse 

outras tentativas, produzindo elementos que não só conferissem às escolas estudadas o quadro 

de referência, teórico e empírico, para o reconhecimento da sua identidade e do seu lugar 

próprio no panorama do sistema de ensino português, mas permitissem motivar outras escolas 

para que, assumindo a quota de autonomia que o seu status lhes confere, perante as condições 

legais em vigor, pusessem em marcha processos de construção de uma cultura de escola 

própria e de identificação das pessoas que delas fazem parte, umas com as outras, e com essa 

mesma escola. De igual modo, que cuidassem dos meios a pôr em marcha para a construção 

dessa cultura de escola, assim como da forma de a manter. 

Tal investimento parece ter sentido, numa época em que, em diversos meios e contextos, 

nomeadamente nos media, surgem críticas à escola e aos que nela trabalham, mormente os 

professores, desmotivados perante as múltiplas indefinições que sobre eles pesam, a perda de 

prestígio social e a falta de reconhecimento da sua autoridade, pondo em causa todo o 

trabalho que, nos últimos dois séculos, se procurou que a Escola assumisse, em prol da 

construção de uma sociedade mais justa e mais humana, mais conhecedora do mundo, 

detentora de ferramentas sócio-cognitivas e culturais de descodificação da realidade, que 

promovessem a participação activa dos seus membros na evolução dos seus diversos sectores, 

pese embora a instabilidade do corpo docente, que continua a minar grande parte dos 

empreendimentos pedagógicos nas escolas do Estado. 

O texto que resulta desta investigação pretende, pois, em primeiro lugar, devolver à História 

da Educação e aos portugueses uma figura de proa que, no silêncio que a sua situação social e 

o contexto político exigiam, desenvolveu uma grandiosa obra educativa, substituindo o 

Estado no cumprimento da sua intenção de empreender a educação do povo, dotando o país 

das escolas necessárias. Em segundo lugar, fornecer elementos para uma reflexão sobre o 

processo de construção de projectos pedagógicos duradoiros, que resistam às sucessivas 

reformas que, por qualquer estranho desígnio, parece estarmos sujeitos a que se atropelem, 

sem chegarem a ser totalmente postas em prática e, sobretudo, a que sejam substituídas sem 

uma avaliação credível que, no mínimo, justificasse o esforço profissional e o empenhamento 

pessoal de milhares de professores, pais e alunos, com os custos sociais que usualmente 

acarretam. 
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Dada a especificidade desta investigação, em que o enquadramento teórico é, ele próprio, 

fruto de análise documental, mais do que de revisão bibliográfica, o Capítulo 1 debruça-se 

sobre a Metodologia utilizada, quer na primeira parte do estudo quer na segunda. Assim, 

começamos por especificar as questões e os objectivos da investigação, partindo da 

problematização que já, de certo modo, aqui anunciámos, apontando e fundamentando, em 

seguida, as opções metodológicas de fundo. Debruçamo-nos, então, numa primeira parte, 

sobre a forma como foram recolhidos e analisados os documentos de arquivo sobre Teresa de 

Saldanha e as suas escolas, maioritariamente manuscritos, indicando algumas das questões 

que a investigação fez emergir, ao longo deste processo, nomeadamente as condições de 

arquivamento, e algumas decisões tomadas no sentido da utilização dos dados contidos nesses 

documentos, bem como a forma de os indicar ao longo do texto; elencamos, ainda, os 

documentos impressos mais relevantes sobre Teresa de Saldanha, entre os quais algumas 

publicações de carácter biográfico, quer escritas por pessoas que a conheceram de perto quer 

algumas publicadas mais recentemente, resultantes, também elas, de pesquisa documental, 

registando a importância relativa que, no presente estudo, concedemos a cada uma. Numa 

segunda parte, descrevemos o processo referente aos estudos de caso desenvolvidos nas duas 

escolas actuais das Irmãs dominicanas que elegemos para a presente investigação. Partindo da 

caracterização sumária de cada uma delas e procurando pôr em evidência as facilidades bem 

como alguns dos constrangimentos encontrados, apresentamos os instrumentos utilizados e 

descrevemos a forma como foi operacionalizada a análise dos dados recolhidos. 

No Capítulo 2, procuramos apresentar a figura central da investigação, Teresa de Saldanha, 

traçando um esboço biográfico que pretende, para além de compreender o envolvimento 

familiar e suas possíveis influências, delinear as suas principais características pessoais, os 

seus interesses e as suas convicções, utilizando testemunhos de pessoas que com ela 

conviveram mas, também, afirmações suas nas inúmeras cartas que escreveu. Neste esboço 

biográfico pareceu-nos importante, ainda, referir alguns dos momentos mais marcantes da sua 

vida, bem como as circunstâncias em que ocorreram as suas principais decisões. Num 

segundo momento, o texto descreve o contexto ideológico e sócio-político que, certamente, 

configurou as suas actuações: os acontecimentos sociais e políticos; o fluxo de ideias 

pedagógicas que, vindas de outros países da Europa chegavam a Portugal com alguma 

rapidez; a questão religiosa, particularmente a questão das Irmãs da Caridade, a que se 
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seguiram outras e o anticlericalismo reinante; o conceito de caridade cristã, central na obra de 

Teresa de Saldanha; os constrangimentos provocados pelas opções ideológicas da família e 

pelo carácter interventivo recorrente de alguns, na vida política nacional; a comunhão de 

ideais com alguns membros da família, como D. António da Costa, o primeiro Ministro da 

Instrução Pública. 

O Capítulo 3 aborda, detalhadamente, as duas associações de Teresa de Saldanha, desde a 

sua fundação. Estabelece as suas finalidades e os estatutos que as regem; caracteriza as 

pessoas que as integram e as relações que entre estas se estabelecem; descreve o seu modo de 

funcionamento, procurando sublinhar os aspectos pedagógicos e apontar as formas de 

financiamento. No caso das Irmãs dominicanas, procura-se, ainda, compreender a 

espiritualidade dominicana em que se enquadram e sublinhar, nesse contexto, possíveis 

princípios pedagógicos daí resultantes. 

O Capítulo 4 trata das escolas de Teresa de Saldanha, distinguindo as que foram apenas 

subsidiadas pela Associação Protectora de Meninas Pobres das que foram fundadas e dirigidas 

directamente por Teresa de Saldanha, a expensas, ou não, da referida associação. Optando por 

descrever, com mais pormenor, duas delas, uma, externa e gratuita, para crianças 

desfavorecidas, onde depois se incluíram, também, crianças que podiam pagar uma 

mensalidade e frequentavam a escola em regime de externato ou de internato; e uma outra, 

destinada a crianças internas, de meios mais favorecidos, que ficou conhecida, na época, 

como um dos melhores colégios do país. Dedica-se ainda um subcapítulo ao processo de 

fundação de uma outra escola, fora de Lisboa, em que se salientam alguns aspectos 

pedagógicos relevantes. A narração, que recorre a documentos muito variados, entre os quais 

algumas fotografias, procura descrever os espaços e a organização do quotidiano escolar, 

caracterizar alunos e educadores, bem como as relações que entre estes se estabelecia, 

assinalar o carácter do relacionamento entre escola e família, apontar algumas das actividades 

mais relevantes, como as representações de fim de ano e a distribuição de prémios, assim 

como a importância conferida à constituição de associações de alunas com fins diversos, a que 

se reconhece uma finalidade pedagógica, na medida em que implica a participação activa dos 

intervenientes. Conta ainda com alguns testemunhos que acrescentam elementos pictóricos 

mas, sobretudo, informações relevantes para o estudo em curso. 
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O Capítulo 5 apresenta duas das escolas actuais das Irmãs dominicanas, que foram alvo de 

investigação. Partindo dos dados recolhidos através dos diversos instrumentos habitualmente 

usados em estudos de caso, analisa-os por forma a caracterizar as duas escolas no que respeita 

aos espaços, aos educandos e seus educadores, à prática pedagógica, ao metacontrato 

subjacente aos documentos orientadores das escolas, aos valores preconizados e praticados no 

quotidiano das relações que se estabelecem. Optando por deixar que sejam os entrevistados a 

fazer ouvir as suas vozes, mesmo se isso implica citações demasiado extensas, procura-se 

interpretar as suas afirmações, cruzando-as com outros relatos e algumas observações. Ao 

mesmo tempo, procura-se ir estabelecendo os pontos de convergência ou de divergência, 

relativamente ao projecto inicial, fundador. Finalmente, discute-se, com base, também, em 

alguns relatos, o modo de apropriação por parte dos diversos participantes no processo 

educativo, dos valores e princípios pedagógicos, que se mantiveram ao longo dos tempos, 

constituindo aquilo que, muitos dos intervenientes no estudo, chamaram ‘identidade da 

escola’. 

Por último, no Capítulo 6, fazem-se as considerações finais. Sintetizando o que de mais 

importante se pode recolher desta investigação, procura-se reflectir sobre o que, de novo, traz 

ao conhecimento no domínio educacional. Ponderam-se, ainda, os contributos que a 

realização da tese aportou ao desenvolvimento pessoal e profissional da investigadora e, 

finalmente, apontam-se as questões emergentes do próprio trabalho e abrem-se algumas 

perspectivas de investigações futuras, que podem vir a alargar o âmbito deste trabalho ou, 

porventura a completá-lo em alguns aspectos que tenham ficado sem o devido 

desenvolvimento. 



 

 8

 



 9

CAPÍTULO 1 

METODOLOGIA 

O trabalho que, entre 1992 e 1993, desenvolvemos, com vista à elaboração da dissertação de 

mestrado (Miranda, 1993), tinha partido de questões levantadas pela experiência pessoal 

vivida pela investigadora: primeiro, na condição de aluna; posteriormente, de docente, em 

escolas da Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, fundada por 

Teresa de Saldanha em 1868. Da primeira fase, recordávamos, entre outros aspectos, a alegria 

latente na escola, presente quer na maneira de ensinar quer na proximidade entre educandos e 

educadores e, ainda, a exigência e o cuidado que sobressaíam da forma de acolher e tratar 

cada uma das crianças. Ao mudar de escola, dentro da mesma instituição, numa fase avançada 

da escolaridade e, depois, nos primeiros anos de exercício profissional, como docente, foi 

crescendo o reconhecimento de que existiam características peculiares comuns a estas escolas, 

uma vez que não se encontravam, com a mesma evidência, noutras escolas que conhecíamos. 

Na altura, este reconhecimento constituiu o ponto de partida da investigação. 

A tentativa de compreender este fenómeno conduziu-nos a Teresa de Saldanha que, desde 

tenra idade, do início da, então, escola primária, associávamos ao rosto sereno, de olhar 

profundo, do grande quadro pendurado na parede da sala de entrada do colégio por onde, 

quotidianamente, passavam professores, pessoal não docente, alunos e encarregados de 

educação (ver Figura 1). Assumimos, pois, como objecto de estudo, a pessoa de Teresa de 

Saldanha, enquanto educadora. 

Para a dissertação de mestrado, focámos a atenção nos valores que transpareciam da forma 

particular de educar que os documentos disponíveis analisados nos mostravam ser a de Teresa 

de Saldanha. 
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À medida que a investigação avançava, crescia a estranheza por tão grande obra ser quase 

desconhecida da História, nomeadamente da História da Educação em Portugal. O que 

pretendia ser um simples estudo de levantamento dos valores presentes numa obra educativa, 

acabou por trazer à luz uma figura de elevada estatura humana, que desenvolveu uma 

actividade de intervenção social ímpar no campo da Educação no seu tempo, em Portugal, e 

que transcendeu a época em que viveu, através das escolas que ainda hoje existem, sob a 

orientação das instituições que fundou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fotografia de Teresa de Saldanha. ([1887], data provável) 
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Então, outras questões emergiram: Que fontes influenciaram a obra de Teresa de Saldanha? 

Qual terá sido a extensão da sua obra e da sua influência? E as instituições por ela fundadas, 

como conservam hoje o seu legado (em termos de processo; com que sinais)? Poderemos 

considerar a sua obra pedagógica como um marco inovador na História da Educação em 

Portugal? 

1.1 PROBLEMA, QUESTÕES DE ESTUDO E OBJECTIVOS 

Estas questões, levantadas pela investigação de mestrado que efectuámos, constituíram o 

ponto de partida para o presente trabalho. Interessava, agora, aprofundar o estudo anterior, 

alargando-o de modo a poder, por um lado, caracterizar a obra pedagógica de Teresa de 

Saldanha, situando-a no panorama da educação da sua época e, por outro, perceber de que 

forma os seus princípios pedagógicos se mantêm, actualmente, nas escolas das instituições 

por ela fundadas, bem como os processos e as práticas que permitiram que assim chegassem 

até hoje. 

A experiência pedagógica alargada vivida pela investigadora nestas escolas, à medida que 

aprofundava o conhecimento da figura e obra de Teresa de Saldanha mostrava, a par com a 

presença de elementos característicos da obra pedagógica estudada, práticas que careciam de 

coerência relativamente ao projecto original. Acresce que, apesar do esforço da congregação 

em tornar conhecida a sua fundadora, aproveitando a passagem do 150.º aniversário do seu 

nascimento, em 1987, realizando diversas conferências e reeditando algumas obras 

fundamentais, parecia continuar a existir na prática das escolas quer por parte dos docentes 

quer do grupo das Irmãs envolvidas, um desconhecimento de elementos cruciais como os que 

se referiam à obra pedagógica fundadora e aos seus princípios e, mesmo, algum alheamento 

do que estes poderiam significar, nas escolas da actualidade, enquanto referência essencial 

identitária que incluía, até, elementos inovadores. Deste modo, a investigação ora 

apresentada, desenrolou-se procurando reunir evidências que iluminassem este problema. 

Assim, definimos como principal questão de investigação: 
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Como pode a obra pedagógica de Teresa de Saldanha, pensada e concretizada há mais de um 

século, configurar um modelo pedagógico que, no essencial, se mantenha na teoria e na 

prática das instituições escolares actuais que assumem ter nela a sua origem? 

Desta questão principal, emergem questões de estudo mais específicas, a que procurámos 

responder nesta investigação: a) Que motivações presidiram à dedicação de Teresa de 

Saldanha à causa da educação e ao desenvolvimento da sua acção pedagógica? b) Que 

características pessoais desenvolveu para enveredar por esse caminho? c) Que condições 

aproveitou ou criou para desenvolver os seus ideais e garantir a coerência do seu projecto 

pedagógico? d) O que caracterizou a sua obra pedagógica? e) Que eco fazem, dos princípios 

pedagógicos de Teresa de Saldanha, as escolas que, actualmente, se enquadram nas 

instituições que fundou? f) De que forma chegam, ao discurso e à prática educativa dos 

educadores inseridos nestas escolas, os princípios pedagógicos de Teresa de Saldanha? g) Até 

que ponto os educadores e os educandos das actuais escolas identificam, na acção educativa 

que promovem ou de que são alvo, as preocupações e os princípios pedagógicos de Teresa de 

Saldanha? 

De acordo com o problema e questões de estudo, definimos para esta investigação os 

seguintes objectivos: 

• Estabelecer as principais características pessoais e o percurso de vida de Teresa de 

Saldanha; 

• Delinear o pensamento pedagógico de Teresa de Saldanha a partir da caracterização 

da sua obra educativa; 

• Enquadrar o pensamento pedagógico de Teresa de Saldanha no contexto educacional 

português e nas correntes pedagógicas mais divulgadas na época, em Portugal; 

• Identificar características de inovação presentes no modelo pedagógico de Teresa de 

Saldanha; 

• Avaliar a actualidade dos princípios pedagógicos que Teresa de Saldanha concebeu 

e aplicou; 

• Identificar sinais da presença dos princípios pedagógicos de Teresa de Saldanha 

actualmente, nas instituições que fundou; 
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• Compreender os processos que configuraram a forma como o legado pedagógico de 

Teresa de Saldanha chegou aos dias de hoje, nessas instituições. 

1.2 OPÇÕES METODOLÓGICAS 

O que atrás fica exposto permite compreender que esta investigação se desenvolveu em duas 

partes distintas: 

1. Teresa de Saldanha – sua vida e obra; 

2. As actuais escolas de Teresa de Saldanha. 

A natureza dos objectos de estudo, nesta investigação, configurou a primeira opção 

metodológica. A complexidade de que se revestem (Cohen, Manion & Morrison, 2000; 

Davila, 1995; Merriam, 1988) aponta, claramente, para uma abordagem 

interpretativa/qualitativa que permita uma visão holística, uma vez que a realidade a que se 

reportam é multifacetada, dependendo de interacções humanas e do evoluir de acontecimentos 

que não se submetem a leis universais e não podem, por isso, ser alvo de medição (Patton, 

2002). 

A investigação interpretativa/qualitativa constitui, na formulação de Merriam (1998), “um 

conceito tipo chapéu de chuva que cobre diversas formas de investigação que nos ajudam a 

compreender e explicar o significado de fenómenos sociais, com o mínimo de alteração 

possível nas estruturas naturais” (p. 5). A investigação interpretativa/qualitativa envolve, pois, 

“uma abordagem naturalista, interpretativa, do mundo” (Denzin & Lincoln, 2003, p. 4), o que 

coloca o investigador no terreno, em contexto, “tentando compreender ou interpretar os 

fenómenos em função do sentido que as pessoas lhes atribuem” (p. 5). Caracteriza-se por ser 

indutiva, descritiva, sistemática e exaustiva na análise das fontes, recorrendo a diversos 

instrumentos de recolha de dados; orienta-se em função do objecto de estudo, constituindo um 

processo aberto e flexível, de modo a poder ir integrando novas descobertas ou novos 

indícios, surgidos ao longo do estudo (Creswell, 2007; Davila, 1995; Merriam, 1988, 1998; 

Patton, 1990, 2002). 
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Patton (2002) considera que “Uma abordagem ao campo de trabalho sem o constrangimento 

de categorias de análise pré-determinadas, contribui para a profundidade, abertura e detalhe 

da investigação qualitativa” (p. 14). Assim, a abordagem utilizada para o desenvolvimento 

deste estudo, tendo em conta os objectivos identificados, resultou de um primeiro desenho 

investigativo que, desde o início, assumimos como inacabado, em que se introduziram 

ajustamentos progressivos à medida que o trabalho avançava e se abriam novas perspectivas 

sendo que as próprias categorias de análise foram surgindo ao ritmo das evidências 

recolhidas. 

Importa salientar, neste tipo de investigação, a relevância do papel do investigador. Segundo 

Merriam (1988, 1998) e Patton (1990, 2002), o investigador é “o instrumento” da 

investigação qualitativa ou, como refere Davila (1995), “é o lugar onde a informação se 

converte em significação (e em sentido)” (p. 77): a ele compete mediar os dados (Merriam, 

1988), ser sensível a aspectos inicialmente não previstos e alterar o processo de recolha de 

dados quando o considere oportuno em função, muitas vezes, do que sente ou intui; a ele 

cabe, também, produzir uma narrativa, re-contar uma história (Ochberg, 1996). De acordo 

com Patton (2002), “a credibilidade da investigação qualitativa depende, em grande parte, da 

perícia, competência e rigor da pessoa que realiza o trabalho de campo” (p. 14). 

Patton (2002) acrescenta: “Uma vez que, na investigação qualitativa, o ser humano é o 

instrumento da recolha de dados, exige-se que o investigador reflicta cuidadosamente, assuma 

e refira as potenciais fontes de preconceito ou de erro” (p. 51). Nesta perspectiva, partilhada 

por Creswell (2007) e Merriam (1988, 1998), entre outros, importa sublinhar a antecipada 

admiração da investigadora por Teresa de Saldanha, bem como a proximidade e o 

conhecimento prévio que apropriara, relativamente às escolas actuais a estudar na 2.ª parte 

deste trabalho, permitida pelos anos que nelas participou e nelas se envolveu, pessoal e 

profissionalmente. 

A atribuição deste papel fulcral ao investigador representa, pois, uma grande responsabilidade 

e acarreta consigo a necessidade de um esforço redobrado de atenção, uma vez que a recolha 

de informação depende da sua capacidade de observação, da sua sensibilidade própria e da 

sua história pessoal, assim como de um particular cuidado na selecção das fontes e na análise 

crítica dos dados recolhidos, procurando exercer um controlo atento sobre as suas próprias 
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interpretações, por meio de uma fundamentação consistente e da triangulação interpretativa, 

sobretudo dos dados obtidos através de diferentes instrumentos. 

Para Creswell (2007), a triangulação é uma das formas de validação que os investigadores, 

usando abordagens interpretativas/qualitativas, podem utilizar. “Tipicamente – afirma o autor 

– este processo envolve a corroboração de evidências provenientes de fontes diferentes por 

forma a iluminar um tema ou perspectiva” (p. 208). Creswell (2007) apresenta, ainda, mais 

sete formas de validação, propondo que o investigador utilize, pelo menos, duas delas em 

cada estudo. De entre estas, salientamos três, que nos parece serem as mais adequadas ao 

presente estudo: a) o envolvimento prolongado e a observação persistente no terreno, com a 

finalidade de ganhar a confiança dos participantes ou informantes, quando existam, 

compreender a cultura vigente, e analisar as informações fornecidas/recolhidas, o que se 

aplica, também à análise documental; b) a sujeição, ao longo do processo de investigação, à 

crítica de outros investigadores, quer no que se refere aos métodos e à aplicação dos 

instrumentos quer à interpretação dos dados recolhidos; c) a descrição pormenorizada, densa e 

rica, como meio de permitir que os leitores tomem as suas próprias decisões. 

Richardson (2003) aposta na metáfora do cristal, em vez do triângulo, reconhecendo que 

existem mais do que três lados através dos quais podemos abordar o mundo: 

Proponho que a imagem central para a “validade”, nos textos pós-modernos, não seja o 

triângulo – um objecto bidimensional, fixo, rígido (...) [mas] o cristal, que combina 

simetria e matéria com uma infinita variedade de formas, essências, transmutações, 

multidimensionalidades e ângulos de abordagem. Os cristais crescem, mudam, alteram-

se, mas não são amorfos. Os cristais são prismas que reflectem externalidades e as 

refractam para dentro de si mesmos, criando diferentes cores, padrões, fileiras, 

projectando-os em diversas direcções. O que vemos, depende do ângulo em que nos 

colocamos. (Richardson, 2003, p. 517, aspas e itálico no original) 

Usando quer a metáfora do triângulo quer a do cristal, Denzin e Lincoln (2003) consideram 

que não existe uma forma ‘correcta’ de contar um incidente: “Cada narrativa (...) reflecte uma 

perspectiva diferente desse incidente” (p. 8). 
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Estas considerações sugerem-nos dois comentários: por um lado, a investigação de carácter 

interpretativo/qualitativo procura assegurar uma compreensão em profundidade de um 

fenómeno, assumindo que “a realidade objectiva nunca pode ser inteiramente captada” 

(Denzin & Lincoln, 2003, p. 8); por outro lado, o produto de uma tal investigação resulta de 

um processo construtivo, levado a efeito pelo investigador a partir dos dados recolhidos, a que 

procura dar sentido, num dado contexto, como se se tratasse de pequenas peças que reúne, 

metodicamente, encaixando-as como num puzzle. Este entendimento do processo 

investigativo como de ‘construção’, particularmente de ‘construção de sentidos’ a partir dos 

dados recolhidos através de diversos instrumentos, explicará que diversos autores tenham 

adoptado a metáfora da bricolage para designar a investigação de carácter 

interpretativo/qualitativo e aplicado ao respectivo investigador, a designação de bricoleur 

(Denzin & Lincoln, 2003; Kincheloe & Berry, 2004). 

Importa, ainda, considerar que, dentro desta primeira decisão de utilizar uma abordagem 

interpretativa/qualitativa para este estudo, as duas partes que o constituem exigiram a escolha 

de métodos específicos. Assim, no que se refere à primeira parte do trabalho, a distância 

temporal que nos separa do objecto do estudo configurava a utilização de uma metodologia de 

investigação histórica, ainda que de inspiração etnográfica, como veremos, baseada, 

sobretudo, na recolha e na análise de documentos. Quanto à segunda parte do trabalho, 

tratando-se do estudo de duas instituições escolares actuais, em que se pretendia compreender, 

com a profundidade possível, as relações interpessoais estabelecidas e as escolhas 

pedagógicas, formal ou informalmente reconhecidas e postas em prática no quotidiano escolar 

(Merriam, 1988, 1998; Yin, 2003), optámos pelo estudo de caso, de inspiração etnográfica, 

assente na recolha de dados através de instrumentos diversos, que adiante referiremos 

detalhadamente e dentre os quais destacamos: a observação de diferentes situações, 

entrevistas, documentos e materiais audiovisuais. 

1.3 TERESA DE SALDANHA – SUA VIDA E OBRA. 

Teresa de Saldanha viveu durante o século XIX e início do século XX, tendo falecido há mais 

de noventa anos. Tal circunstância impedia-nos de recolher testemunhos directos da própria e, 

muito dificilmente, de pessoas que com ela tivessem convivido. Havia que recorrer a 
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documentos do passado que permitissem uma reconstrução tão fiel quanto possível da pessoa 

e da obra (Cohen, et al., 2000), num processo guiado pelos princípios da metodologia de 

investigação histórica. De entre estes, destacamos: 

− Delimitação do objecto de estudo, do tempo e do espaço (García, 2004; McCulloch 

& Richardson, 2000); 

− Contextualização dos acontecimentos (García, 2004; McCulloch & Richardson, 

2000; Tuchman, 1998); 

− Relação crítica com as fontes (García, 2004; McCulloch & Richardson, 2000; 

Nóvoa, 1988; Tuchman, 1998). 

A estes, acrescentámos, o respeito pela cronologia de acontecimentos e evolução dos 

conceitos ao longo do tempo. 

A necessidade de situar esta parte do estudo na área específica da História da Educação, leva-

nos a tecer algumas considerações prévias. 

De acordo com Cohen e seus colaboradores (2000), entendemos que o estudo histórico de 

uma ideia ou instituição pode ajudar-nos a perceber a origem e a evolução dos sistemas 

educativos, das teorias e das práticas pedagógicas. Assim, o passado não interessa por si 

mesmo, mas permite-nos, enquanto educadores, trazer alguma luz sobre questões actuais de 

educação (McCulloch & Richardson, 2000). Tendo em vista os objectivos da presente 

investigação, é esta a posição que assumimos. 

Mais do que traçar a biografia de alguém que se distinguiu num determinado campo, neste 

caso, a Educação, tratava-se de caracterizar uma obra pedagógica que, por ter sido levada a 

cabo por uma determinada pessoa, numa determinada época, foi, em grande parte, 

configurada pela sua personalidade e rumo de vida, bem como pelo contexto sócio-político-

geográfico-económico-cultural em que a sua acção se desenvolveu. De forma alegórica, 

diríamos que, mais do que fazer um retrato biográfico, interessava iluminar acontecimentos e 

momentos diferentes de que se obtivessem registos tais que, podendo estabelecer-se 

sequencialmente, produzissem vários pequenos filmes com diversas personagens principais. 
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A ideia de movimento associada à imagem que utilizámos está de acordo com a complexidade 

da situação educacional que, considerada em qualquer momento da história, enquanto 

experiência vivida (Tuchman, 1998), compreende uma enorme variedade de vertentes, que 

vão desde os diversos participantes, à relação que entre eles se estabelece, ao espaço físico em 

que se desenrola, às decisões políticas que a configuram, às condições económicas e culturais 

que a influenciam, à localização geográfica que a enquadra, bem como à dinâmica dos 

processos que a caracterizam. Dir-se-ia que, como reconhecem McCulloch e Richardson 

(2000), o campo específico da História da Educação permite importações de outras disciplinas 

das ciências sociais, particularmente da Sociologia, mas também da Psicologia, da Geografia 

e da Economia, entre outras, bem como dos métodos de investigação específicos que cada 

uma utiliza. 

Desde o início do estudo parecia claro que seria necessário que a abordagem histórica 

privilegiasse a compreensão da cultura do grupo de pessoas estudado, numa perspectiva de 

inspiração etnográfica. Segundo Patton (1990), uma investigação etnográfica exige que o 

investigador mergulhe na cultura em estudo. Tratando-se, na 1.ª parte, de um objecto de 

investigação do passado, esta imersão só era possível por uma leitura crítica de diversos 

documentos de vários tipos que, iluminando, cada um parcialmente, o foco do estudo, 

permitisse por um processo lento e paciente de focagens sucessivas, reconstruir, como num 

puzzle, os registos a que atrás aludíamos. À designação de puzzle, Tuchman (1998) prefere a 

de montagem, utilizada na área das artes, particularmente no cinema; embora não fazendo 

parte do vocabulário usual dos historiadores, o autor considera-a “útil precisamente porque 

sugere que a capacidade artística está necessariamente implicada no trabalho do historiador” 

(p. 247). 

García (2004) alerta para a circunstância de a História da Educação ter como objecto de 

investigação a Educação, o que a torna, simultaneamente, “ciência histórica e ciência 

pedagógica” (p. 38) sendo, por isso, de considerar, que a investigação histórico-educativa 

constitui uma “investigação diferenciada” (p. 37): 

Porque ainda que os passos a seguir sejam os mesmos – Heurística, Crítica, 

Hermenêutica e Síntese – e as etapas as mesmas, reconhecidas como tais na investigação 

histórica propriamente dita, o fenómeno educativo é tão complexo e variado que 
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certamente os critérios de relevância, viabilidade, originalidade e interesse são fáceis de 

cumprir ainda que pareça que nos movemos em terrenos não especificamente 

pedagógicos. Simplesmente, porque não há nenhuma actividade humana que não tenha a 

ver com a educação, seja formal seja informalmente. Tal realidade permite-nos utilizar 

uma multiplicidade de fontes que, porventura, não seriam úteis noutro tipo de história. 

(p. 37) 

Esta leitura supõe que o investigador detenha uma atenção particular a qualquer dado que, 

parecendo embora inicialmente supérfluo, possa, mais tarde, ajudar a compreender 

determinados acontecimentos, pois, “para a história qualitativa, qualquer marca do passado 

pode ser, é, útil” (García, 2004, p. 34). Assim, considerámos importante registar dados 

aparentemente irrelevantes que permitissem saber, por exemplo, como as pessoas se vestiam 

ou se deslocavam, pois essas circunstâncias podiam representar condicionantes em 

determinadas situações. Esta foi uma opção que fizemos, pese embora a morosidade e o 

esforço acrescido inerentes a tal decisão. 

Acrescenta García (2004): 

É possível, pois, na investigação histórico-educativa, que o investigador seja o 

verdadeiro seleccionador das fontes. E, inclusivamente, o iniciador do seu uso, 

utilizando em muitas ocasiões, fontes não tradicionais, simplesmente devido às 

características da própria educação. No entanto, a prudência terá de ser o guia dos seus 

passos, pois só os dados verdadeiramente históricos podem converter-se em evidências 

históricas e, nesse sentido, a legitimação dessas evidências far-se-á através da crítica. 

Crítica externa e crítica interna, formuladas como uma série de perguntas que o 

historiador coloca aos dados recolhidos, em primeiro lugar tratando de demonstrar a 

autenticidade da autoria do documento e, em segundo, procurando justificar a sua 

credibilidade. (p. 37) 

Tendo Teresa de Saldanha vivido entre 1837 e 1916, estabeleceu-se como limite temporal de 

referência dos dados, para esta fase da investigação, o período compreendido entre os anos de 

1859 e 1916 que correspondem, respectivamente: a) à data da fundação da Associação 

Protectora de Meninas Pobres por Teresa de Saldanha, numa altura em que tinha já a seu 
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cargo o Colégio de Santa Marta, em Lisboa, parecendo-nos poder, por esse motivo, ser 

considerada data de início da sua actividade educativa; e b) ao ano da sua morte. A 

compreensão da identidade de Teresa de Saldanha e das motivações e princípios pessoais que 

terão estado na origem da sua obra levaram a que se recolhessem alguns dados anteriores a 

1859, mas apenas com esta finalidade. Também, algumas vezes, foi necessário recorrer a 

dados com data posterior a 1916, para complementar informação mas, exclusivamente, nos 

casos em que era possível afirmar que havia, ainda, influência directa de Teresa de Saldanha, 

pela proximidade das datas e das pessoas envolvidas. 

Para compreender a vida e a obra de Teresa de Saldanha foi necessário proceder a uma 

cuidada revisão da literatura referente ao período temporal considerado que, neste caso, faz 

parte dos resultados deste estudo uma vez que, como afirmam Cohen e seus colaboradores 

(2000), na investigação histórica a função da revisão da literatura é fornecer os dados e os 

instrumentos interpretativos para a investigação e o decurso deste processo depende da forma 

como o investigador selecciona e interpreta, também, esta informação. A par e passo, fomos 

reconhecendo a pertinência desta afirmação: entre outros aspectos, observámos que as ideias 

veiculadas na opinião pública actual, e em parte por nós assumidas até então, correspondiam a 

preconceitos nem sempre condizentes com os acontecimentos da época. Muitas vezes, 

preconceitos veiculados pelos próprios autores da época, demasiado preocupados em difundir 

e fazer vingar as suas ideias; outras vezes, convicções provenientes da maneira como 

aprendemos História e nos habituámos a não encontrar, na História de Portugal, muitos outros 

motivos de orgulho para além das descobertas quinhentistas. 

A revisão da literatura teve, pois, um papel fundamental enquanto ponto de partida para o 

presente estudo e de regresso, para procurar mais. Foi necessário compreender em que 

contexto viveu Teresa de Saldanha: do ponto de vista social, mas também do ponto de vista 

filosófico e político; das ideias latentes e difundidas pelos meios de comunicação da época, 

sobretudo os livros e a imprensa; das concretizações educativas, escolares ou não. Algumas 

leituras, aparentemente supérfluas, foram feitas com essa intenção: estão neste caso as edições 

de cartas e de memórias de outras figuras do seu tempo (Barreto, 1986; Colaço, 1930; Mello, 

2002; Mónica, 2000; Ventura, 2006). 
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Por vezes, era a descoberta de um dado novo, inesperado, que exigia nova pesquisa ou a 

leitura de um autor diferente. Por exemplo, a circunstância de Teresa de Saldanha ter vivido 

em Lisboa, apontava para uma fácil delimitação dos espaços envolvidos, a considerar neste 

estudo. Pareceu-nos importante, por isso, perceber como era o ambiente na Lisboa daquela 

época, como se organizava a cidade, como viviam as pessoas das diferentes classes sociais – 

dados que pudessem contextualizar e até justificar, ou simplesmente explicar, as opções 

assumidas. Mas a expansão da sua obra através do país e, depois de 1910, também no 

estrangeiro, levou a que se alargasse a revisão da literatura de forma a poder entender o que se 

passava em outros locais, ainda que, posteriormente, se tenha feito uso desses dados apenas de 

forma pontual – nomeadamente em Espanha, na Bélgica e no Brasil onde, por essa altura, as 

Irmãs dominicanas, expulsas das suas casas em Portugal, fundaram diversas escolas. 

Da mesma forma, cedo nos apercebemos de que não bastava ler os pedagogos consagrados, 

habitualmente referenciados na História da Educação como símbolos das ideias educacionais 

mais inovadoras do século XIX pois, por um lado, a vida social de Portugal, naquela época, 

decorria fortemente envolvida nas discussões parlamentares ou jornalísticas, em que o 

combate de ideias assentava muitas vezes em visões partidárias e discursos inflamados, 

essencialmente românticos e pouco pragmáticos; por outro lado, Teresa de Saldanha mantinha 

correspondência com instituições estrangeiras (particularmente da Irlanda e da Inglaterra) e 

lia, com bastante frequência, autores menos conhecidos, sobretudo franceses. E havia, ainda, a 

urgência dos problemas sociais, exigindo respostas concretas e rápidas, que não era possível 

retirar de nenhum autor. Assim, embora certamente influenciadas por eles, as suas decisões 

tinham directamente a ver com os problemas em si e com as convicções forjadas a partir da 

educação recebida, das suas vivências e características pessoais. 

Então, o enquadramento de Teresa de Saldanha na família, bem como desta na sociedade 

portuguesa, surge como mais um aspecto a exigir revisão de literatura, com o fim atrás 

apontado: tratando-se de uma família da nobreza, com envolvimento político e social 

relevante, é na literatura impressa, livros e jornais, em relatos de discursos parlamentares, ou 

ainda em textos legais, que encontramos muitas das referências necessárias à compreensão do 

contexto familiar. 
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A este respeito, logo nos primeiros meses do estudo, sentimos necessidade de saber quem era 

a família de Teresa de Saldanha, por causa das inúmeras referências a pessoas, cujos nomes 

conhecíamos da História de Portugal e que eram nomeadas, com algum sentido de 

proximidade, em documentos que íamos lendo. Desta pesquisa, essencialmente bibliográfica, 

resultou uma base de dados com mais de 600 entradas, a que recorremos diversas vezes ao 

longo do processo de investigação. 

1.3.1 As fontes e os documentos 

Para além da revisão bibliográfica já referida e que, neste caso, serve o propósito de 

contextualizar o objecto de estudo, procedemos à recolha e análise de diversos documentos 

impressos e manuscritos, directamente relacionados com a vida e a obra de Teresa de 

Saldanha. Porque a selecção e a análise crítica das fontes constitui o ponto crítico da 

metodologia de investigação histórica (Cohen et al, 2000; García, 2004; McCulloch & 

Richardson, 2000; Tuchman, 1998), este é um assunto que merece uma atenção detalhada. 

Começaremos por enunciar os livros publicados que considerámos relevantes, enquanto 

fontes da investigação. Importa perceber, a partir da consideração do respectivo autor e da sua 

credibilidade, das circunstâncias em que escreve, do público a que destina o seu trabalho, a 

relevância que lhes atribuímos (McCulloch & Richardson, 2000). 

• O livro de D. José Pedro de Saldanha Oliveira e Sousa (1949), sobrinho de Teresa de 

Saldanha, escritor: escrito com base em documentos de família, sobretudo cartas, debruça-se 

sobre as origens familiares da tia, retratando o ambiente em que esta nasceu e cresceu e os 

traços mais relevantes da sua personalidade de menina. Edição de autor, conheceu muito 

pouca divulgação. 

• O livro de D. João Lima Vidal (1938), bispo de Aveiro, escritor: o autor conheceu e 

privou, directamente, com Teresa de Saldanha. O seu livro é publicado alguns anos depois da 

morte desta. Referindo acontecimentos de que teve conhecimentos ou que presenciou, o autor 

não esconde a sua admiração por Teresa de Saldanha, aproveitando todos os momentos para a 

enaltecer. O livro, escrito em jeito que diríamos quase de romance, aponta aspectos 

extremamente interessantes e que revelam o impacto que a personalidade da visada tinha 

sobre as pessoas que com ela conviviam. Editado por uma editora católica com alguma 
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divulgação, terá sobretudo atingido as Irmãs dominicanas, seus alunos e ex-alunos, e amigos 

das Irmãs e do autor. Encontrámos diversos exemplares em alfarrabistas de Lisboa. 

• O livro de Hemetério Arantes (1916), jornalista: escrito por alguém que também 

conheceu Teresa de Saldanha e publicado, exactamente, no ano da sua morte. Representa uma 

espécie de elogio fúnebre, escrito em tom jornalístico. Pouco extenso, revela, também, a 

admiração do autor. 

• O livro da Irmã Maria Rosa Thiaucourt, dominicana (1987), é o resultado do esforço 

de pesquisa e de síntese da autora, que conheceu e conviveu, directamente, com Teresa de 

Saldanha. De origem francesa, veio para o Colégio de S. José, em Benfica como mestra de 

línguas e entrou na congregação, tendo participado como educadora em algumas das escolas 

de Teresa de Saldanha, sob a sua direcção. Na forma inicial, este livro foi apenas um conjunto 

de folhas escritas à máquina e depois policopiadas, agrupadas em quatro volumes 

encadernados e distribuídos, unicamente, pelas casas das Irmãs dominicanas. Por ocasião das 

comemorações dos 150 anos do nascimento de Teresa de Saldanha, em 1987, tomou a forma 

de livro, em edição de distribuição mais uma vez restrita às Irmãs dominicanas, amigos, 

alunos e ex-alunos. Escrita como uma primeira História da Congregação é, até à data, a maior 

publicação existente sobre a vida e obra de Teresa de Saldanha. Por vezes difícil de consultar, 

pela dificuldade que se percebe que a autora teve em organizar e ordenar, cronologicamente, 

os dados, constitui uma fonte de conhecimento preciosa para esta investigação, pelos 

acontecimentos que relata e pelos documentos que refere. Nalguns casos, sabemos que a 

autora foi testemunha ocular das ocorrências que descreve. 

• O livro da Marquesa de Rio Maior (1987), cunhada e maior amiga de Teresa de 

Saldanha, companheira desta em grande parte dos seus empreendimentos, foi escrito como 

testemunho pessoal da obra realizada. Embora carregada de uma grande admiração pela 

cunhada, que se manifesta na apresentação dos traços característicos da sua personalidade, 

utiliza um discurso narrativo, em primeira pessoa, directo e circunstanciado. Tinha como 

principais destinatários as Irmãs dominicanas, para que soubessem como tudo tinha 

começado. A primeira edição data de 1923 e foi prefaciada pelo sobrinho de ambas, D. José 

Pedro de Saldanha Oliveira e Sousa. A segunda, tal como o livro de Maria Rosa Thiaucourt, 

surgiu em 1987, associada à mesma circunstância e também editada pelas Irmãs dominicanas; 
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recebeu alguns melhoramentos no texto, que foi cuidadosamente revisto. As duas edições 

tiveram uma distribuição restrita, sobretudo, mais uma vez, à congregação e aos amigos. 

Embora os autores destes livros tenham conhecido, pessoalmente, Teresa de Saldanha, a 

utilização que fazem de outras fontes e a distância a que se encontram dos acontecimentos, 

levam-nos a considerar os três primeiros livros como fontes secundárias (Cohen et al., 2000; 

McCulloch & Richardson, 2000; Tuchman, 1998). O livro de Maria Rosa Thiaucourt é um 

caso particular: sendo uma História da Congregação, o texto tem início numa altura em que a 

autora não estava ainda, sequer, em Portugal; esse período é tratado apenas com base na 

análise de documentos de arquivo a que teve acesso; numa parte posterior do texto, embora 

também faça uso de outros documentos, os acontecimentos foram, em grande parte, 

testemunhados pela própria autora. O livro da Marquesa de Rio Maior foi assumido como 

fonte primária. 

Segundo Tuchman (1998), “Na investigação histórica, como em qualquer outro tipo de 

investigação, os dados a usar dependem das questões a que o investigador quer responder” 

mas, também, “da informação a que aquele consegue aceder para responder às questões 

formuladas” (p. 239). Ou, como sublinha Nóvoa (1988), o historiador depende das suas 

fontes. De acordo com diversos autores (Cohen et al., 2000; McCulloch & Richardson, 2000; 

Nóvoa, 1988; Tuchman, 1998), são as fontes primárias que constituem o núcleo vital da 

investigação histórica. Encontrá-las e aceder-lhes é, nas palavras de Tuchman (1998), 

“trabalho de detective”: “Envolve lógica, intuição, persistência, e senso comum” (p. 252). 

García (2004) assume que esta tarefa escapa aos parâmetros objectivos para “depender, em 

muitos casos, do ‘olho clínico’ do investigador, do seu engenho e intuição” (p. 34, aspas no 

original). 

É inegável que, muitas vezes é difícil o acesso a fontes primárias credíveis, quer porque se 

perderam sem que ninguém as tivesse analisado quer por estarem na posse de particulares 

que, com frequência, não conhecem a sua real potencialidade enquanto fornecedores de 

informação relevante para a produção de conhecimento. No caso presente, tivemos acesso a 

uma enorme quantidade de documentos, sobretudo documentos manuscritos originais, que 

podemos considerar fontes primárias. 
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Questionámos a fiabilidade de cada documento, assumindo que, de acordo com a sugestão de 

Tuchman (1998, p. 254), não podíamos, à partida, considerar todos os dados como ‘naturais’, 

“inevitáveis ou mesmo verdadeiros”; utilizámos como indicadores, entre outros: o local onde 

e a forma como os documentos estavam arquivados e, nalguns casos, quem os teria arquivado 

e porquê; a referência a acontecimentos conhecidos ou a pessoas referidas noutros 

documentos; a existência de identificação expressa e, por vezes, o reconhecimento da 

caligrafia. Ultrapassada, caso a caso, a questão da fiabilidade dos documentos, o problema 

residiu, principalmente, na capacidade de recolha, e subsequente organização, análise e 

síntese da documentação disponível. 

Contámos, sobretudo, com dois fundos documentais: um arquivo particular – o Arquivo das 

Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena (designado, adiante, por ADSCS); e um 

arquivo público – o Arquivo das Congregações do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (que 

designaremos por IAN/TT, AC). Para além destes, recorremos pontualmente a outros fundos 

do Arquivo da Torre do Tombo – Colecção Castilho e Ministério do Reino (referidos no 

texto, quando necessário, respectivamente, por IAN/TT, CC e IAN/TT, MR) – e, ainda, à 

Sociedade de Geografia de Lisboa (que designaremos por SGL); à Biblioteca Municipal e ao 

Museu de Aveiro (BMA e MA, respectivamente), bem como à Biblioteca Nacional de Lisboa 

(a que atribuímos a sigla BNL). 

O Arquivo das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena contém um extenso acervo 

documental devidamente catalogado, organizado e mantido por duas arquivistas, constituído 

por cartas (na maioria, cartas de Teresa de Saldanha ou a ela dirigidas) e outros documentos 

avulsos (documentos autobiográficos, panfletos de apresentação dos Colégios) distribuídos 

por cerca de 150 caixas, com 100 documentos cada uma; livros de notas particulares de 

Teresa de Saldanha; agendas pessoais de Teresa de Saldanha; copiadores de cartas; livros de 

actas de conselhos diversos; livros de crónicas de várias casas da congregação; exortações de 

Teresa de Saldanha às Irmãs; livros de registo das Irmãs (entrada, profissão, morte); álbuns de 

fotografias; relatórios de actividades; publicações referentes às cerimónias de distribuição 

anual de prémios nos colégios; regulamentos das escolas; peças de teatro levadas à cena nos 

colégios; pinturas e desenhos elaborados por Teresa de Saldanha; objectos pertencentes a 

Teresa de Saldanha. O espólio de que este arquivo actualmente dispõe resultou da conjugação 

de esforços de várias pessoas que, desde 1910, quando as Irmãs foram expulsas das suas casas 
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e desmantelado o arquivo da casa-mãe, no Colégio de S. José, em Benfica, têm vindo a 

restituir os documentos à medida que os encontram: muitos foram, na altura, guardados no 

Palácio do Marquês de Fronteira e Alorna, vizinho do Colégio, ou levados pelas Irmãs, 

dispersas por casas de familiares, e, mais tarde, devolvidos. Outros, ainda, foram confiscados 

pela Polícia e, posteriormente, entregues ao Arquivo da Torre do Tombo. As Irmãs 

concederam-nos total liberdade de acesso ao arquivo e aos seus documentos. A presença, a 

tempo inteiro, das duas arquivistas e a disponibilidade por estas manifestada, facilitou, ainda 

mais, o processo. Actualmente, este Arquivo está sediado no edifício do antigo Colégio de S. 

José, em Benfica, há alguns anos parcial e temporariamente devolvido, pelo Estado, às Irmãs 

dominicanas. 

Uma grande parte dos documentos existentes neste arquivo era já conhecida e tinha sido lida 

para a dissertação de mestrado. Nessa altura, os documentos não estavam ainda organizados e 

catalogados, tendo sido analisados apenas com a intenção de neles encontrar, subjacentes, os 

valores característicos da acção pedagógica preconizada por Teresa de Saldanha, como 

afirmámos atrás. Usando apenas como vantagem a circunstância de conhecermos o tipo de 

documentos existentes, optámos por reler a totalidade dos documentos disponíveis, 

procedendo a nova selecção e a nova análise. E tivemos várias surpresas. Corroborando 

Nóvoa (1988), afirma Ribeiro (2002), “os documentos respondem apenas àquilo que lhes 

perguntam e muitas vezes contêm informações outras que ficam perdidas” (p. 31). O mesmo 

podemos dizer relativamente aos livros atrás enunciados. 

O Arquivo das Congregações, no Arquivo da Torre do Tombo, contém, para além de um 

conjunto de livros, particularmente livros de registos, um número incalculável de documentos 

avulsos. Reunidos por ocasião da proclamação da República, em 1910, apenas os livros se 

encontram referenciados, e com bastantes erros de catalogação, por desconhecimento da sua 

origem e ausência de estudos posteriores. Os documentos avulsos, ainda por catalogar na sua 

totalidade, encontram-se agrupados em caixas de cartão identificadas, apenas, por um número, 

sem que se saiba o que contém cada caixa. Em muitos casos, as caixas contêm documentos 

com origens muito diferentes, apenas com a característica comum de provirem de casas 

religiosas extintas em 1910. 
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Este fundo documental representa um manancial para a investigação histórica, fornecendo 

inúmeras possibilidades, quer em áreas de pesquisa quer em temas de estudo. Por exemplo, 

encontrámos neste arquivo inúmeros documentos de Eurico de Seabra (IAN/TT, AC, Cx 64), 

reputado pensador republicano. Destacamos, pela quantidade de documentos e variedade de 

informação que parecem conter, um conjunto muito significativo de documentos provenientes 

do Colégio de Campolide, dos Jesuítas, também disperso por várias caixas e que encontrámos, 

com frequência, misturados com documentação das escolas que estávamos a investigar. 

A pesquisa neste fundo documental revestiu-se, pois, de enormes dificuldades. Escolhidos 

alguns livros aparentemente relevantes para o estudo – em que se incluem: livros de actas de 

reuniões, livros de assento de matrículas de alunos, livros de mensalidades dos alunos, livros 

de registos de avaliações, livros de movimento económico – e recolhida a respectiva 

informação, a requisição das caixas para recolha de documentos avulsos passou a constituir 

um verdadeiro golpe de sorte. Foi necessário usar de “imaginação histórica” (Tuchman, 1998, 

p. 255). 

Algumas informações recolhidas, entretanto, no Arquivo das Irmãs Dominicanas, foram de 

grande utilidade: na década de 80, uma Irmã dominicana tinha fotocopiado uma grande 

quantidade dos documentos existentes no Arquivo da Torre do Tombo, na altura ainda 

instalado no Palácio de S. Bento e com acesso livre ao Arquivo das Congregações, 

arquivando as cópias no Arquivo das Irmãs. A primeira informação que recebemos, 

relativamente a estas cópias, fazia supor que tinham sido fotocopiados todos os documentos 

referentes a Teresa de Saldanha e à sua obra, que existiam no Arquivo da Torre do Tombo. 

Algum cepticismo e a aconselhável precaução metodológica levaram-nos a considerar a 

hipótese contrária, o que viemos a confirmar ao encontrar cópias incompletas, por exemplo, 

de relatórios de actividades, em que faltavam os mapas de movimento dos alunos. 

Claramente, a escolha dos documentos a fotocopiar tinha sido feita com base numa 

determinada intenção: conhecer Teresa de Saldanha e recolher informação que ajudasse a 

divulgar e enaltecer a sua imagem, particularmente aspectos relacionados com a sua 

personalidade e vocação religiosa. Este trabalho teve, no entanto, uma enorme vantagem para 

o presente estudo: uma vez que, no novo edifício da Torre do Tombo, o arquivamento dos 

documentos se fez em caixas novas mas que conservaram a numeração anterior, a 

identificação do número das caixas nas cópias deu-nos a possibilidade de apostar em pedir 
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determinado conjunto de caixas, pela proximidade de números e, algumas vezes, resultou. 

Revelou-se, no entanto, impraticável examinar a totalidade das caixas, mesmo aquelas cujo 

número podíamos identificar, pelo tempo que este trabalho ocupava, dadas as condições de 

acesso aos documentos. 

Apesar das dificuldades, a quantidade de documentos encontrados foi muito superior à 

inicialmente esperada, assim como a informação recolhida. Depois de ultrapassado o tempo 

para esta 1.ª parte do estudo, previsto para terminar em Março de 2001 e de, por duas vezes, 

termos reajustado o cronograma inicial de forma a poder, ainda, prolongar a recolha de dados, 

e garantida a existência de documentação suficiente para responder às questões do estudo, 

optámos por dar por encerrada esta fase, em Fevereiro de 2002, com a consciência de que 

ainda existiam muitos documentos por recolher e de que, dos recolhidos, muitos ficariam por 

analisar. Face a este excesso de informação, assumimos que, posteriormente, retomaríamos 

este trabalho, tanto mais que encaramos esta tese como um passo preliminar no percurso 

pessoal como investigadora. 

A grande quantidade de documentos disponíveis, num caso como noutro, resulta, sobretudo, 

do espírito de organização de Teresa de Saldanha. Frequentemente, os documentos, 

nomeadamente cartas, estão agrupados por assuntos e por ordem cronológica, envoltos em 

papel e atados com fitas de nastro, ou inseridos em envelopes, quase sempre indicando o 

assunto no exterior, com letra de Teresa de Saldanha. Os documentos oficiais têm, muitas 

vezes, indicação do dia em que chegaram e da data da resposta. Os livros estão numerados. 

Da pesquisa nestes fundos documentais recolhemos, então, documentos de vários tipos: 

1. Actas: documentos manuscritos em livros próprios. As actas das reuniões de 

direcção da Associação Protectora de Meninas Pobres revelaram-se de particular interesse: os 

dois livros de actas a que tivemos acesso e que existem no Arquivo da Torre do Tombo, 

começam em 24 de Fevereiro de 1859 e vão até 17 de Dezembro de 1908, sem interrupção. 

Contêm informações detalhadas sobre as obras da associação e os diversos acontecimentos, as 

propostas das sócias e as decisões tomadas, bem como as respectivas justificações: abertura e 

encerramento de escolas, mudança de instalações, contratação de mestras, aceitação de 

alunos, realização de exames, distribuição de prémios, socorro às famílias, sucesso dos 
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alunos. As actas das assembleias gerais da mesma associação – assembleias gerais ordinárias, 

reunidas, anualmente, para aprovação do relatório e eleição de nova direcção; ou 

extraordinárias, convocadas sempre que uma decisão de maior alcance exigia a aprovação 

pela assembleia – disponibilizadas pela agora designada Associação Promotora da Criança, 

existem desde a fundação até aos dias de hoje. Menos ricas, em termos de quantidade de 

informação, ajudam a completar os dados fornecidos pelas actas das reuniões de direcção. De 

realçar ainda, as actas de associações de alunas, de grande interesse para compreender a 

função atribuída ao associativismo na educação e de que ressalta o rigor das descrições, 

realizadas pelas próprias alunas. Também importa referir as actas das reuniões das Irmãs 

dominicanas, menos relevantes para este estudo. 

2. Crónicas: documentos manuscritos, avulsos ou reunidos em cadernos. As crónicas 

das casas das Irmãs dominicanas relatam os acontecimentos mais relevantes ocorridos na casa 

a que se referem; muitas vezes, incluem descrições de acontecimentos relativos às escolas e 

ao seu funcionamento e pormenores da vida dos alunos e das mestras, bem como da relação 

com as famílias. Incluímos também, neste conjunto, os documentos autobiográficos de Teresa 

de Saldanha: normalmente escritos como resposta a um requisito exterior, fazem memória das 

fundações e explicitam as intenções que lhes presidiram e as dificuldades encontradas na sua 

concretização. Os cadernos de notas particulares e as agendas pessoais de Teresa de Saldanha 

fornecem também dados importantes. Nos cadernos, registava, sobretudo, pensamentos; nas 

agendas, usava apontar, de forma esquemática, os acontecimentos mais relevantes do dia-a-

dia: as pessoas que recebia, a quem escrevia e de quem recebia correspondência, as 

diligências que fazia, as visitas que efectuava. Ainda nesta categoria, salientamos a 

importância dos extractos das exortações de Teresa de Saldanha às Irmãs, registados por 

algumas Irmãs em caderno e que incluem abundantes referências ao modo como devem estar 

nos colégios e tratar com os alunos e suas famílias. 

3. Regulamentos: englobamos, nesta categoria, os estatutos das duas grandes 

instituições fundadas por Teresa de Saldanha, mas também os regulamentos dos colégios, o 

regulamento da direcção da Associação Protectora de Meninas Pobres e outros documentos: o 

directório das Irmãs dominicanas; normas pontuais, como o horário das primeiras irmãs no 

Colégio das Portas da Cruz e a tabela de refeições do Colégio de S. José, em Benfica. 
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Os estatutos da Associação Protectora de Meninas Pobres, aprovados primeiro pela 

assembleia geral da associação e, depois, pela autoridade civil, encontram-se impressos e 

datam, na sua primeira versão, de 1860, conhecendo-se as alterações de 1872, de 1880 e de 

1890. Estabelecem os princípios da associação e regulam o seu funcionamento. 

As Constituições da Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, 

aprovadas pela Santa Sé, estabelecem para esta instituição, os princípios e as leis 

fundamentais. Existe uma primeira versão manuscrita por Teresa de Saldanha, editada em fac-

simile, para distribuição interna; conhecemos as versões posteriores com as respectivas 

actualizações, impressas. 

O directório das Irmãs dominicanas, a que tivemos acesso, é uma cópia manuscrita por 

alguém que não foi possível identificar, entre 1916 e 1918. Trata-se de um documento de 

carácter prático que, como pode ler-se no início do texto, compendia “prescrições, 

admoestações, explicações que (...) ajudam a cumprir as grandes leis”. Interessaram-nos, 

particularmente, os capítulos que se referem às obras de apostolado e ao modo de estar nos 

colégios, em que se incluem regras de educação e de relação com as alunas. A versão que 

conhecemos, consta de treze pequenos cadernos pautados e contém diversas emendas a lápis, 

desconhecendo-se se existe alguma versão impressa anterior ou posterior. Para o presente 

trabalho, optámos pelo texto sem emendas, por ser o mais antigo e, portanto, mais próximo de 

Teresa de Saldanha. 

Com data de 1901 e à semelhança do que, na mesma data, aconteceu com as escolas de outras 

instituições religiosas, foram aprovados em Diário do Governo os Estatutos da Associação 

das Irmãs Terceiras de S. Domingos: embora escritos de acordo com um guião comum, 

apresentam traços de originalidade que pudemos comprovar por comparação com os de outras 

associações e, por isso, os consideramos também. 

4. Folhetos de apresentação dos colégios: pequenas brochuras impressas, destinadas à 

apresentação dos colégios junto dos pais dos alunos ou potenciais alunos. Expressam os 

princípios de educação seguidos mas, também, aspectos práticos relacionados com as 

mensalidades praticadas e o enxoval necessário aos alunos internos. 

5. Relatórios: documentos normalmente impressos. Salientamos, neste conjunto, os 

relatórios da Associação Protectora de Meninas Pobres: documentos impressos, aprovados 

pela assembleia geral da associação, normalmente no dia 18 de Janeiro de cada ano. Relatam 
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a actividade anual da associação. Relativamente ao período em estudo (1859-1916), 

recolhemos 33 relatórios – o primeiro de 1861 e o último de 1915. Considerámos ainda mais 

três relatórios (1917, 1918, 1920) por estarem ainda muito próximos de Teresa de Saldanha e 

interessarem para se perceber o que aconteceu nos anos que se seguiram à sua morte. Por 

definição dos estatutos, a redacção do relatório competia à presidente da associação, lugar que 

foi assumido por Teresa de Saldanha desde 1860 até 1916. Por esse motivo, estes documentos 

têm um interesse acrescido. A partir de finais da década de 1880, encontramos, algumas 

vezes, nas actas da direcção, registos de que o relatório teria sido redigido pela secretária da 

associação, a pedido da própria Teresa de Saldanha o que, nalguns casos, se tornava claro 

através da leitura do próprio texto que utilizava uma linguagem diferente da que lhe era 

habitual. Mas, considerámos que, mesmo estes, podiam ser tratados como espelho do seu 

pensamento, uma vez que eram por ela antecipadamente corrigidos e apresentados à 

assembleia geral. 

Distribuídos pelas sócias e benfeitores, eram também enviados a diversas personalidades do 

meio social e político e a outras pessoas consideradas influentes por qualquer motivo, ou a 

pessoas que os pediam directamente, por exemplo, para criar uma associação semelhante 

noutro local; a tiragem rondava, normalmente, os 600 exemplares. Formais e narrativos, estes 

documentos apresentam uma estrutura característica, dividida em cinco partes: uma 

introdução, em que se explanam os fins da associação e se fazem considerações sobre os 

benefícios e limitações da sua acção; a narrativa do desenvolvimento da obra ao longo do ano, 

com a descrição das actividades realizadas em cada escola e os acontecimentos mais 

relevantes; os auxílios obtidos e o resumo das contas; a referência às festas anuais, 

estatutariamente definidas, e seus resultados espirituais e materiais; uma conclusão que 

estabelece a passagem de responsabilidade para uma nova direcção, a ser eleita na mesma 

assembleia geral (Ribeiro de Castro, 2001). Terminam com os nomes dos membros da 

direcção cessante, responsável pelo relatório. Incluem ainda, em anexo, os mapas das contas 

anuais, a lista de sócias e de benfeitores e, em muitos casos, os mapas de frequência das 

escolas ao longo do ano a que se refere o relatório. Estes mapas dão indicação do número total 

de alunos matriculados, do número de alunos que chegam ao fim do ano, da sua assiduidade e 

das disciplinas que frequentam. 
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Existem outros relatórios relevantes: os relatórios anuais da actividade de associações de 

alunas, normalmente impressos e com uma estrutura muito semelhante aos que atrás 

descrevemos; os relatórios da Congregação das Irmãs Dominicanas à Santa Sé, manuscritos. 

No primeiro caso, tal como afirmámos atrás, relativamente às actas das mesmas associações, 

dizem da importância atribuída ao associativismo na educação e do trabalho realizado pelas 

alunas; no segundo, são particularmente importantes os números totais de casas e de pessoas 

abrangidas pela acção das Irmãs. 

De referir, ainda, os relatórios de inspecção das escolas, relativos às inspecções 

extraordinárias de 1867 e 1875, realizadas por inspectores oficiais, identificados nos 

documentos. Os relatórios eram registados à mão em livro, por preenchimento de formulários, 

iguais para todas as escolas; neles podemos encontrar a descrição e caracterização de algumas 

das escolas incluídas nesta investigação, bem como a avaliação que os inspectores delas 

faziam. Contêm informação sobre: a localização das escolas; a sua propriedade e direcção; o 

edifício em que estavam instaladas e a dimensão e condições das salas de aula; o equipamento 

das salas e considerações sobre a sua adequação; os mestres que nelas leccionavam e a 

respectiva habilitação, bem como a classificação do seu procedimento moral e civil (IAN/TT, 

MR, Lv 1075); o número de alunos e as disciplinas que frequentavam; um juízo sobre o 

adiantamento dos alunos nas diversas disciplinas; os castigos e as recompensas atribuídos; os 

métodos utilizados na aprendizagem; os livros adoptados e a sua disponibilidade para uso dos 

alunos. É possível comparar essas escolas com outras, particulares e oficiais, que constam dos 

mesmos relatórios. 

Foram analisados relatórios avulsos de outras inspecções, manuscritos, resultantes, por 

exemplo, de inquéritos feitos a algumas escolas por ocasião de averiguações efectuadas às 

casas religiosas em 1901. 

6. Mapas financeiros: existem mapas financeiros anuais da Associação Protectora de 

Meninas Pobres, uns impressos e anexos aos relatórios, outros manuscritos, com registo das 

sócias e benfeitores e resumo das contas de receita e despesa quer geral quer associada a cada 

uma das escolas, com descrição das rubricas a que se referem. Os mapas financeiros mensais 

e anuais da Congregação das Irmãs Dominicanas que encontrámos são manuscritos e 

registados em livro; discriminam, também as verbas recebidas e gastas em cada rubrica. 
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Recolhemos, ainda, diversas facturas: facturas de livros, mas, também, comprovativos de 

despesas de manutenção das casas e recibos de pagamentos a mestras. 

7. Livros de registos: para além dos livros de registo dos mapas financeiros atrás 

referidos, importa referir a existência de outros livros de registo de receitas e despesas diárias 

das escolas, de que recolhemos informação. Em relação a várias escolas encontrámos, ainda, 

livros de mensalidades e livros de assento de matrícula, bem como os livros diários em que se 

registavam a assiduidade e as avaliações dos alunos nas diferentes disciplinas. Para além de 

darem informação sobre as formas de avaliação praticada e os números das presenças e 

ausências dos alunos, estes livros fornecem nomes e idades e, muitas vezes, filiação e morada 

e, consequentemente, representam uma grande variedade de possibilidades de análise. 

Também tivemos acesso a um livro de registo dos prémios atribuídos, em cada ano, a cada 

uma das alunas, numa das escolas. Com estes dados construímos, para algumas das escolas, 

numa primeira fase, uma grelha com os dados disponíveis acerca dos alunos. Com base nesta 

grelha, a que se juntaram outros dados, compilados a partir de documentos diferentes e de 

algumas histórias orais, recolhidas junto de familiares de antigos alunos, foi possível 

constituir alguns casos. 

8. Peças de teatro: entre os muitos documentos encontrados no Arquivo da Torre do 

Tombo, descobrimos diversas peças de teatro, em português, em francês, em inglês e em 

alemão. Estas peças de teatro destinavam-se a ser encenadas e apresentadas à comunidade – 

familiares e amigos das alunas e das Irmãs – no Colégio de S. José, em Benfica. Uma grande 

parte delas é da autoria da Marquesa de Rio Maior e a elas encontrámos diversas referências, 

noutros documentos, sobretudo em cartas. A análise destas peças – que restringimos às peças 

em português – fornece também diversos dados sobre a cultura da escola e a imagem de 

sociedade veiculada pela educação aí ministrada. Complementam a informação destas peças 

os programas das festas anuais em que estas peças eram apresentadas e que culminavam com 

a distribuição de prémios. Neles se enunciam outras apresentações culturais, como peças de 

piano e de orquestra, bem como corais, acompanhadas dos nomes das alunas que nelas 

participavam. Muitas vezes encontrámos também, em brochuras semelhantes e preparadas 

para os mesmos eventos, os nomes das alunas premiadas e a referência às disciplinas em que 

obtiveram prémios, com as respectivas classificações. 
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9. Cartas: sem dúvida os documentos que encontramos em maior número, na ordem 

das dezenas de milhar. São documentos manuscritos, a maior parte avulsos; mas também 

existem bastantes compilados em copiadores. Nem sempre estão datados: algumas vezes, têm 

apenas o dia da semana, outras o dia e o mês, outras apenas o local em que foram escritas. 

Nalguns casos, foi possível datá-los por comparação com outros documentos, por causa da 

referência a acontecimentos cuja data se conhecia (Belloto, 2007), ou porque estavam 

inseridos numa determinada série que se percebe estar organizada por datas. Nos casos em 

que, não sendo indicada no original, foi possível determinar a data, exacta ou aproximada, 

esta foi indicada entre parêntesis rectos. As cartas transcritas nos copiadores, estão copiadas 

por ordem cronológica e assinaladas quando a cópia se fez fora da ordem. Agrupámos as 

cartas em: cartas de Teresa de Saldanha; cartas para Teresa de Saldanha; outras cartas. O 

último grupo representa, apenas, uma pequena parte e compreende, sobretudo, 

correspondência trocada entre Irmãs, mas, também, algumas cartas oficiais dirigidas a 

instituições, várias cartas da rainha D. Amélia à Ir. Maria José Soares de Albergaria e outras. 

As cartas de Teresa de Saldanha são dirigidas a pessoas muito diversas. Salientam-se as 

cartas: à secretária da Associação Protectora de Meninas Pobres, Maria Augusta de Campos, 

quase diárias; ao director espiritual, o dominicano Pe Patrick Russell; à mãe, a Condessa de 

Rio Maior, a quem escrevia diariamente – e com alguma frequência mais do que uma vez por 

dia – a partir do início da década de 80 em que passou a morar em Benfica; e à cunhada, a 

Marquesa de Rio Maior. Também em grande número as cartas a algumas Irmãs destacando-

se, de entre estas, a Ir. Maria Inês Duff e a Ir. Maria José de Barros e Castro. As cartas 

dirigidas a Teresa de Saldanha são, sobretudo, das pessoas a quem escreve. Em menor 

número, mas de grande importância para este estudo, as cartas dirigidas a alunos e a pais de 

alunos e que foram devolvidas, posteriormente, pelas respectivas famílias ou estão registadas 

nos copiadores. As cartas dirigidas por alunos a Teresa de Saldanha são em número bastante 

considerável e superior ao anterior. 

10. Fotografias e objectos de uso pessoal: destacamos neste grupo, as fotografias. 

Recolhemos fotografias de grupos de alunos, das escolas e das salas de aula, mas também de 

Teresa de Saldanha e da sua família. A maioria das fotografias não está datada sendo, nalguns 

casos, extremamente difícil localizá-las no tempo – por vezes, apenas é possível inseri-las em 

períodos mais ou menos largos. Há algumas séries de fotografias tiradas no mesmo dia, 



 35

conforme se pode apurar pela numeração sequencial que nelas se observa. As fotografias, 

embora sejam, em parte, realidades construídas pelo fotógrafo, permitem algumas leituras a 

partir do enquadramento no espaço envolvente, da relação espacial entre as pessoas, da sua 

postura, do vestuário que utilizam, dos acessórios de que se fazem acompanhar (Burke & 

Ribeiro de Castro, 2007; Grosvenor & Lawn, 2000; Grosvenor, Lawn & Rousmaniere, 1999; 

Myers, Mietzner & Peim, 2005). 

Incluímos, também, os objectos de uso pessoal de Teresa de Saldanha, como os livros, 

nomeadamente os livros de estudo da sua infância e a caixa de pintura, mas, particularmente, 

a escola de bonecas – uma casa de bonecas ao estilo das casas de bonecas da época que recria 

uma sala de aulas num dos colégios, muito provavelmente o Colégio de S. José, em Benfica, 

sem que tenha sido possível identificar o(s) seu(s) autor(es); ajuda a visualizar, de certo modo, 

aquilo que os documentos escritos não conseguem exprimir. No que respeita aos livros, 

recolhemos cópia de uma listagem dos livros que ficaram a pertencer a Teresa de Saldanha 

por morte do pai, elaborada pela mãe, a Condessa de Rio Maior, e recentemente cedida, pela 

família, ao Arquivo das Irmãs Dominicanas. 

Os desenhos e pinturas de Teresa de Saldanha, em carvão, aguarela e pastel, foram também 

objecto de análise. 

11. Imprensa: destacamos os artigos de jornal e de revista referentes a Teresa de 

Saldanha ou às suas escolas. Para além dos artigos escritos por ocasião da sua morte (1916), 

ou do centenário do seu nascimento (1937), encontrámos diversos textos em diferentes jornais 

e revistas da época, referindo, por exemplo, a qualidade do ensino de algumas escolas ou 

relatando as festas de distribuição de prémios. 

A circunstância de termos já algum conhecimento acerca de Teresa de Saldanha e da sua obra 

pedagógica, assim como de alguns dos documentos, fez com que, em primeiro lugar, 

direccionássemos a atenção para a re-leitura dos relatórios da Associação Protectora de 

Meninas Pobres e dos livros, nomeadamente do livro de Maria Rosa Thiaucourt (1987), com 

o intuito de traçar uma grelha cronológica de acontecimentos que servisse como referência 

para os dados a recolher. Essa grelha foi sendo completada à medida que a investigação 

avançava e constituiu um precioso instrumento de trabalho. 
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1.3.2 Recolha e tratamento de dados 

A recolha de documentos, nesta primeira parte do estudo, foi feita, sobretudo, por transcrição, 

total ou parcial, em suporte electrónico. Por exemplo, transcrevemos os relatórios na 

totalidade, mas as actas e as cartas foram transcritas parcialmente. Em qualquer transcrição 

parcial incluímos, na medida do possível, notas circunstanciais que pudessem ajudar a 

contextualizar a informação numa futura utilização. 

A selecção que antecedeu a transcrição teve por base a leitura integral dos documentos, a 

determinação da sua autenticidade, de acordo com os indicadores atrás referenciados, da sua 

autoria e dos seus destinatários e a decisão sobre a relevância das informações que forneciam 

para responder às questões do estudo. Mesmo quando o conteúdo não parecia muito relevante, 

por diversas vezes optámos por transcrever um ou outro extracto, baseados na probabilidade 

de poderem vir a ser considerados, à luz do que, em cada momento, ia constituindo o capital 

de dados recolhidos. Nos restantes casos, decidimos tipificar e registar a localização desses 

documentos. Raramente rejeitámos um documento sem fazer qualquer anotação. Algumas 

vezes esta decisão manifestou-se de grande utilidade, pois não raro foi necessário voltar atrás 

à procura daquela informação que, num determinado momento, fazia mesmo falta. A selecção 

das cartas do Arquivo das Irmãs Dominicanas foi facilitada pela existência de uma listagem 

das cartas em folha de cálculo, com indicação de numeração de arquivo, data, remetente e 

destinatário, em que foi possível ir incluindo algumas notas. 

As Irmãs facultaram-nos, também, uma série de documentos em suporte electrónico. A 

selecção desses documentos, constituída sobretudo por cartas de Teresa de Saldanha e feita 

com uma intenção diversa da que nos movia, era incompleta e continha alguns erros de 

transcrição, pelo que foi necessário aferir as transcrições uma a uma, por comparação com os 

originais. No entanto, o acesso a este instrumento facilitou esta parte do trabalho. 

Na transcrição optámos por actualizar a grafia, respeitando a construção frásica e a pontuação. 

Quanto aos nomes próprios, na maioria dos casos decidimos usar as versões actuais excepto 

se, actualmente, existem sob duas formas. Por exemplo, optámos por escrever Teresa e não 

Thereza, como na altura se escrevia, ou Sousa em vez de Souza, mas mantivemos o apelido 

Moraes quando assim aparecia, uma vez que hoje subsiste nesta forma, da mesma maneira 
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que Morais. Transcrevemos por extenso as palavras abreviadas, muito frequentes nos 

documentos encontrados. Nesta parte do trabalho, os nomes referidos nos documentos foram 

mantidos na transcrição procurando-se, em nota de rodapé, registar informações biográficas 

curtas sobre a pessoa referida. A principal fonte de informação utilizada, relativamente a este 

aspecto, foi o sítio da internet intitulado Genea Portugal: portal de genealogia 

(http://genealogia.netopia.pt/home/) e, algumas vezes, no caso das Irmãs, recorremos, 

também, a Nicolau (2002). Só nos casos em que a fonte utilizada foi outra é que se encontra 

assinalada. 

Os documentos escritos em francês ou inglês foram transcritos na língua original e traduzidos 

apenas quando houve necessidade de os citar. 

Depois de seleccionados e transcritos, os documentos foram organizados por tipo de 

documentos – actas, cartas avulsas, copiadores, crónicas, imagens, imprensa, mapas, 

regulamentos, relatórios – e sujeitos a uma análise de conteúdo detalhada. Entendemos por 

análise de conteúdo “um conjunto de técnicas de análise das comunicações” (Bardin, 1995, p. 

41) que permitem descrever o conteúdo das mensagens, por aplicação sistemática de um 

esquema de categorias que cabe a cada investigador criar, de acordo com a informação 

fornecida pelo conjunto de dados de que dispõe (Navarro & Diaz, 1995). Diríamos que se 

trata de um processo de codificação dos dados (Patton, 1990), procurando encontrar respostas 

para as questões da investigação, que depende tanto dos objectivos desenhados à partida, 

como das perguntas que somos capazes de colocar, à medida que os documentos nos 

apresentam dados inesperados ou, como diz Bardin (1995), nos deixam entrever uma 

significação diferente. 

Importa não esquecer, de acordo com Navarro e Díaz (1995), que 

Um texto é a cristalização de (um aspecto de) um processo de comunicação linguística 

(verbal) entre sujeitos, realizado num determinado contexto. (...) o processo de 

comunicação que subjaz ao texto relaciona vários sujeitos diferentes: o sujeito ou 

sujeitos produtores do texto, e o sujeito ou sujeitos a quem o texto se dirige. (...) o sujeito 

produtor do texto reflecte no texto, não apenas a sua própria subjectividade, mas também 
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a imagem que tem do sujeito a quem o texto vai dirigido, e inclusive a imagem que, em 

seu entender, este sujeito tem dele mesmo como sujeito. (p. 182) 

Se é verdade que os documentos escritos são, frequentemente, o resultado da intersecção de 

múltiplas vozes (Vehkalahti, 2002), o carácter, muitas vezes privado, da sua elaboração, torna 

o texto muito mais espontâneo e permite uma abordagem mais profunda dos processos, bem 

como a compreensão dos interesses envolvidos (McCulloch & Richardson, 2000). Estão neste 

caso as cartas, ainda que mais ou menos sujeitas a formulários culturalmente definidos 

(Boureau, 1991; Vehkalahti, 2002), sobretudo quanto mais elevado for o grau de proximidade 

entre remetente e destinatário. 

Como realçam García (2004) e Merriam (1988, 1998), estes documentos, que nos servem de 

fontes, foram elaborados com uma intenção diversa da que preside a este estudo; eles resultam 

do contexto, tempo e situação, em que foram elaborados e não são afectados pelo processo de 

investigação, do mesmo modo que são, geralmente, fragmentários no que respeita aos 

objectivos do estudo. Por isso mesmo, só o cruzamento dos dados provenientes de 

documentos diversos, analisados sob este prisma, permitiu confrontar, confirmar e completar 

informações por forma a poder definir, com a maior segurança e clareza possíveis, as 

afirmações necessárias à compreensão da realidade em estudo. Neste processo, procurámos 

assumir uma atitude de vigilância crítica, cuidando de fundamentar as ‘intuições’ (Bardin, 

1995), as primeiras inferências que fluíam do processo de análise, recorrendo à dúvida 

sistemática e procurando, noutros documentos, a respectiva confirmação ou negação. 

Podemos dizer, então, que procedemos a uma triangulação de dados (Cohen et al., 2000; 

Patton, 1990, 2002), neste caso bastante facilitada pela quantidade de documentos 

disponíveis. Contámos, numa fase inicial, com o auxílio de uma versão experimental de um 

programa informático de gestão documental, Zylab, que tornou mais rápido o acesso aos 

documentos. 

Esta informação foi, ainda, complementada com algumas histórias orais, recolhidas junto de 

familiares de alguns antigos alunos que, através deles, ouviram falar de Teresa de Saldanha, 

bem como da educação recebida no colégio. Por exemplo, visitámos, na sua casa, em Beja, 

uma sobrinha-neta de Teresa de Saldanha, já muito curvada pelos anos, que recordava, 

apenas, dos seus três anos de idade, a imagem da tia muito velhinha, mas se lembrava, 
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sobretudo, das muitas vezes que a mãe e os tios falavam dela, reconhecendo o muito que lhe 

deviam porque, órfãos de mãe muito cedo, por ela foram educados no Colégio de S. José, em 

Benfica. Entrevistámos, também, o bisneto de uma antiga aluna que manifestou uma memória 

muito viva das histórias que ouvira contar e conversámos com a filha de uma outra. Desta 

última, não foi possível recolher dados relevantes muito embora, aparentemente, conservasse 

muito viva a memória da mãe e das tias e das histórias da passagem destas pelo Colégio de S. 

José, em Benfica e manifestasse grande entusiasmo relativamente a este assunto. 

Não podemos deixar de referir que procurámos, ainda, conhecer o contexto físico das escolas: 

os bairros onde estavam inseridas e, nos casos em que isso era possível, os edifícios e o 

espaço da escola. Alguns edifícios mantêm-se de pé, muitos deles adaptados a outras funções. 

Por exemplo: o Colégio de S. José, em Benfica cumpre as funções de instituição de 

acolhimento para jovens em risco; o edifício do Colégio de S. José em Lagoa é, actualmente, 

o Centro Cultural e Museu da cidade; o Convento de Jesus, em Aveiro, onde funcionou o 

Colégio de Santa Joana, está transformado no Museu de Aveiro; o Colégio do Salvador, em 

Lisboa, embora bastante arruinado, encontra-se ocupado por diversas associações locais; o 

Palácio das Portas da Cruz, onde se instalou o primeiro Colégio de S. José, em Lisboa, 

dividido em apartamentos, aloja diversas famílias. 

1.4 OS ESTUDOS DE CASO: DUAS ESCOLAS ACTUAIS 

Pareceu-nos que a riqueza do objecto de estudo escolhido – Teresa de Saldanha – era tanto 

maior por não se tratar apenas de uma figura ímpar enquanto pedagoga, na sua época, mas 

pela circunstância de a sua obra ter repercussões que ainda hoje se fazem sentir, uma vez que 

diversas escolas continuam a seguir os seus princípios pedagógicos. Assim, nesta segunda 

parte do trabalho, pretendeu-se compreender, em profundidade, como funcionavam duas das 

escolas que continuam, na actualidade, a pertencer à ordem religiosa que fundou, que tipo de 

relações interpessoais se estabeleciam e como as definiam os diversos intervenientes no 

processo educativo, que procedimentos pedagógicos se adoptavam e como eram estes 

entendidos por educadores e por educandos, que indicadores do quotidiano da escola 

sobressaíam como reveladores de opções pedagógicas explícitas ou implícitas e como sinais 

dos princípios pedagógicos fundadores de Teresa de Saldanha. Para levar a cabo um tal 
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estudo, não bastava proceder à recolha e análise de documentos, ainda que fosse necessário 

compreender como cada escola enunciava os princípios pedagógicos formalmente 

orientadores da sua prática educativa; era indispensável apreender, no local, com a presença 

dos habituais intervenientes e no contexto de acção quotidiana, como decorria a vida nas 

escolas. 

Estas circunstâncias apontavam para que se utilizasse, como “estratégia de investigação” 

(Yin, 2003, p. 1), o estudo de caso (Bassey, 1999; Cohen et al., 2000; Merriam, 1988, 1998; 

Stake, 2003; Yin, 2003): “o estudo de caso (...) investiga um fenómeno contemporâneo no seu 

contexto de vida real, especialmente quando as ligações entre fenómeno e contexto não são 

claramente evidentes” (Yin, 2003, p. 13). 

Importa compreender que, como alerta Stake (2003), sendo parte de uma abordagem 

científica, os objectivos do estudo de caso não se limitam à promoção do avanço da ciência 

num determinado aspecto. A sua utilização não prevê a possibilidade de elaborar 

generalizações, mas sim o estudo, em profundidade, de um dado fenómeno, situação ou 

grupo, de um caso, procurando apreender as suas complexidades, reflectindo sobre a 

experiência humana contextualizada ou, como considera Hamido (2005), estabelecer 

“significados situados” (p. 230). Assim, o estudo de caso, dirige a atenção do investigador 

para “o que pode ser especialmente aprendido a partir do caso considerado” (Stake, 2003, p. 

135). 

De acordo com as questões de estudo formuladas, parece-nos poder designar estes estudos de 

caso, numa primeira análise, como sendo, na categorização proposta por Stake (2003), de 

carácter instrumental: 

Designo por estudo de caso instrumental (...) [aquele] que é examinado sobretudo com o 

fim de permitir ‘insight’ acerca de uma questão (...). O caso tem um interesse 

secundário, desempenha um papel de suporte e facilita a compreensão de algo além do 

caso em si. (p. 137, itálico no original, aspas para palavra mantida em inglês) 

No entanto, como o próprio autor defende, não existe um limite rígido entre caso de estudo 

instrumental e estudo de caso instrínseco, supondo mesmo “uma zona combinada” (p. 137) 

em que convergem interesses diversos do investigador. Realmente, interessa-nos aprofundar a 
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compreensão destes casos em si e por si sós. Consideramos não poder abdicar da pertinência 

que estes estudos de caso terão para o conhecimento apropriado pela investigadora e, 

particularmente, para as instituições estudadas, para quem esta abordagem pode servir de 

ponto de partida para uma reflexão sobre as suas práticas. 

A estas considerações acresce a da necessidade de uma imersão da investigadora no dia-a-dia 

das escolas, uma vez que não se tratava, simplesmente, de descrever acontecimentos mas de 

compreender processos, apreender as normas implícitas, os padrões de actuação, inferindo e 

interpretando, in loco, “a experiência vivida pelos que habitam esse espaço” (Pole & 

Morrison, 2003, p. 16), tomando notas de campo com profusão, o que significava mergulhar 

na cultura da escola, permanecendo na escola mais tempo do que o estritamente necessário 

para a aplicação dos instrumentos de recolha de dados, assumindo a inspiração etnográfica do 

estudo. De acordo com Chambers (2003), a etnografia é, sobretudo, definida pelo “objecto do 

estudo, o ethnos, ou cultura, e não pela sua metodologia” (p. 390, itálico no original): 

O termo cultura é, em si mesmo, ambíguo e tem sido objecto de uma variedade de 

interpretações, implicando, cada uma, abordagens algo diferentes do ponto de vista 

metodológico. Do meu ponto de vista, a cultura é composta pelas interpretações e 

formas de interpretar que se julgar serem características de um determinado grupo. Deste 

modo, a cultura é uma abstracção que foi aplicada com vários graus de sucesso, a (...) 

grupos [de diversas dimensões]. (...) Importa reconhecer que a compreensão de uma 

cultura pode ser adquirida a partir de uma variedade de dados. Por exemplo, pode ser 

entendida com base nos padrões de comportamento humano observáveis (...), desenhada 

tendo em conta descrições (...) de padrões de comportamentos e de valores explícitos, 

descoberta através do discernimento das normas ou padrões de interpretação 

característicos de um grupo, ou tornadas claras através do estudo das mais tácitas 

dimensões dos processos cognitivos ou simbólicos. (Chambers, 2003, pp. 390-391, 

itálico no original) 

Hamido (2005) sublinha este ‘conhecimento tácito’, “embebido nos contextos, tomado como 

certo, não explicitado, que é constitutivo dos significados mas, por vezes, apenas passa em 

pequenos gestos, silêncios, formas particulares de humor” (pp. 230-231) que só o investigador 

pode captar, o que realça, mais uma vez, o aspecto crítico da intervenção do investigador no 
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estudo, quer na selecção dos dados a recolher, particularmente os que se referem ao discurso 

não verbal quer na respectiva interpretação. 

A este respeito, parece-nos pertinente atender à consideração de Yin (2003) sobre as 

capacidades exigíveis a um investigador que empreenda um estudo deste tipo, entre as quais a 

abertura aos dados que, eventualmente, contradigam uma possível posição pessoal, que o 

referido autor propõe que o investigador assuma e, mesmo, partilhe com outros colegas. A 

esta capacidade de abertura, Yin (2003) junta as de ouvir, de estar atento, sendo capaz de 

“receber informação através de múltiplas modalidades” (p. 60) para além das informações 

veiculadas pelo discurso oral; a flexibilidade e a capacidade de se adaptar e efectuar 

mudanças no desenho investigativo quando as evidências apontarem para a necessidade de 

mudar de direcção ou de utilizar quer novos instrumentos quer outros informantes; o domínio 

das questões em estudo, por forma a não desperdiçar informações que podem ser cruciais e a 

interpretá-las à medida que vão sendo recolhidas, detectando possíveis contradições e 

decidindo, eventualmente, como iluminar evidências adicionais. 

Segundo os autores consultados (Bassey, 1999; Chambers, 2003; Cohen et al., 2000; Hamido, 

2005; Merriam, 1988, 1998; Stake, 2003; Yin, 2003, entre outros), no estudo de caso os dados 

são obtidos por meio de observações, entrevistas, recolha e análise de documentos e de 

materiais audiovisuais, uma vez que um estudo de caso só se constrói, como afirma Yin 

(2003) com “múltiplas fontes de evidência” (p. 14). 

1.4.1 Breve caracterização das duas escolas 

Actualmente, as duas associações fundadas por Teresa de Saldanha, a Associação Protectora 

de Meninas Pobres (hoje, Associação Promotora da Criança) e a Congregação das Irmãs 

Dominicanas de Santa Catarina de Sena, continuam a dirigir estabelecimentos diversos, de 

cariz educativo: a primeira detém uma escola em Rio de Mouro – a única escola das duas 

associações que sobreviveu à implantação da República, em 1910, e chegou à actualidade; as 

Irmãs dominicanas, por seu turno, dirigem diversos estabelecimentos em Portugal, Albânia, 

Angola, Moçambique e Brasil embora alguns não sejam escolas, tal como as entendemos 

actualmente. 
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Em primeiro lugar, optámos por considerar apenas os estabelecimentos das Irmãs 

dominicanas e, dentre estes, os situados em Portugal. Alguns destes estabelecimentos são 

instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e acolhem crianças e jovens em risco, 

ou destinam-se só a crianças em idade pré-escolar; outros são escolas particulares de ensino 

pré-escolar e básico ou pré-escolar, básico e secundário. Face às questões formuladas e aos 

objectivos enunciados inicialmente, resolvemos atentar apenas nas escolas particulares, por 

dependerem, directamente, da acção das Irmãs dominicanas. 

De entre as cinco escolas que cumpriam estes critérios, escolhemos apenas duas, que adiante 

designaremos por Escola A e Escola B. Considerámos indispensável que fossem pelo menos 

duas, de modo a procurar garantir que as evidências empíricas encontradas, não podendo 

deixar de ser histórico-culturalmente situadas, não dependiam, apenas, de condições especiais 

de uma determinada escola, no caso de optarmos só por uma. De acordo com Yin (2003), um 

“caso duplo” com um único desenho investigativo, comporta maior solidez do que um caso 

único. 

As duas escolas situam-se na zona de Lisboa, o que facilitava o acesso da investigadora, à 

distância de cerca de 20 Km uma da outra. A proximidade relativa das escolas e a 

circunstância de se situarem na área da capital, parecia também diminuir a possibilidade de 

interferência de outros elementos externos, como características específicas decorrentes de 

uma localização muito diversa. 

As duas escolas apresentam características comuns: são ambas escolas particulares dirigidas 

pelas Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, constituídas juridicamente ao abrigo da 

Lei de Bases do Sistema Educativo – Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro – e do Estatuto do 

Ensino Particular e Cooperativo – Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de Novembro; ambas têm 

ensino pré-escolar e ensino básico. Mas apresentam, também, características diferentes, 

algumas contrastantes: a Escola A situa-se dentro da cidade e recebe alunos externos de 

ambos os géneros, desde os 3 anos, do pré-escolar, até ao 9.º ano de escolaridade; a Escola B 

fica na periferia da cidade, está inserida numa quinta e recebe alunos desde os 4 anos, do pré-

escolar, ao 12.º ano de escolaridade, sendo que, do 5.º ao 12.º ano, se destina, até à data em 

que foi realizado a maior parte do presente estudo (2001/2002), exclusivamente a raparigas, 

aceitando, também, alunas internas a partir do 7.º ano de escolaridade. 
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A Escola A, instalada em edifício construído de raiz para o efeito, iniciou a sua actividade em 

Outubro de 1958. Tem mudado, frequentemente, de direcção e, na altura da investigação, a 

directora pedagógica oficial estava ausente, sendo substituída por uma directora interina. 

Várias Irmãs trabalham no colégio, como catequistas, professoras de Educação Moral e 

Religiosa Católicas, responsável de secretaria e vigilantes nos recreios e nos refeitórios; há, 

ainda, uma Irmã enfermeira, diplomada, a tempo inteiro; outras Irmãs asseguram a 

manutenção do colégio, nomeadamente nos sectores de economato e cozinha. São as Irmãs 

que assumem, também, o papel de responsáveis por sectores – por exemplo, há uma 

responsável pelo pré-escolar, outra pelo 1.º ciclo e outra pelo 2.º ciclo; no 3.º ciclo a 

responsabilidade é assumida por anos de escolaridade – estando a direcção de turma, nos 2.º e 

3.º ciclos entregue a outros professores. Das Irmãs que trabalham no colégio, três têm 

habilitação literária ao nível da licenciatura: duas em Ciências Religiosas, com formação 

pedagógica; e uma terceira na área do Serviço Social. À data da investigação (ano lectivo 

2001/02) era frequentada por 838 alunos distribuídos por 31 turmas (ver Gráfico 1) e contava 

com 55 professores e 10 vigilantes. 
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Gráfico 1. Número de alunos na Escola A, por ano de escolaridade, em 2001/02. 
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A Escola B funciona, desde Outubro de 1942, num antigo palácio que, ao longo dos anos, tem 

vindo a sofrer sucessivas adaptações e a juntar pequenas novas construções. A directora em 

funções mantinha-se no cargo há cerca de 35 anos. Várias Irmãs trabalham no colégio, como 

catequistas e professoras de Educação Moral e Religiosa Católicas, mas também como 

vigilantes nos recreios, salas de estudo, refeitórios e dormitórios e responsável de secretaria; 

há uma Irmã educadora de infância e outra professora do 1.º ciclo; o serviço de enfermagem é 

assegurado por três Irmãs enfermeiras diplomadas; outras Irmãs asseguram a manutenção do 

colégio que, neste caso, inclui, para além do economato e da cozinha, a exploração da quinta. 

A direcção de turma dos 2.º e 3.º ciclos é da responsabilidade de Irmãs. Para além da 

directora, das Irmãs que trabalham, directamente, no colégio, apenas uma outra tem 

habilitação ao nível de lcenciatura, como educadora de infância. No ano lectivo em que foi 

realizada a parte empírica deste trabalho (2001/02), a escola tinha 54 professores e oito 

vigilantes e era frequentada por 571 alunos distribuídos por 33 turmas (ver Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Número de alunos na Escola B, por ano de escolaridade, em 2001/02. 

1.4.2 Os participantes nos estudos de caso 

Apesar de reconhecermos a importância de outros elementos da comunidade educativa na 

escola, nomeadamente dos pais ou encarregados de educação, optámos por restringir este 

estudo à comunidade escolar mais directamente envolvida no dia-a-dia da instituição: alunos, 

professores e pessoal não docente. Embora possamos considerar que estiveram globalmente 

envolvidos no estudo na medida em que as observações efectuadas, nomeadamente em 
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situações de recreio e algumas observações informais, não foram direccionadas apenas para 

um conjunto de pessoas, houve necessidade de focalizar a recolha de informação em 

determinados grupos e pessoas. 

Assim, optámos por considerar como participantes, em cada escola: 

- a directora – no caso da Escola A, a directora interina, que adiante designaremos 

simplesmente por directora; 

- uma turma do primeiro ano de cada ciclo: jardim de infância, 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º 

ciclo, secundário. Tanto na Escola A como na Escola B, o grupo mais novo do jardim de 

infância, 3 anos e 4 anos, respectivamente, tinha apenas uma turma, pelo que não foi 

necessário escolher. A escolha de entre as turmas do 1.º ano de escolaridade foi feita tendo em 

conta o professor que estava há mais tempo na escola exercendo aquela função. No caso dos 

5.º, 7.º e 10.º anos de escolaridade (este apenas na Escola B), a escolha das turmas fez-se 

tendo em conta a possibilidade de conjugação de horários. Assim, considerámos, ao todo, 9 

turmas (4 na Escola A e 5 na Escola B); 

- dois professores de cada uma das turmas escolhidas: nas turmas de jardim de 

infância e 1.º ciclo do ensino básico, os professores titulares da turma; nos restantes casos, os 

professores de Língua Portuguesa e de Ciências. A escolha destas duas disciplinas teve por 

base o seguinte critério: no primeiro caso, ser uma área transversal; e, no segundo, tratar-se da 

disciplina em que, mais facilmente, poderíamos obter maior número de informações, por se 

tratar da área de formação inicial da investigadora; 

- quatro alunos de cada uma das turmas consideradas, que foram seleccionados, como 

informantes privilegiados, com a ajuda de um dos professores escolhidos em cada turma, 

tendo como critério: dois alunos considerados como tendo mais sucesso e dois com menos 

sucesso académico sendo que, na Escola A, se procurou que, desses grupos de dois, um fosse 

um rapaz e outro uma rapariga. A escolha dos alunos do jardim de infância não teve por base 

este critério: foram escolhidos com o educador, de acordo com os seus próprios critérios. No 

caso da Escola B, quando existiam alunas internas na turma, procurou-se que em cada um dos 

grupos (mais sucesso / menos sucesso académico) houvesse uma aluna interna e uma aluna 

externa. Nalguns casos, o número de alunos considerados, em cada turma, foi superior: na 
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turma do jardim de infância da Escola B acabaram por ser entrevistados, também, outros 

alunos simplesmente porque pediram para vir conversar connosco; na Escola A também 

aconteceu entrevistarmos alguns alunos mais, no 1.º ano de escolaridade, pelo mesmo motivo; 

na turma do 7.º ano de escolaridade, em cada uma das escolas, escolhemos mais dois alunos, 

não designados pelos professores, que considerámos que se evidenciavam pela sua 

participação activa e algo desordenada nas aulas; 

- dois elementos do pessoal não docente: uma auxiliar de acção educativa, em ambas 

as escolas designadas por ‘vigilantes’, escolhida entre as que estavam há mais tempo na 

escola e passavam mais tempo, quotidianamente, com os alunos e a responsável pela 

biblioteca por termos percebido, a determinada altura, que esta conseguia, numa e noutra 

escola, estabelecer uma relação diferente, mais próxima, com os alunos, devido ao tipo de 

funções que exercia. Por facilidade de operacionalização, designaremos estes elementos por 

‘funcionários’, designação aliás utilizada, em ambas as escolas, para designar, genericamente, 

os empregados com funções não docentes. 

O conhecimento da existência de um formador externo, comum às duas escolas, fez com que 

também o considerássemos como informante privilegiado porque, sendo alguém exterior aos 

dois estabelecimentos e com conhecimento simultâneo de ambos, parecia poder fornecer 

informações relevantes para a investigação e para a análise da restante informação recolhida, 

como veio a acontecer. 

Mais tarde, decidimos também considerar como informante privilegiada a professora mais 

antiga da Escola A, ainda em funções docentes, não só pela sua antiguidade na escola, mas 

também pela circunstância de ter participado como avaliadora externa, enquanto especialista 

em História, na organização do Arquivo das Irmãs Dominicanas (ADSCS) tendo, por esse 

motivo, lido a totalidade dos documentos de Teresa de Saldanha aí existentes e elaborado 

relatórios sobre esta actividade. 

1.4.3 Instrumentos de recolha de dados dos estudos de caso 

Em função do que já foi atrás referido, optámos por utilizar três instrumentos diferentes de 

recolha de dados, sem esquecer o necessário envolvimento da investigadora durante o tempo 
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da sua aplicação, e para além deste, privilegiando a inspiração etnográfica do estudo, 

considerada como fundamental para procurarmos responder às questões de estudo e para que 

fossem ultrapassados, na medida do possível, os preconceitos eventualmente presentes na 

própria investigadora tendo em conta o seu conhecimento anterior de ambas as escolas. 

Recordemos que assumimos uma abordagem interpretativa/qualitativa, o que aponta para a 

necessidade de descrições densas e detalhadas. A decisão de utilizar três dos instrumentos 

previstos para o estudo de caso, recolha documental, observação e entrevistas, permitiu que se 

efectuasse uma triangulação metodológica, procurando garantir a coerência das 

interpretações. 

1) Recolha documental: foram recolhidos documentos produzidos no âmbito da 

actividade educativa de cada uma das escolas – cartas circulares; ideário e projecto educativo; 

regulamentos; planos anuais de actividades; jornais da escola; folhetos de apresentação das 

escolas; actas de reuniões. 

2) Observação: considerámos importante observar espaços e situações diferentes, 

nomeadamente tempos educativos formais – aulas – e informais – recreios. Algumas vezes 

foram feitos outros registos, resultantes de observações não programadas. Os registos escritos 

foram efectuados de forma sistemática e detalhada, tendo em atenção que qualquer indício 

poderia fornecer informação importante para a investigação em curso. Apesar de se terem 

fixado, previamente, alguns aspectos a ter em conta na observação, como o espaço e os 

materiais, as pessoas presentes, a interacção estabelecida, o tipo de relação perceptível entre 

os vários elementos, as actividades desenvolvidas, a postura, os gestos e as intervenções orais, 

os registos de observação em situações formais foram realizados em directo, de forma livre, 

sistemática e no local. Estes registos foram efectuados em grelhas de observação previamente 

elaboradas. A eles agregámos, muitas vezes a posteriori, algumas interpretações que as 

situações observadas sugeriam e inferências pessoais que surgiam da observação dos 

movimentos e dos diálogos, bem como dos gestos e das atitudes, do não-dito, ou de outra 

forma, do clima fenomenologicamente captado (Hamido, 2005). Procedemos, ainda, a 

registos fotográficos dos espaços e das pessoas em situações informais. 
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Para além da possibilidade de fornecer informação que não seria possível obter de outra 

maneira, a observação directa tem, na concepção de Foster (1996), outras vantagens, 

nomeadamente a circunstância de não depender apenas daquilo que os participantes relatam; 

para as próprias escolas pode ter ainda a virtualidade de reparar em aspectos em que ninguém 

antes reparara (Patton, 1990, 2002). 

O propósito da análise observacional é trazer ao leitor o que foi observado. Isto significa que 

os dados obtidos através de observação têm de apresentar profundidade e detalhe. Os dados 

têm de ser descritivos – suficientemente descritivos para que o leitor possa compreender o que 

aconteceu e como aconteceu. As notas do observador convertem-se nos olhos, nos ouvidos e 

nos sentidos perceptíveis para o leitor (Patton, 2002, p. 23). 

Como sublinha Hamido (2005), as notas de campo tornam-se, neste contexto, indispensáveis, 

uma vez que nelas, para além de descrições detalhadas, como as que procuramos obter na 

observação de situações formais, nomeadamente as que se realizam em sala de aula, existe a 

possibilidade de inserir aspectos reflexivos que podem contribuir para a iluminação das 

evidências recolhidas. A autora refere que, “registos como as nossas notas de campo, ou 

mesmo anotações à margem, em registos de observação ou em documentos, podem constituir-

se em dados de algum relevo, no que se refere à objectivação da nossa subjectividade” 

(Hamido, 2005, p. 252). Para o registo das notas de campo, bem como das reflexões da 

investigadora, elaborámos um diário de bordo (DB) para cada escola, onde se registava, 

também, o trabalho desenvolvido em cada dia. 

Foster (1996) aponta três possíveis limitações à observação enquanto instrumento de recolha 

de dados: 1) a impossibilidade de observar determinados acontecimentos eventualmente 

cruciais, por serem inacessíveis; 2) a possibilidade de os participantes alterarem o seu 

comportamento devido à presença de um elemento estranho; 3) a parcialidade da visão obtida 

por qualquer observação, antes de mais porque ela é filtrada pelo observador. 

Consideramos que a terceira limitação apontada é inevitável em qualquer processo de 

investigação, sobretudo na investigação que adopta uma abordagem interpretativa/qualitativa 

em que o investigador se assume como ‘instrumento da investigação’, ‘local da produção de 

sentidos’, como atrás referimos. A experiência docente alargada pressupunha que a 
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investigadora partisse para a investigação com um determinado conceito de Escola 

interiorizado, para além de ter apropriado um conhecimento antecipado de ambas as escolas, 

bem como de várias das pessoas que nelas trabalhavam, o que implicava, como sugeria Yin 

(2003), a capacidade de abertura a novos dados, bem como uma atitude de vigilância auto-

crítica. Por outro lado, assumimos que não é possível, num estudo, conhecer completamente, 

em todas as suas vertentes, um fenómeno social, dada a sua complexidade. As observações e 

interpretações efectuadas configuram, apenas, aproximações do fenómeno abordado. Importa, 

no entanto, sublinhar que este conhecimento prévio também se revelou vantajoso para a 

investigação, uma vez que facilitou a entrada nas escolas e a boa aceitação da investigadora, 

bem como da própria investigação, por parte das pessoas que participaram na investigação. A 

investigadora não aparecia, para estas pessoas, como uma intrusa, mas como alguém que até 

podia contribuir para uma melhoria das práticas, ou para uma reflexão alargada sobre elas. 

De acordo com Hamido (2005), a circunstância de as interpretações serem mediadas pelo 

investigador não pode significar que “não sejam rigorosas e, portanto, correspondam a 

aspectos relevantes do fenómeno em estudo” (p. 237). Assim, segundo esta autora, a questão 

situa-se sobretudo ao nível do rigor das observações e da relevância das interpretações. 

Merriam (1998) sublinha a pertinência da consideração do rigor numa investigação 

qualitativa, considerando que este “deriva da presença do investigador, da natureza da 

interacção entre investigador e participantes, da triangulação dos dados, da interpretação das 

percepções e de descrições densas e ricas” (Merriam, 1998, p. 151). Hamido (2005) explicita: 

É nossa firme convicção que, independentemente da natureza e da finalidade dos 

processos de investigação, eles não podem nem devem (e provavelmente nunca deverão) 

deixar de assumir com toda a clareza uma auto-regulação, que se prolongue no 

franqueamento à hetero-regulação e no diálogo com ela, conferindo-lhes credibilidade. 

Os processos de investigação qualitativa, organizados em torno de dados socialmente 

construídos, por maioria de razão, não escapam a esta necessidade, sob pena de se 

tornarem em processos virtuais, descontextualizados, inconsistentes relativamente às 

próprias realidades que pretendem estudar. (Hamido, 2005, p. 238) 

E aponta algumas sugestões para sustentar a credibilidade dos dados obtidos nos estudos 

qualitativos: 
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(...) a descrição detalhada, a explicitação exaustiva de pressupostos, escolhas e 

procedimentos, a imersão prolongada, a reflexividade, a observação e registo 

persistentes, a abertura ao inesperado, a confrontação de vários e heterogéneos pontos de 

vista (incluindo os do próprio investigador) acerca das ocorrências, a utilização, 

cruzamento, confrontação de vários instrumentos, de várias fontes de informação, de 

vários sub- ou micro-contextos e de vários momentos do tempo, a diferenciação (nos 

dados e nas análises) entre inferências, interpretações e fenómenos concretos. Neste 

conjunto de actos revela-se a cohabitação de referências distintas, em que verificação e 

exploração, provenientes de paradigmas diferenciados, se articulam, numa síntese (ou 

tentativa de síntese) entre realismo e interpretativismo. (Hamido, 2005, p. 239) 

A primeira e a segunda limitações apontadas por Foster (1996), atrás enunciadas, sugerem, 

ainda, outras considerações. Relativamente à primeira, embora tenha sido concedida à 

investigadora total liberdade de movimentos pelas directoras de ambas as escolas, o que 

reduzia a possibilidade de não ter acesso à observação de situações de importância crucial, 

não podemos deixar de considerar que muitas situações ou acontecimentos escaparam à 

observação. Em qualquer circunstância, o acesso à totalidade do que se passa em qualquer 

grupo social configura algo de inatingível, como já assumimos, ainda que a triangulação de 

instrumentos de recolha de dados, particularmente das observações com as entrevistas, 

contribua para a construção de uma visão mais completa de cada escola, na sua globalidade. 

Quanto à terceira limitação, em qualquer das escolas pareceu-nos que a comunidade escolar 

estava acostumada a receber, dentro da escola, pessoas alheias ao seu quotidiano, por 

exemplo, estagiários, sobretudo na Escola A, e visitantes diversos, ou pais de alunos, na 

Escola B. A presença nas aulas, possivelmente por esse motivo, não nos parece que tenha 

interferido muito na espontaneidade dos alunos, embora este seja um aspecto a não esquecer. 

Não podemos dizer o mesmo em relação à reacção dos professores: uns mais, outros menos, 

dependendo, sobretudo, do conhecimento anterior em relação à investigadora, poderão ter 

sido afectados pela presença desta. Tivemos a impressão de que, em particular nos corredores 

e nos recreios, volvidos os primeiros minutos que passámos na escola, em que alguns alunos 

perguntaram quem éramos – ou, em concreto, se éramos inspectores, o que curiosamente 

aconteceu nas duas escolas – na Escola A tornámo-nos aparentemente invisíveis a ponto de, 

mais de uma vez, termos sido literalmente empurrados na avalanche de alunos que corria nos 
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corredores, sem que os próprios tivessem, sequer, dado por isso; na Escola B, isso nunca 

aconteceu: os alunos pediam licença para passar, cumprimentavam, paravam nas portas para 

dar passagem e, frequentemente, alguns vinham conversar connosco mas, logo a seguir, 

continuavam as suas brincadeiras. 

3) Entrevistas: realizámos entrevistas formais e participámos em diversas conversas 

informais (Patton, 2002). Estas últimas, para as quais não elaborámos nenhum guião prévio, 

foram mantidas com diversas pessoas, em etapas diferentes da investigação; algumas foram 

intencionais e tiveram uma função exploratória, enquanto outras ocorreram, informalmente, 

durante a investigação, com carácter ocasional. Delas fomos fazendo anotações e registos 

diversos sob a forma de notas de campo, no diário de bordo. Quanto às entrevistas formais, 

julgámos indispensável entrevistar pessoas com funções diferentes na escola, directoras, 

professores, alunos, funcionários e o formador externo, que considerámos informantes 

privilegiados. 

O objectivo das entrevistas é, de acordo com Patton (2002) “descobrir através dos 

entrevistados, o que não somos capazes de observar directamente” (p. 340). Trata-se de obter, 

de alguém, uma informação que está contida na sua biografia, na medida em que foi por ele 

experienciada e interiorizada (Alonso, 1995). Por isso, a sua preparação envolve diversos 

cuidados, nomeadamente a escolha dos entrevistados e a definição das questões que queremos 

colocar e que têm a ver com o tipo de informação de que necessitamos e julgamos que os 

entrevistados podem fornecer-nos (Patton, 2002). Neste estudo importava perceber como 

diferentes pessoas da comunidade escolar viam a sua escola, a relação que se estabelecia entre 

as pessoas, os princípios que se valorizavam ou rejeitavam. 

Cohen e seus colaboradores (2000) apontam a qualidade da informação recolhida como 

sendo, em grande parte, dependente da qualidade das questões colocadas. Já para Patton 

(2002) “a qualidade da informação obtida durante uma entrevista é largamente dependente do 

entrevistador” (p. 341). Fontana e Frey (2003) sublinham que “as entrevistas não são 

instrumentos de recolha de dados neutros mas, sim, interacções activas entre duas (ou mais) 

pessoas, que conduzem a resultados negociados e baseados no contexto” (p. 62). Certos de 

que a qualidade da entrevista depende um pouco de cada um destes elementos, por um lado, 

cuidámos da formulação das questões, tendo como ponto de partida as questões de estudo 
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inicialmente assumidas: procurámos que fossem claras e não induzissem as respostas, 

deixando o entrevistado responder de acordo com a sua perspectiva; por outro lado, ao 

escrever a tese, tratámos de clarificar a posição da entrevistadora, sobretudo no que dizia 

respeito ao conhecimento antecipado que detinha de cada uma das escolas mas, também, à 

relação previamente estabelecida com cada um dos entrevistados. 

Optámos por entrevistas semi-estruturadas, orientadas por um guião previamente elaborado 

(ver Anexo 1), que Yin (2003) designa por “conversas guiadas” (p. 89) e defende consistirem 

na forma mais adequada de entrevista num estudo de caso. Nestas entrevistas, a função do 

entrevistador é, sobretudo, a de orientar a conversa para as questões que pretende ver 

respondidas, sem se prender a uma ordem preestabelecida nem a uma determinada 

formulação, o que permite que se adapte ao fluir do discurso do entrevistado e às ideias que 

dele vão emergindo (Merriam, 1988, 1998; Yin, 2003). Elas permitem, por exemplo, a 

clarificação do discurso do entrevistado, reformulando as perguntas ou acrescentando outras, 

conforme o diálogo se for construindo. Para isso, é fundamental que se crie um clima de 

serenidade e de empatia entre o entrevistador e o entrevistado. Por esse motivo, considerámos 

que era importante cuidar do local das entrevistas, tentando que fosse agradável, não tivesse 

demasiado ruído e não fosse sujeito a interrupções (Creswell, 2007). Nem sempre este aspecto 

foi bem conseguido, por as entrevistas terem sido efectuadas nas próprias escolas, em tempo 

lectivo, o que, algumas vezes, não permitiu encontrar outra alternativa senão a de realizar a 

entrevista numa sala de aula que, pontualmente, estivesse livre. 

1.4.4 Procedimentos 

A primeira abordagem às escolas foi feita através das directoras, alguns meses antes de dar 

início à recolha de dados relativa a esta parte do trabalho. Nessa altura foi apenas referida a 

necessidade de vir a efectuar este estudo precisando da colaboração das duas escolas. O 

estudo começou com uma visita à escola, marcada com uns dias de antecedência, para 

conversar com a directora, explicando os objectivos e indicando os procedimentos que 

pretendíamos seguir, bem como a indicação das pessoas que seria necessário contactar. Em 

ambos os casos, as directoras deram-nos liberdade de movimento dentro da escola, sugerindo 

que fizéssemos os contactos directamente: no caso da Escola A foram indicadas as Irmãs 
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como elos de ligação com os professores e as turmas; na Escola B, a directora sugeriu que 

contactássemos, directamente, os professores e combinássemos com eles a forma de proceder. 

Esta fase de investigação decorreu no ano lectivo de 2001/02, simultaneamente nas duas 

escolas, com um ligeiro desfasamento no início: na Escola B as primeiras visitas foram 

realizadas ainda no 2.º Período e na Escola A a investigação decorreu já no 3.º Período. A 

Tabela 1 mostra a distribuição dos procedimentos no tempo. 

Em ambas as escolas começámos pela recolha de documentos que foram solicitados 

directamente a uma Irmã responsável por uma das turmas, na Escola A, e à directora, na 

Escola B. Ao longo da investigação foram surgindo outros documentos, que fomos 

recolhendo e organizando para posterior análise. 

A observação de aulas foi agendada directamente com os professores respectivos. Estes 

encarregaram-se de informar os alunos da presença da investigadora e do que se pretendia 

investigar. Apenas na turma do 5.º ano de escolaridade, na Escola A, esta informação foi dada 

aos alunos pela Irmã responsável antes das observações; nas outras turmas, o próprio 

professor explicou aos alunos o que estava a passar-se, já na presença da investigadora. A 

observação foi feita do fundo da sala, atrás dos alunos e os registos efectuados o mais 

detalhadamente possível e transcritos para suporte informático após a observação. Nas turmas 

de jardim de infância e nas de 1.º ciclo observámos duas aulas em cada uma das turmas. Nas 

turmas dos 5.º, 7.º e 10.º anos observámos duas aulas das disciplinas de Língua Portuguesa e 

Ciências. Observámos ainda duas situações de recreio em cada uma das escolas. 

As entrevistas aos professores, directoras, funcionários e formador externo, foram marcadas, 

antecipadamente, com os próprios e, as dos alunos, com as Irmãs responsáveis ou com os 

professores respectivos. 

A cada um dos entrevistados foi explicado – às directoras, aos professores, aos funcionários e 

ao formador, quando combinámos a data da entrevista e, aos alunos, imediatamente antes do 

início da entrevista – o objectivo da entrevista e o tipo de perguntas que iríamos fazer; omitiu-

se, propositadamente, a última questão da entrevista relacionada com o conhecimento acerca 

de Teresa de Saldanha para evitar que alguns fossem, entretanto, documentar-se sobre o 
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assunto. Esta questão não fazia parte do guião elaborado para as entrevistas aos alunos (ver 

Anexo 1). 

Tabela 1. Cronograma dos estudos de caso. 
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Primeiro contacto com a directora interina    √          

Contactos com as Irmãs e professores a envolver na 

investigação    √ √         

Recolha de documentos    √ √ √        

Primeiras entrevistas à directora interina, 
aos professores e aos funcionários    √ √         

Entrevistas aos alunos    √ √         

Segundas entrevistas a dois professores e a uma funcionária         √     

Entrevista à professora mais antiga          √    

Segunda entrevista à directora interina            √  

Entrevista à nova directora             √

Observação de aulas, recreios e outras situações    √ √         

Entrega das transcrições das primeiras entrevistas      √        

                           

ESCOLA B              

Primeiro contacto com a directora √             

Contactos com as Irmãs e professores a envolver na 

investigação  √            

Recolha de documentos √ √ √ √      √    

Primeira entrevista à directora √             

Primeiras entrevistas aos professores e aos funcionários     √ √         

Entrevistas aos alunos  √ √  √         

Segundas entrevistas a dois professores e a uma funcionária          √    

Segunda entrevista à directora          √    

Observação de aulas, recreios e outras situações  √ √ √          

Entrega das transcrições das primeiras entrevistas      
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√        
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A todos os participantes foi garantida a reserva de identidade na apresentação dos resultados 

(Creswell, 2007; Foster, 1996). O cumprimento deste compromisso obrigou a um cuidado 

especial na redacção do trabalho final, em que procurámos que a exigência de rigor e a 

consideração do modo como aquilo que escrevemos afecta aqueles acerca de quem 

escrevemos, constituíssem uma preocupação da investigadora (Bar-On, 1996; Chase, 1996; 

Josselson, 1996). 

As entrevistas foram gravadas em áudio e, no caso das crianças quer do jardim de infância 

quer do 1.º ciclo, em áudio e em vídeo, por nos parecer essencial, com crianças desta faixa 

etária, considerar a comunicação não-verbal. Em todos os casos se procurou obter, 

previamente, o consentimento dos entrevistados para a entrevista e para a sua gravação (Bar-

On, 1996; Foster, 1996; Patton, 1990); em nenhum foi recusado. Quanto aos alunos, para 

além do consentimento de cada um deles, o consentimento foi, também, assumido pelas 

directoras (Foster, 1996), no lugar dos encarregados de educação. Três das entrevistas a 

professores tiveram de ser re-gravadas devido a um problema técnico ocorrido com a primeira 

gravação; qualquer dos três professores envolvidos se ofereceu, espontaneamente, para repetir 

a entrevista. 

Depois das entrevistas, as gravações foram transcritas e de novo ouvidas e visionadas, uma e 

outra vez, relendo a transcrição, de forma a permitir uma compreensão mais aprofundada do 

que o entrevistado relatava, ou seja, o sentido das palavras – o que está para além das palavras 

(Cohen et al., 2000) – quer pela ênfase colocada em determinadas expressões quer pelas 

hesitações ou silêncios em alturas determinadas da entrevista. Daqui resultaram algumas 

anotações que foram tidas em conta na análise posterior. Para cada uma das transcrições foi 

elaborada uma ficha de entrevista em que se registaram as condições da entrevista: nome do 

entrevistado; data e local da entrevista; justificação da entrevista; dados conhecidos sobre o 

entrevistado; observações sobre a maneira como decorreu a entrevista; anotações sobre o que 

o entrevistado disse depois de desligado o gravador. Por vezes, a conversa continuou durante 

bastante tempo depois de terminada a entrevista e dela se fizeram registos importantes para a 

investigação. Nalguns casos, o próprio entrevistado pediu para desligar o gravador por alguns 

momentos, durante a entrevista, para dizer algo que não queria que ficasse gravado. 
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As transcrições das entrevistas realizadas às directoras, aos professores, aos funcionários e ao 

formador, sem as respectivas fichas, foram entregues aos entrevistados para que pudessem 

pronunciar-se acerca do que estava escrito: clarificar algum ponto ou acrescentar algum 

detalhe. 

Finda esta fase do trabalho empírico, e após uma análise preliminar aos dados recolhidos, 

compreendemos não dispor, ainda, de informação suficiente para responder à questão inicial 

da investigação que pretendia reconhecer os processos que presidiriam à manutenção, ou não, 

dos princípios pedagógicos de Teresa de Saldanha nestas escolas, passado quase um século 

sobre a sua morte. Optámos, então, por entrevistar de novo as directoras, as bibliotecárias e 

alguns dos professores já entrevistados – dois em cada escola, tendo sido escolhidos, para este 

fim, o mais antigo e o mais recente. Nesta altura, entrevistámos também a professora mais 

antiga da Escola A, a que atrás nos referimos. Uma vez que a direcção da Escola A tinha, 

entretanto, mudado, havendo uma nova directora, em vez da situação anterior de direcção 

interina, entrevistámos também a nova directora. Estas entrevistas decorreram no final do ano 

lectivo de 2002/03 e para elas foram elaborados novos guiões (ver Anexo 1) e adoptados os 

mesmos procedimentos que descrevemos para as entrevistas anteriores. 

1.4.5 Análise dos dados recolhidos 

Segundo afirma Merriam (1998), na investigação de carácter qualitativo a recolha de dados e 

a respectiva análise são actividades simultâneas: “a análise começa com a primeira entrevista, 

a primeira observação, a primeira leitura de um documento” (p. 151). As inferências 

emergentes permitem que a flexibilidade atribuída a este tipo de investigação resulte em 

reformulação ou refinamento das questões, entre outras possíveis mudanças no desenho 

metodológico inicial, num processo que se assume como construtivo. 

De certo modo, “toda a análise de dados qualitativos é análise de conteúdo no sentido em que 

aquilo que é analisado é o conteúdo de entrevistas, notas de campo, documentos” (Merriam, 

1998, p. 160) e registos de observações. Trata-se de uma análise indutiva, que procura nos 

textos padrões de sentido que respondam às questões em estudo, que inicialmente 

formulámos, o que se traduz, numa primeira fase de análise, na marcação dos textos (Ryan & 

Bernard, 2003) assinalando nos documentos – documentos, notas de campo, registos de 
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observações, transcrições das entrevistas – pequenas frases ou longas sequências, de acordo 

com algumas categorias antecipadamente definidas que possam, posteriormente, ser utilizadas 

na redacção do trabalho final. A leitura dos textos, nesta perspectiva, pode acrescentar à 

categorização, outras categorias, por se considerar existirem evidências que podem 

acrescentar informação ao entendimento global do fenómeno em estudo. 

Para as entrevistas começámos por usar, como categorias de análise, os blocos de questões 

dos guiões utilizados. As unidades de análise, pequenas frases ou longas sequências do 

discurso produzido pelos entrevistados, foram agrupadas de acordo com o grupo de pessoas 

entrevistadas: professores, funcionários, alunos e, de entre estes, por nível de escolaridade. 

Para além do que já dissemos, relativamente à análise de conteúdo, julgamos pertinente 

considerar, no caso das entrevistas, e de acordo com Alonso (1995), que o eu do entrevistado 

ultrapassa por vezes a dimensão individual para fazer do seu discurso simultaneamente um 

eco da cultura do grupo a que pertence e uma reconstrução pessoal das representações sociais. 

Por isso, interessa perceber, por exemplo, se e quando o entrevistado fala em nome pessoal ou 

em nome do grupo a que pertence – o “eu”, o “nós” ou o “eles”; em que circunstâncias 

manifesta hesitação; quando recorre a frases feitas ou a citações. Para além disso, a 

informação relatada por cada um dos entrevistados depende da sua experiência e do modo 

como se apropriou dos acontecimentos e lhes deu significado. Assim sendo, pareceu-nos 

pertinente construir, a partir das fichas elaboradas para cada entrevista, uma grelha que nos 

permitisse ter uma visão global das características de cada entrevistado e das circunstâncias da 

respectiva entrevista, associando a cada um deles, uma designação codificada com que, 

posteriormente, seria referido no texto final, por forma a proteger o seu anonimato (Creswell, 

2007). 

Assim, os relatos provenientes de entrevistas foram codificados com a letra E, a que se seguia 

a indicação de 1 ou 2, nos casos em que houve lugar a duas entrevistas com a mesma pessoa; 

depois, a letra correspondente à escola, A ou B e uma letra designando o grupo: D para 

directora, P para professor, F para funcionário, Fr para formador e A para aluno. Finalmente, 

um número atribuído sequencialmente: na Escola A, os professores foram numerados de 1 a 

7, os funcionários de 1 a 2, os alunos de 1 a 20 –  Os números de 1 a 4 correspondem a alunos 

do jardim de infância, de 5 a 10 a alunos do 1.º ano de escolaridade, de 11 a 14 a alunos do 5.º 
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ano de escolaridade e de 15 a 20 a alunos do 7.º ano de escolaridade; na Escola B, os 

professores receberam números de 1 a 7, os funcionários de 1 a 2, os alunos de 1 a 25 – Os 

números de 1 a 7 correspondem a alunos do jardim de infância, de 8 a 11 a alunos do 1.º ano 

de escolaridade, de 12 a 15 a alunos do 5.º ano de escolaridade, de 16 a 21 a alunos do 7.º ano 

de escolaridade e de 22 a 25 a alunos do 10.º ano de escolaridade. 

Uma codificação semelhante à das entrevistas foi utilizada para as observações (O) realizadas 

nas salas de aula (1 ou 2 para primeira ou segunda observação, respectivamente, seguida da 

letra referente à escola, A ou B, do número correspondente ao ano de escolaridade e da inicial 

da disciplina, P para Português e C para Ciências Naturais ou J para jardim de infância) e nos 

recreios (O, A ou B, seguido de R) bem como para as notas de campo provenientes de 

observações circunstanciais registados em diário de bordo (DB, seguido da letra atribuída à 

escola). 

Também para as observações foram criadas grelhas descritivas das diferentes situações que, 

neste caso, incluíram não só a caracterização do local, dos intervenientes e das actividades 

desenvolvidas, mas, também, a cronologia dos acontecimentos e a detecção e ordenação de 

incidentes críticos. Depois, procedeu-se a uma nova leitura crítica dos registos e à 

identificação de categorias de análise e respectivas unidades de análise. 

Para a presente investigação pareceu relevante que a análise e organização dos dados se 

fizesse por esta ordem: primeiro análise dos documentos; depois, análise das observações e, 

finalmente, análise das entrevistas. A análise dos documentos, organizados por tipos de 

documentos, serviu de instrumento de leitura dos dados recolhidos, por fornecer elementos, 

nalguns casos normativos, que constituem uma referência para a comunidade educativa; esta 

análise preliminar permitiu explicar determinados acontecimentos e compreender algumas 

alusões, bem como traçar, em linhas gerais, o esquema de funcionamento das escolas em 

estudo. A análise das observações, por sua vez, precedeu a análise das entrevistas por se 

considerar que a caracterização dos entrevistados, a que já aludimos, podia ser enriquecida 

com alguns dados recolhidos nas observações. 

Resta registar que, nos extractos dos relatos, transcritos na tese, provenientes quer das 

entrevistas quer das observações, os nomes referidos pelos entrevistados foram substituídos 
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por nomes fictícios quando se considerou importante que não fossem, simplesmente, 

eliminados do relato. Nos excertos provenientes de documentos publicados nos artigos quer 

dos jornais escolares quer das páginas da internet de cada uma das escolas, os nomes foram 

mantidos tal como se encontravam no original. 

Importa, ainda, recordar que, como afirma Patton (2002), “Os dados qualitativos consistem 

em citações, observações e excertos de documentos. (...) Os dados qualitativos descrevem. 

(...) Os dados qualitativos contam uma história” (p. 47). No processo de escrita, ao contar a 

história resultante da investigação levada a cabo, acabámos por entender que se trata, também, 

de um processo de descoberta, como defendem Merriam (1998) e Richardson (2003), em que 

frequentemente surgem novas ideias ou se sente a necessidade de rever alguns aspectos que 

parecem não fazer sentido, quando se procura conjugar, de forma coerente, as informações 

provenientes dos diversos instrumentos ou dos vários participantes ou informantes 

privilegiados, ora complementares ora contraditórias neste ou naquele aspecto. 

Este texto, resultado, também, da capacidade de comunicação escrita do investigador, inclui 

necessariamente as vozes dos participantes (Merriam, 1998; Creswell, 2007), presentes nas 

citações, mais ou menos longas, utilizadas no texto, a reflexividade do investigador e uma 

descrição complexa, bem como a interpretação do problema, comportando algo de 

provocatório (Creswell, 2007) para o próprio investigador ou para a comunidade científica em 

que o estudo se insere. No presente estudo, a provocação deverá estender-se às instituições 

estudadas. 
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CAPÍTULO 2 

TERESA DE SALDANHA 

2.1 RETRATO BIOGRÁFICO 

Durante a segunda semana do ano de 1916, diversos jornais portugueses noticiaram a morte 

de Teresa de Saldanha. E, se alguns se limitaram a uma simples nota encomendada pela 

família, na coluna da necrologia, como aconteceu com o Diário de Notícias (9 Jan 1916), 

outros dedicaram-lhe comentários mais extensos. No jornal O Dia, podemos ler: 

Uma grande figura feminina acaba de desaparecer da alta sociedade de Lisboa, e que se 

notabilizou pela grande cultura do seu espírito, pelas suas virtudes excelsas, pela sua 

acrisolada fé cristã: a Senhora Dona Teresa de Saldanha Oliveira e Sousa. Das suas 

grandes qualidades, foi monumento a sua modelar casa de educação feminina em 

Benfica (...). (O Dia, 8 Jan 1916) 

E, n’A Capital: 

Faleceu hoje a Senhora Dona Teresa Saldanha de Oliveira e Sousa (...). (...) ela soube ser 

a fé invencível, o pensamento esclarecido e seguro, a ânsia do apostolado que as 

decepções e as amarguras nunca encontram dispostos à derrota. Quem a visse, tão 

humilde e apagada no seu hábito de religiosa, não poderia imaginar facilmente a força da 

sua provada, ardente vocação. Podendo, entre as mulheres da sua terra, ser uma grande 

figura que a todos se impusesse pelo prestígio das suas qualidades de espírito e pelo 

sortilégio da sua distinção natural, rompeu com uma ambição tão legítima (...). Nunca 

olhou para trás, buscando, numa romagem de saudade, o bem ilusório que perdera. A sua 

mente, o seu carácter, a sua energia íntima voltavam-se, por irrevogável decisão, para 
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aquela fonte de luz, em que plenamente se sacia a fome de infinito que trabalha as 

criaturas (...). (A Capital, “Poeira da Arcada”, 8 Jan 1916) 

O jornal A Nação, alguns dias mais tarde, dedica-lhe um extenso artigo sob o título 

Homenagem à virtude, da autoria de João Franco Monteiro, antigo aluno de uma das escolas 

de Teresa de Saldanha, o Colégio de S. José, em Benfica (ADSCS, D 7508, Agenda 1915-16; 

IAN/TT, AC, Lv 346). Das suas palavras, destacamos: 

No meio cristão, no meio social e no meio aristocrático português, desapareceu uma 

grande figura de mulher, de senhora ilustríssima que é digna de singulares encómios e de 

especial registo pelo muito que foi e pelo muito bem que fez. Referimo-nos à senhora D. 

Teresa de Saldanha Oliveira e Sousa, irmã do último Marquês de Rio Maior, fundadora e 

superiora do antigo Colégio de S. José, em Benfica. (...) cumprimos o dever de (...) 

apontar o seu túmulo como o exemplo da abnegação, da virtude, da alteza moral no seu 

mais alto fastígio, da inteligência consagrada à prática do bem, que não foi pouco o que 

espalhou sobre a terra. Já lhe ouvimos chamar Santa Teresa de Saldanha e, com efeito, 

quando a vimos a derradeira vez, aí por Setembro, trouxemos dessa visita de 

imperecíveis recordações, a convicção de que o seu modo, a sua brandura, a sua 

delicadeza, a sua afabilidade, seriam os característicos modelares das bem-aventuradas 

(...). Comoveu-nos o encontro, depois de tantíssimos anos de ausência e guardamos no 

escrínio do coração a memória sempre viva do seu acolhimento, da sua amizade, aliás 

dispensada, para honra nossa, desde os nossos primeiros anos. (...) o motivo do tracejar 

destas linhas: (...) enaltecer aquelas benemerências que tanto influíram na sociedade 

portuguesa, pela via da educação que, no colégio de Benfica, tantas digníssimas mães de 

família, receberam dessa senhora incomparável, que trocou as grandezas do mundo pelo 

ministério tantas vezes ingrato de educadora e de educadora cristã. Muito inteligente, de 

espírito muito culto, a senhora D. Teresa de Saldanha ficava bem numa corte, nem que 

essa corte fosse das mais exigentes da Europa. Nada quis das grandezas do mundo, sem 

que o desinteresse significasse outro sentir, além da vocação religiosa e do desejo de 

servir a Deus, não esquecendo ao mesmo tempo, o que todos devemos à Pátria, que é 

nossa e que foi de nossos maiores. (A Nação, 12 Jan 1916, itálico no original) 
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Para além da admiração pessoal dos autores, estes textos revelam que se tratava de uma figura 

conhecida e, aparentemente, tida em elevado conceito na sociedade da época. Neles se 

reconhece o seu papel relevante como educadora, a sua extensa cultura e grande inteligência, 

a primazia da fé cristã, que norteou a sua vida, bem como algumas das suas características 

pessoais: determinação, brandura, afabilidade, delicadeza, humildade, preocupação com o 

bem dos outros, desejo de servir o seu país. Fazem, ainda, notar que, tendo nascido em meio 

aristocrático, “nada quis das grandezas do mundo”. 

Vão no mesmo sentido as palavras de Arantes (1916): ”figura de excepção” com “inteligência 

viva” e “sensibilidade aguda” que preferiu “despir-se de todas as vantagens que o acaso do 

nascimento e a própria acumulação de méritos lhe ofereciam” (p. 19) para se entregar 

totalmente à sua obra. Do sucesso da obra, comenta Arantes que é sinal relevante a “presença 

e as lágrimas das colegiais” que acorreram, em grande número, ao funeral: “dizem-me que ela 

soube, com delicadeza consumada, criar almas de reconhecimento e de graça, capazes de uma 

obra de construção familiar e, por isso, nacional” (p. 42). 

Também os jornais que, em 1937, assinalaram a passagem do centenário do seu nascimento 

(A Voz, 4 Set 1937; Correio de Coimbra, 18 Set 1937; Diário do Minho, 4 Set 1937; 

Novidades, 4 Set 1937; O Jornal, 4 Set 1937) utilizam expressões semelhantes, confirmando 

as características evidenciadas nos textos anteriores e sublinhando o dever de gratidão da 

sociedade portuguesa para com Teresa de Saldanha. 

Parece-nos de particular interesse o testemunho de Francisco Vitorino Gomes que, durante 

largos anos, administrou os seus bens, publicado no jornal A Voz (4 Set 1937), sob o título 

Preito de gratidão – como conheci e servi uma grande Senhora: “(...) tive ocasião de apreciar 

a clareza da sua inteligência, a firmeza da sua vontade, a sua extrema bondade e a prudência 

que tanto valorizava todas as suas virtudes. (...) gostava sempre de fazer justiça”. A este 

propósito, relata o seguinte episódio: 

Uma vez estava eu indeciso: deveria ou não gratificar com 10 escudos (quantia 

relativamente importante nesse tempo) certo homem? Expus a minha dúvida à sr.ª D. 

Teresa, que me respondeu: ‘- É preferível dar os 10 escudos ao homem desde que ele os 

merece; porque, neste caso, se eu os der, não a ele, mas a um pobre ou os aplicar em 
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qualquer outra obra de caridade (...) tirei-os ao homem e, portanto, cometi uma falta de 

que Deus me pedirá contas.’ 

Teresa Rosa Fernanda de Saldanha Oliveira e Sousa nasceu em Lisboa, a 4 de Setembro de 

1837, no Palácio da Anunciada, às Portas de Santo Antão, propriedade de seus pais, os 3.os 

Condes de Rio Maior: João Maria do Sacramento de Saldanha de Oliveira Juzarte Figueira e 

Sousa (1811-1872) e Isabel Maria José dos Prazeres de Sousa Botelho Mourão e Vasconcelos 

(1812-1890). 

Era descendente, por via directa, do 1.º Marquês de Pombal, seu trisavô, e do 1.º Conde de 

Vila Real,3 seu avô materno. Da ascendência próxima, constam ainda outros nomes sonantes, 

como o do Marechal Duque de Saldanha,4 seu tio-avô paterno e o do 1.º Duque de Palmela,5 

seu tio-avô materno. O protagonismo destas figuras, sobejamente conhecidas no conturbado 

meio político da época, pelo papel activo que tiveram nas decisões que determinaram o rumo 

do país, marcou decisivamente a vida de Teresa de Saldanha. A estes se juntam um primo 

direito do pai, D. António da Costa,6 ministro do 1.º Ministério da Instrução Pública e 

escritor, e os seus dois irmãos, António e José Luís, que se notabilizaram, também, pela sua 

intervenção política, mas, ainda, pelo papel social e cultural que desempenharam. 

                                                 

3 José Luís de Sousa Botelho Mourão e Vasconcelos (1815 – 1858). Liberal e cartista. Diplomata e par do Reino. 

exerceu funções como Ministro dos Negócios Estrangeiros nos Governos do Duque de Palmela e do Duque da 

Terceira. 
4 João Carlos Eugénio Bento Vicente Domingos Francisco de Saldanha de Oliveira e Daun (1790 – 1876). Neto 

do Marquês de Pombal e filho do 1.º Conde de Rio Maior. Liberal. Par do Reino. Militar, político e diplomata. 

Conhecido, sobretudo, por ter encabeçado a maior parte dos movimentos revolucionários do século XIX em 

Portugal, o último dos quais em 1870. Chefiou diversos governos e integrou outros. Por mais de uma vez foi 

preso e viveu no exílio.  
5 Pedro de Sousa Holstein (1781 – 1850). Irmão da 1.ª Condessa de Vila Real. Liberal. Diplomata. Par do Reino 

e presidente da Câmara dos Pares. Chefiou importantes expedições militares durante a guerra civil. Esteve preso 

e sofreu várias vezes o exílio. Chefe do Governo por diversas vezes, integrou outros, como ministro e secretário 

de Estado. 
6 António da Costa de Sousa Macedo (1824 – 1892). Neto do 1.º Conde de Rio Maior e sobrinho do Duque de 

Saldanha. Desenvolveu importante acção como defensor da educação do povo, particularmente da educação 

feminina. Escritor com considerável obra publicada. Ministro da Instrução Pública. 
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Com uma acção menos divulgada pela História, merecem também especial destaque dois dos 

seus bisavós maternos: o Morgado de Mateus,7 o diplomata que ficou conhecido pela sua 

erudição e, particularmente, por ter mandado publicar uma célebre edição ilustrada de “Os 

Lusíadas”, contendo um artigo da sua autoria sobre a vida de Camões, que teve importantes 

reflexos literários e políticos; e Isabel Juliana Monteiro Paím,8 a mulher que ousou fazer 

frente ao Marquês de Pombal (Costa, 1937), ao recusar permitir que se consumasse o 

casamento que este a obrigara a contrair com o seu filho José Francisco de Melo e Daun.9 O 

Marquês acabou por pedir a anulação do casamento canónico e a noiva foi encerrada num 

convento, de onde só saiu depois de D. Maria I ter afastado o Marquês para os seus domínios 

em Pombal. Pôde, então, casar com Alexandre de Sousa Holstein,10 como era de sua vontade. 

Ora, se o envolvimento político dos atrás citados membros da família de Teresa de Saldanha, 

muito mais próximos no tempo, influenciou directamente a sua vida, é também de realçar que 

a tradição de família tenha feito chegar à sua infância os exemplos modelares de gosto pela 

cultura e de paixão pela liberdade, destes seus antepassados. Como sublinha Clemente 

(2002b) e adiante teremos, de novo, oportunidade de referir, este parece ser um caso em que a 

envolvência familiar, um certo ‘espírito de família’, proporciona a manutenção de um padrão 

de valores, através das gerações. 

Detenhamo-nos, mais detalhadamente, no núcleo familiar próximo. 

                                                 

7 José Maria do Carmo de Sousa Botelho Mourão e Vasconcelos (1758 – 1825). Pai do 1.º Conde de Vila Real. 

Desenvolveu importante acção diplomática na negociação da paz com a França. Contribui para o conhecimento 

das suas origens e educação a correspondência trocada entre seus pais, D. Luís António de Sousa Botelho 

Mourão, 4.º Morgado de Mateus e D. Leonor Josefa Ana Luísa de Portugal, seleccionada e editada por Belloto 

(2007). 
8 Isabel Julianna Bazaliza José de Sousa Coutinho Monteiro Paím (1753 – 1793). Mãe do 1.º Duque de Palmela 

e da 1.ª Condessa de Vila Real. 

9 José Francisco Xavier Maria de Carvalho Melo e Daun (1753 – 1821). Anulado o casamento canónico, o pai 

casou-o com uma sobrinha dos Marqueses de Távora, Francisca de Paula do Pópulo de Lorena (1754 – ?). Pais 

da 2.ª Condessa de Rio Maior, Maria Leonor Ernestina de Carvalho Daun e Lorena (1790 – 1838). Ironicamente, 

Teresa de Saldanha é também, portanto, bisneta deste casal. 
10 (1751 – 1803). Membro do Conselho de Estado que vigorou durante a regência de D. João VI (Araújo, 1993). 

Pai do 1.º Duque de Palmela e da 1.ª Condessa de Vila Real. 
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O pai, conhecido pelo seu “espirito liberal e patriótico” (Diário da Câmara dos Pares do 

Reino, 3 Jan 1873), participou, activamente, na Câmara dos Pares do Reino desde 1826, data 

da criação da primeira Câmara, até à sua morte. Desempenhou funções militares, no 

Regimento de Milícias de Lisboa Oriental e depois no Exército; foi ajudante de ordens do 

Duque da Terceira e depois do Marechal Duque de Saldanha, seu tio (Zúquete, 1989). Por 

diversas vezes, interveio em situações de conflito político, o que lhe granjeou amigos e 

inimigos, tendo chegado a andar escondido “com ordem de prisão” (Cordeiro, 1890). Liberal, 

comungava de um certo espírito anti-clerical, que terá estado na origem da sua reacção quer à 

decisão da filha de se tornar religiosa quer a algumas posições e actividades da Condessa de 

Rio Maior. Isso mesmo a própria Condessa dá a entender em carta ao filho, José, a propósito 

da questão das Irmãs francesas de S. Vicente de Paulo, entretanto expulsas de Portugal, e da 

fundação, na Bélgica, de “um jornal que defenda os interesses do catolicismo”: “Quando me 

responderes sobre tudo isto, escreve num papel à parte, e não na carta para que teu Pai não o 

veja, pois desgraçadamente ele não pensa como nós” (ACA, n/c, 9 Set 1863). No entanto, 

colaborava com a Condessa nas suas actividades de beneficência (Zúquete, 1989). Foi 

governador civil de Coimbra em 1854, vereador e presidente da Câmara Municipal de Lisboa 

no período de 1858 a 1859 e procurador à Junta Geral do Distrito de Lisboa (Costa, 1937). 

A mãe destacou-se pela sua elevada cultura, invulgar para uma mulher daquela época e, 

particularmente, pela intensa actividade social que desenvolveu. Foi a alma de algumas das 

mais importantes associações que surgiram no século XIX em Portugal com o fim de mudar o 

estado de miséria da multidão de carenciados que enchiam as cidades, nomeadamente Lisboa. 

De entre estas, sobressaem: a Associação dos Órfãos Desvalidos da Cholera Morbus e da 

Febre Amarela e a Associação de Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos. A primeira foi 

fundada por vontade da imperatriz, D. Amélia Augusta,11 para socorrer os órfãos das duas 

epidemias que, em dois anos, dizimaram milhares de pessoas; convidada a colaborar nesse 

projecto, a Condessa assumiu, desde o início, a sua presidência e chamou para presidir ao 

Asilo da Ajuda, fundado para acolher estes órfãos, as Irmãs francesas da Caridade de S. 

                                                 

11 Amélia Augusta Eugénia Napoleão e Beauharnais de Leuchstenberg (1812 – 1873). Segunda mulher de D. 

Pedro I do Brasil, IV de Portugal; Imperatriz do Brasil e Rainha de Portugal. Ficou conhecida pela sua 

participação activa em obras de caridade. 
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Vicente de Paulo. A segunda, fundada em 1848 por D. Miquelina Pereira Pinto, foi também 

presidida pela Condessa de Rio Maior, desde 1854 até à sua morte; tinha como fim “socorrer 

nas suas casas os pobres e necessitados e as famílias recolhidas e envergonhadas que, pelos 

revezes da fortuna, se acham reduzidas à miséria” (ADSCS, D 7524, de Teresa de Saldanha, 

Associações de Caridade e de Piedade existentes em Portugal). A associação, através das 

suas sócias, distribuía roupa, pagava rendas de casa, administrava dietas aos doentes, pagava 

baptizados. Nesta sua acção, a Condessa distinguia-se pela “modéstia e o cuidado de se 

esquivar sempre a tudo que pudesse transpirar ostentação e mesquinha vaidade” (Cordeiro, 

1890) e pela atitude de aproximação das pessoas que ajudava: 

É isto que Lisboa pôde presenciar amiudadas vezes, vendo com admiração uma senhora 

da primeira nobreza descer da carruagem luxuosa e subir por escadas sombrias até ao 

asilo enegrecido e lôbrego da miséria a enxugar lágrimas de pais e filhos e a pôr o pão 

do sustento na mão engelhada e fria do esfomeado; enfim, a serenar frontes que a 

desgraça enrugava. (Cordeiro, 1890). 

Também significativa do seu carácter é a expressão que Colaço (1930) lhe atribui: “velha e 

doente não tem remédio; rabugenta e secante pode-se evitar” (p. 15). 

Por força da actividade diplomática do pai, o Conde de Vila Real, a Condessa de Rio Maior 

viveu vários anos no estrangeiro, nomeadamente em Espanha e em França, o que lhe permitiu 

não só o domínio de diversas línguas estrangeiras como o convívio com outras culturas e uma 

notável facilidade de estabelecer contactos com variadas personalidades e instituições. Esta 

vivência traduziu-se, ao longo da sua vida, por exemplo, no acesso à imprensa periódica 

estrangeira e às mais recentes publicações europeias e norte-americanas, que ora lhe enviavam 

ora solicitava através dos seus variados conhecimentos. Da sua personalidade, destacam-se, 

ainda, outras características que tiveram, também, influência directa na educação que 

procurou dar aos filhos, como um “raro juízo e tino administrativo” (Cordeiro, 1890), o 

talento artístico para a música e a pintura (Colaço, 1930), a “mania do estudo” (Oliveira e 

Sousa, 1949, p. 10), o patriotismo: 

Todo o meu amor próprio de mãe, todo o meu patriotismo como portuguesa me fazem 

desejar que os meus filhos saiam da mediocridade (...). O nosso país definha por falta de 
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homens. (...) O meu desejo seria que os meus filhos pelos seus conhecimentos, pelo seu 

talento, e sobretudo pelos seus princípios morais e religiosos se distinguissem da 

chusma, e contribuíssem para tornar a levar Portugal ao seu antigo esplendor” (Oliveira 

e Sousa, 1949, p. 10, carta da Condessa de Rio Maior ao filho, António, s/d). 

Desejava que “adquirissem uma instrução que os habilitasse a preencher dignamente qualquer 

lugar, e que mostrassem que enobreciam a classe em que nasceram, e que não era ao 

nascimento que deviam favores” (Oliveira e Sousa, 1949, p. 10, carta da Condessa de Rio 

Maior aos filhos, António e José, s/d). Como afirma Oliveira e Sousa (1949), “Os três filhos 

corresponderam ao que deles esperou” (p. 10). 

António José Luís de Saldanha de Oliveira Juzarte Figueira e Sousa (1836-1891), o irmão 

mais velho de Teresa de Saldanha, 4.º Conde de Rio Maior e 1.º Marquês do mesmo título, 

formou-se em Direito na Universidade de Coimbra. Por duas vezes assumiu o cargo de 

presidente da Câmara de Lisboa; foi deputado eleito em várias legislaturas antes de, em 1873, 

tomar o seu lugar como Par do Reino, por sucessão a seu pai (Zúquete, 1989). Alguns dos 

seus discursos mereceram a referência da imprensa periódica da época (ADSCS, C 4289, de 

TS à mãe, 2 Abr 1886). Foi também adido honorário à legação de Portugal em Paris e mestre 

sala da Casa Real (Costa, 1937). Mas a sua principal acção parece ter sido na Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, de que foi o 4.º provedor (Cardoso, 1995), depois de ter ocupado o 

cargo de adjunto do provedor anterior. Desse mandato, que durou dezoito anos (1869-1888), 

resultaram importantes reformas de que se destaca a extinção da “roda dos expostos” (1870) – 

precedida de aturado estudo sobre instituições similares no estrangeiro e a questão da 

investigação de paternidade (Colaço, 1930) – e a solução da crise financeira que abalava a 

Santa Casa, com algumas decisões relevantes no que diz respeito às fontes de rendimentos, 

como as lotarias e os legados. Dedicou especial atenção ao Recolhimento das Órfãs de S. 

Pedro de Alcântara, em Lisboa, tendo promovido diversos melhoramentos quer nas 

instalações quer no equipamento da casa, que permitiram uma melhoria das condições de 

formação das educandas, revelando especial cuidado no que se refere à sua preparação para 

uma vida adulta autónoma. Preocupou-se com o património da Santa Casa, introduzindo obras 

de beneficiação em muitos edifícios e estabelecendo ou melhorando os respectivos seguros. 

De salientar, ainda, a doação que fez à Santa Casa de uma elevada quantia “destinada à 

criação de um fundo cujos rendimentos seriam destinados exclusivamente a socorrer, na sua 
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residência, as expostas (...) que haviam sido criadas de servir e que a falta de saúde as 

impossibilitava de trabalhar” (Cardoso, 1995, p. 49). Escreveu alguns textos importantes 

como: “Teoria da cumplicidade aplicada ao Código Penal”, “Uma opinião sobre os expostos 

da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa” e “Relatório sobre a aula externa para rapazes 

pobres na freguesia de S. Sebastião da Pedreira” (Zúquete, 1989). 

José Luís de Saldanha Oliveira e Sousa (1839-1912), o irmão mais novo, distinguiu-se pelo 

“espírito de grande cultura e actividade científica” (Zúquete, 1989, p. 228), mas também pela 

sua intervenção política e social. Formado em Matemática e em Filosofia pela Universidade 

de Coimbra (Zúquete, 1989), esteve em Paris a estudar Química e Mineralogia, tendo sido 

companheiro de Pasteur (Colaço, 1930). Ocupou, com reconhecido valor político, o lugar de 

deputado em duas legislaturas, cedendo a correspondente remuneração a favor de instituições 

de assistência (Zúquete, 1989). Figura de relevo nos congressos católicos da época, fez parte 

do primeiro Partido Católico. Era considerado um excelente orador. Vários dos seus discursos 

e conferências foram festejados pela imprensa da época (ADSCS, C 3983, de TS à mãe, 6 Fev 

[1884]) e alguns chegaram a ser publicados e largamente difundidos, sobretudo nos meios 

católicos. De entre estes, destacamos: “Da necessidade da liberdade de associação religiosa 

em Portugal” (1891), “Escravatura branca” (1896) e “A questão operária” (1897). 

Desempenhou os cargos de adido honorário de legação em Madrid e ainda de director da Casa 

da Moeda e Papel Selado (Costa, 1937), tendo elaborado importantes estudos sobre a moeda e 

outros em domínios como a Matemática, a Mineralogia e a Química. 

A preocupação da família Rio Maior com a acção social era partilhada pelas cunhadas de 

Teresa de Saldanha, particularmente pela Marquesa de Rio Maior, Maria Isabel d’Anunciação 

de Lemos Roxas Carvalho e Meneses de Saint Léger (1841-1920),12 sua confidente e melhor 

amiga, “personalidade de grande relevo, marcando uma das figuras primaciais da aristocracia 

portuguesa na Corte Constitucional” (Zúquete, 1989). Com uma cultura bastante acima do 

usual, na época, em pessoas do seu género e condição social, desempenhou um importante 

                                                 

12 Filha dos segundos Marqueses de Subserra, Maria Mância de Lemos Roxas Carvalho de Meneses e Théodore 

Stéphan de La Rue de Saint Léger. Casou em 1861 com o irmão mais velho de Teresa de Saldanha. Não tiveram 

filhos. 
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papel no Paço, como dama da rainha D. Maria Pia. Presidiu a diversas instituições, 

nomeadamente à Associação Protectora de Escolas-Asilos para Rapazes Pobres e a várias das 

escolas por esta protegidas. Foi vice-presidente da Sociedade Protectora das Cozinhas 

Económicas. Depois da implantação da República, viveu alguns anos em França. As suas 

memórias, que ditou à escritora Branca de Gonta Colaço (1930), constituem um documento 

de inegável interesse para o conhecimento do século XIX português. 

Teresa de Saldanha cresceu, pois, num meio aristocrático, rodeada de cuidados, mas sem 

luxos excessivos, sem ostentação. Provavelmente, porque a Condessa de Rio Maior assim 

considerava mais correcto para a educação dos filhos, mas também porque a Casa Rio Maior 

tinha sofrido, como tantas outras, os revezes resultantes da guerra civil e de algum tempo de 

emigração no Brasil (Cordeiro, 1890), obrigando a anos de contenção económica que, sob a 

direcção clarividente e determinada da Condessa, conduziram à recuperação. 

A Marquesa de Rio Maior (1987) descreve, assim, a infância de Teresa: 

Era uma linda criança de cabelos anelados dum castanho claro, e de olhar doce e meigo. 

Não parava; um pouco estonteada, sempre trazia galos na testa, aos pares. Génio forte, 

gostando muito de cores vistosas, de se enfeitar, de mudar de vestidos amiúde e que a 

achassem bonita. (p. 19) 

Uma “época mundana” que, segundo a Marquesa, durou apenas até aos 4 anos. Mas, o 

carácter alegre e algo brincalhão, acompanhou-a pela vida fora. Autodenominava-se “muito 

cavalona” (Thiaucourt, 1987, p. 15) e repetia muitas vezes: “detesto enfronhar-me em 

tristezas” (Thiaucourt, 1987, p. 23). E não perdia a oportunidade de pregar uma boa partida, 

como a que ela própria relata ao irmão mais velho, então a estudar em Coimbra: 

O Monsenhor esteve aqui ontem. Confessou que o seu enguiço era não passar nunca por 

meio de duas pessoas do sexo feminino. Que isto era uma coisa que não podia fazer, que 

lhe fazia muita aflição, etc. Eu fiquei morta de apetite de ver se o fazia passar. Saímos e 

encontrámo-lo na sala dos bancos encarnados. Ali pus-me à roda dele, com a tia Mariana 

do outro lado (...) mas não houve meio. Foi recuando, até que por fim achava-se no 

canto da casa, ao pé do caixote. Por mais que se lhe dissesse, nada o fez ceder e quando 

saímos ainda ele lá ficava. (ADSCS, C 7194, de TS ao irmão, António, 3 Fev 1856) 
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Continua a Marquesa: 

Aos três já sabia ler. (...) Aos cinco anos seguia a Missa no seu livro, com a maior 

perfeição, e mostrava um raro talento para tudo, grande amor pelo estudo e um tal 

propósito que a sua mãe, quando saía, lhe entregava os irmãos (...). Era coisa curiosa e 

engraçada vê-la dando as lições aos irmãos e tomando o lugar da mãe com todo o 

propósito. (...) Desde os sete anos, o espírito de ordem, dever, caridade e perfeição, que 

hoje dominam, se podem notar pelos seus livros de contas, em que tudo notava até hoje. 

– “1.ª página: Um fogareiro 10 rs., esmola 20 rs., castanhas 10 rs., um presente para a 

mamã 400 rs. – Resta em caixa 0”. (Rio Maior, 1987, pp. 19-20, aspas no original) 

Este espírito de exactidão e de ordem, testemunhado por tantos outros, como Thiaucourt 

(1987) e de que são sinal, também, as agendas em que diariamente apontava o que fazia, 

repercutia-se na organização da sua vida, permitindo-lhe uma actividade inusitada, que 

chegava a confundir quem com ela convivia (Colaço, 1930): “o que tem a fazer, e faz com 

tanto sossego, daria azáfama a 20 pessoas” (Rio Maior, 1987, p. 151). Thiaucourt (1987) 

testemunha: 

Quando era necessário redigir um ofício, fazer um relatório, era com a maior facilidade e 

sempre com uma letra claríssima, sem uma raspadura nem um traço, sempre a norma da 

perfeição. (...) Por muito tempo não teve Secretária; escrevia do seu próprio punho todas 

as suas cartas, encarregava-se ela da correspondência, dos documentos e relatórios (...) e 

tudo tinha na melhor ordem; e mesmo mais tarde, quando lhe foi possível ter uma Irmã 

Secretária, a tarefa dessa Irmã era especialmente copiar (...). (p. 23) 

Encontramos, em Vidal (1938), a descrição de um episódio, ocorrido entre Teresa de 

Saldanha e uma Irmã, nos corredores do Colégio de Benfica, relatado ao autor por esta última, 

que parece ilustrar bem o sentido do “sossego” que a Marquesa de Rio Maior associa à 

actividade da cunhada: 

Era [eu] então mestra de aulas, como se costumava dizer, no Colégio de S. José, de 

Benfica. O Senhor Arcebispo sabe: nem quarenta e oito horas chegariam bem para a 

tarefa de cada dia. Tinham então de ser ligeiros os passos para se estar sempre no seu 

lugar. Mas é possível que, uma vez, ao passar por um corredor que atravessava em 
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sentido contrário a Madre Geral, eu imprimisse às minhas pernas uma velocidade 

excessiva: já não sei porquê, naquela ocasião, até me dava vontade de ir a voar. 

– Irmã Emília – disse a doce Mãe em tom alegre, como quem andava esperando há 

muito tempo por esse delicioso encontro. – (...) É capaz de não conhecer a história da 

carochinha... (...) Pois eu lhe conto: Era uma vez uma carochinha... 

Nenhum detalhe foi poupado à narração. (...) Quando a fábula finalmente acabou, ah! Os 

meus pés pareciam de chumbo, e daí por diante tenho-os sentido sempre, mais ou 

menos, do mesmo chumbo daquela hora. (pp. 131-132) 

Da sua infância, diz Teresa de Saldanha: 

Fui educada em casa de meus pais, por minha mãe que não se poupou a trabalho algum 

para me ensinar tudo quanto ela entendia que eu devia saber. Ensinou-me ela mesma o 

português, francês, história e princípios de música. Para tudo o mais que eu aprendi 

tomou-me mestres, e neste ponto nunca sofri privação alguma. Tive sempre tudo quanto 

quis, pois eu tinha uma grande ânsia de estudar e saber, e tanto minha mãe, como meu 

pai, estimaram sempre satisfazer os meus desejos, neste ponto. (ADSCS, D 6957, Notas 

particulares, [1877]). 

Aprendeu Inglês, Francês e Alemão, Matemática, Física, Botânica, Música, Desenho, Pintura. 

Para isso, teve acesso a bons mestres e a livros que, em grande parte dos casos, vinham 

directamente do estrangeiro. Em 1852, tinha “mestre de alemão às Terças, Quintas feiras e 

Sábados às 8.30 da manhã; mestre de piano às Segundas e Quintas feiras e às Quartas mestre 

de desenho” (ADSCS, C 7175, de TS ao irmão, António, 25 Dez 1852). De entre os seus 

mestres, escolhidos, criteriosamente, pela Condessa, distinguem-se o de piano, Eugénio 

Mazoni, e o de pintura, Tomás da Anunciação, “o ‘chefe de fila’ do Romantismo Português” 

(Nunes, 1988). 

Dotada de “um raro talento para as artes da música e da pintura” (Thiaucourt, 1987, p. 14), 

atingiu um nível elevado de desenvolvimento nas duas áreas. No que respeita ao piano, 

sabemos que “chegou a tocar umas poucas horas por dia, tocando lindamente” (Thiaucourt, 

1987, p. 15) e que tocava em eventos sociais, nomeadamente nos típicos serões que, à época, 

constituíam um dos principais divertimentos da gente da sua classe social e que juntavam 
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várias famílias numa casa ou noutra: aí se tocava, cantava, dançava e representava (Colaço, 

1930). Encontramos referências a ter tocado e cantado em casa de seus pais, na Anunciada, 

mas também, por diversas vezes, na casa do Marquês de Fronteira ou na casa dos Howard ou 

dos O’Sullivan (ADSCS, C 7200, de TS ao irmão, António, 25 Out 1857). 

Quanto ao desenho e à pintura, desenhou a carvão e pintou a aguarela, a pastel e a óleo, tendo 

deixado diversos quadros, particularmente retratos, “tema para que era dotada” (Nunes, 1988). 

Distinguem-se alguns quadros de grande beleza, quer tratando temas religiosos como Ecce 

Homo, Mater Dolorosa e Santa Rosa de Viterbo, quer reproduzindo pessoas da sua família ou 

das suas relações, a partir de modelos vivos, como a “Quitéria velha” (ADSCS, C 7199, de TS 

ao irmão, António, 8 Fev 1857), criada da casa, e uma “pequena de doze anos que tem uma 

cara que faz apetite copiar” (ADSCS, C 7201, de TS ao irmão, António, 17 Maio 1857), ou a 

partir de fotografias, ou ainda de painéis (ADSCS, C 7199, de TS ao irmão, António, 8 Fev 

1857), alguns provenientes de colecções importantes como a do “Tio Palmela” entre os quais 

figurava um original de Rembrandt (IAN/TT, AC, Cx 40, 68, de TS à cunhada, Marquesa de 

Rio Maior, 20 Maio 1861). De entre os seus quadros, destaca-se o retrato de família que 

pintou a óleo (ver Figura 3) a partir de uma fotografia (ver Figura 2), que, de acordo com 

Nunes (1988), “pode ombrear com alguns dos melhores quadros do Romantismo português”. 

 
Figura 2. Retrato de família (s/d). 
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Neste retrato encontram-se os três irmãos de pé, Teresa, António e José e, sentada, a mulher 

de António, Maria Isabel. Nas Figuras 4, 5 e 6 podemos observar outras obras pictóricas que 

elaborou na sua juventude. A Figura 5 apresenta a particularidade de incidir sobre a sua 

grande paixão: vê-se a inscrição ao fundo, por cima da porta, “École des jeunes filles”. 

 

   
Figura 3. Auto-retrato. Pormenor do quadro   Figura 4. Auto-retrato aos 14 anos. 
pintado a partir da fotografia da Figura 2 (s/d). 

 
Teresa de Saldanha continuou, pela vida fora, a tocar piano e a cantar, não nas soirées 

familiares, mas no acompanhamento de celebrações religiosas. O mesmo não aconteceu com 

o desenho e a pintura, que deixou de praticar, nos finais da década de 60. No entanto, ficou-

lhe esta “vontade de arte” (Nunes, 1988) que, aliada ao desejo de perfeição e à paixão pelo 

estudo, marcou a sua personalidade. 
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Figura 5. Aguarela de TS (s/d).    Figura 6. Aguarela de TS (s/d). 

A harmonia e a simplicidade sobressaíam da sua presença: 

A estatura, tanto de mulher, tão graciosa, uma cor de pele lindíssima, e aquele olhar doce 

ou severo, sempre profundo, que mais ninguém tinha. Chegava a impacientar os 

mundanos tanta modéstia, tanto talento, tanta instrução, tanta esperteza; e, contudo, 

dominava o espírito de inocência e simplicidade, de tal maneira que chegava, às vezes, a 

parecer simplória. (Rio Maior, 1987, p. 24) 

“Ela não gosta nada de espalhafatos” dirá a Condessa de Rio Maior em carta ao filho, José 

(ACA, 9 Set 1863), o que parece ser consequência dos princípios que orientaram a sua 

educação: 

(...) acho que uma rapariga moça nunca deve ter nada que dê nos olhos, nem que chame 

a atenção, mas se por acaso reparam para ela, deve estar de modo que a achem bem em 

tudo, e que a crítica por mais que procure, não tenha nada que dizer nem no seu ar nem 

no seu vestuário. No seu moral também deve ser o mesmo. Nunca deve procurar brilhar, 

mas se falarem com ela, deve poder entrar em todas as conversas, com conhecimento de 

causa. Em talentos agradáveis, o mesmo; nunca pôr-se em evidência; mas se as suas 

habilidades são úteis ou necessárias à sociedade, fazer uso delas com modéstia, mas sem 
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demasiado acanhamento. Estes princípios é que me têm dirigido na educação da mana, e 

tudo quanto vejo me convence mais que tenho razão, e que a missão das mulheres neste 

Mundo é diferente da dos homens. (Oliveira e Sousa, 1949, pp. 12-13, carta da Condessa 

de Rio Maior ao filho, António, s/d) 

A sobriedade de mãe e filha, sobretudo na maneira de vestir, inquietava, por vezes, o filho 

mais velho, conforme se vê na recomendação que lhes faz, através de carta para o pai, quando 

ambas se preparam para o visitar em Coimbra: “só pedia à mãe e à mana, que viessem com o 

firme propósito de andarem um pouco mais apuradinhas, do que em Lisboa usam andar” 

(Oliveira e Sousa, 1949, p. 12, s/d). 

Por seu lado, Teresa de Saldanha reage, muitas vezes, a alguns sinais de snobismo do irmão 

mais velho. Declara-se sem “nenhuma propensão para o janotismo” (ADSCS, C 7163, de TS 

ao irmão, António, 25 Jul 1852) e exprime, com alguma ironia, a sua posição: ”espero que 

quando chegar não venha com bigodinho, feito meio homem, mas que ainda salta e brinca e 

que não se envergonha de falar com pequenos e que não passa de janota, brincando com a 

bengala, dando-se ar de importância” (ADSCS, C 7175, de TS ao irmão, António, 25 Dez 

1852, sublinhado no original). E, noutra carta: “Que assinatura tão grande que é a da sua 

carta; que quantidade de nomes, não ponha mais assim, entende?” (Oliveira e Sousa, 1949, p. 

24, de TS ao irmão, António, s/d). 

Teresa de Saldanha frequentava os divertimentos e os eventos culturais habituais na época: os 

bailes, a ópera, o teatro e mesmo, algumas vezes, as touradas, de que não gostava (IAN/TT, 

AC, Cx 40, 88, de TS à cunhada, Marquesa de Rio Maior, 16 Ag 1865). Tinha uma vida 

social preenchida, que nem sempre lhe agradava, sobretudo no que dizia respeito aos bailes. 

Por timidez, ou por desejar algum sossego (Oliveira e Sousa, 1949), mas, também, 

provavelmente, por ser um tipo de divertimento que não se coadunava com aquelas que 

começavam a ser as suas opções de vida. Ela própria diz: “Quantas vezes depois de enfeitada 

e vestida para aparecer, eu me escondia no canto do meu quarto” (ADSCS, D 6957, Notas 

particulares, [1877]). Mas também acrescenta: “pessoa alguma seria capaz de descobrir o que 

se passava em mim, pois tendo eu o génio muito alegre, aparecia sempre nos bailes risonha e 

contente” (ADSCS, D 6957, Notas particulares, [1877]). Isto mesmo é confirmado pela 

cunhada (Rio Maior, 1987). 



 77

Nas descrições que faz destes acontecimentos nas cartas aos irmãos, a estudar em Coimbra, 

encontramos pormenores que permitem perceber como Teresa de Saldanha se posicionava na 

relação com as camadas sociais de maior prestígio na sociedade portuguesa, com as famílias 

mais influentes e com a própria corte: por exemplo, encontramo-la nos bailes do Paço, a 

dançar com o Príncipe ou “sendo vis-à-vis da Rainha” (Oliveira e Sousa, 1949, p. 79). 

Vemos que frequentava, regularmente, o Ginásio, o Teatro Nacional de D. Maria II e o Teatro 

de S. Carlos, tendo assistido às principais peças e óperas que passaram em Lisboa por essa 

época. Contam-se, entre estas: Lady Tartuffe, La Corde Sensible, A Profecia ou A Queda de 

Jerusalém, Le Misanthrope et l’Auvergnat, A Filha do Regimento, A Sonâmbula, Ernani, D. 

Pascoal, Rigoleto, Le Roi s’Amuse, O Barbeiro de Sevilha, Luísa Miller, Semirámis, Torcato 

Tasso, Lucrécia, Ana Bolena, Norma, Belizário, O Trovador (Oliveira e Sousa, 1949). O 

sentido crítico que acompanha as descrições que faz nas suas cartas, quer dos bailes quer da 

ópera ou do teatro, são reveladores de um carácter culto, atento, sensível e directo. 

Apesar desta vida social preenchida, Teresa de Saldanha não tinha grandes relações de 

amizade: “não tinha amigas, nunca ia passar dias fora, como vejo hoje que tantas meninas 

fazem, e estava sempre em casa com os meus pais, que me estremeciam” (ADSCS, D 6957, 

Notas particulares, [1877]). Os pais, os irmãos, a Tichi,13 os primos Saldanha da Gama e os 

criados, eram os seus amigos. A partir de 1852, entra neste círculo a futura cunhada, 

Marquesa de Rio Maior e, mais tarde, algumas das suas companheiras de associação: Maria 

Augusta Faria de Campos,14 Pilar Nandin de Carvalho,15 Maria Josefina Champalimaud 

Duff16 – mais tarde, Ir. Maria Inês – entre outras. 

                                                 

13 Maria Francisca de Saldanha e Oliveira (1809 – 1882), irmã mais velha do Conde de Rio Maior, solteira, que 

vivia com eles. 
14 (?-?). Sobrinha do “rico negociante Bessone” (Rio Maior, 1987, p. 83), que supomos ser Tomás Maria 

Bessone (1815-1877), 1.º visconde de Bessone, casado em primeiras núpcias com Maria do Carmo de Faria 

(1815-1854). 
15 Não encontrámos dados biográficos sobre esta senhora. 
16 (1836-1909). Filha do inglês Roberto Aleixo French Duff e de Ana Umbelina Champalimaud de Nussane de 

Sousa Lira e Castro. Neta materna do general António Champalimaud (Nicolau, 2002). 
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A relação com os criados merece especial referência: a Henriqueta, que a acompanhava 

quando saía, o Caetano Franco, preceptor dos irmãos, a Eufrásia, a Joana, o Evaristo, a 

Mariana e, mais tarde, o Joaquim ou o Francisco Gomes. Estes e outros são mencionados nas 

suas cartas, como fazendo parte do quotidiano familiar e, apesar do “seu natural severo e um 

tanto seco” (Rio Maior, 1987, p. 43), frequentemente, com expressões de ternura. Vemos que 

ofereceu lenços à Mariana quando esta casou (Oliveira e Sousa, 1949, p. 68), que valorizou a 

fita e a gravata que a Henriqueta lhe dera nos anos (ADSCS, C 7170, de TS ao irmão, 

António, 17 Set [1852]), que enviou uns punhos ao Caetano, a acompanhar os irmãos, em 

Coimbra. Pelo Caetano não se esquecia de perguntar, nas cartas que escrevia ao António, 

mandando “recados”, às vezes acrescidos de outros pormenores: “diga-lhe que não me tenho 

esquecido de regar todas as tardes as flores” (Oliveira e Sousa, 1949, p. 24, carta de TS ao 

irmão, António, s/d). Dos seus empregados, esperava lealdade e bom desempenho das suas 

funções. Francisco Gomes dirá, mais tarde, serem suas estas palavras: “um empregado para 

ter valor deve primeiro pensar em ser útil e depois em ser agradável” (ADSCS, C 7339, de 

Francisco Gomes a Deolinda Ferreira, 14 Fev 1916). É também ele que afirma: “Servir a Sr.ª 

D. Teresa de Saldanha era sentir-se amparado e protegido por ela” (A Voz, 4 Set 1937). 

Uma forma de estar coerente com os princípios que veremos pautarem a sua vida e que lhe 

permite fazer comentários como este: 

(...) confesso que me dá vontade de rir ver a importância que por cá me dão. Chamam-

me Marquesa, outros Condessa! Falta só Princesa! Eu tudo ouço e vou-me rindo de 

tantos cumprimentos, que não mereço. Mas esta gente não é como a de Lisboa e ainda 

lhe faz impressão ver uma fidalga (como eles dizem) metida nestes negócios. Conto isto 

para se divertirem, bem sabe o pouco caso que eu faço destes cumprimentos. Vou-me 

sujeitando, (...) não por mim mas por causa da obra!! (ADSCS, C 0778, de TS à mãe, 8 

Jul 1876, sublinhado no original). 

“Por causa da obra” será uma expressão frequentemente usada nas missivas de Teresa de 

Saldanha. Pela obra, não se poupava a esforços: 

Era por 1868. Não havia eléctricos, nem americanos, nem mesmo desconjuntados 

Choras, não havia condução alguma e de Santo Antão às Portas da Cruz era uma 
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viagem. (...) Pois a senhora D. Teresa de Saldanha lá estava todos os dias bem cedo, no 

colégio das meninas, quer fizesse bom ou mau tempo e invariavelmente, à hora do 

almoço, se sentava à mesa com seus pais, no palácio da Anunciada. E como, em Maio, 

fosse preciso voltar de tarde às Portas da Cruz, para tocar órgão no Mês de Maria, ela, 

sempre a pé, repetia a viagem e, a pé, recolhia às Portas de Santo Antão. (Arantes, 1916, 

pp. 21-22, itálico no original) 

Circunstância tanto mais para salientar quanto, por essa altura, não era costume as senhoras da 

nobreza andarem nas ruas a pé (Sá, 1992; Vicente, 2001). 

Como afirma Nunes (1988), uma “personalidade directa, pragmática, sensata, mas também 

subtil e sensível, atenta ao que a rodeava; fugindo (...) aos estereótipos da menina de 

sociedade Oitocentista, ela surge-nos surpreendentemente contemporânea”. 

Desde cedo se preocupa com o que se passa à sua volta: lê, informa-se e informa. Com apenas 

14 anos, descrevia ao irmão, António, os acontecimentos políticos mais relevantes: 

O R[odrigo] da Fonseca,17 dizem que falou ontem muito bem na Câmara dos Pares a 

respeito do acto adicional, o papá, Francisco d’Almeida e Monsenhor estavam ontem 

encantados. A Rainha de Inglaterra dizem que vem a Lisboa para o mês de Julho e o 

Duque de Montpensier também. O Príncipe que vai prestar juramento, que vai para 

Belém; nomeiam-se camaristas o Conde de Sobral, Conde de Tavarede e dizem que o 

papá. Que se vão dar bons bailes, um no dia do juramento do Príncipe e o outro no dia 

do Acto Adicional. (ADSCS, C 7158, 27 Jun [1852]) 

Assumidamente liberal e católica, não se coíbe de comentar as opções políticas de pessoas das 

suas relações: “é um bom homem, mas com muito pouco juízo. Basta ter-se feito Miguelista” 

(ADSCS, C 3919, de TS à mãe, 10 Ag 1880); ou de criticar os arroubos políticos do “Tio 

Saldanha” ou a atitude do Rei: “(...) o caso é, que a conduta do Tio S[aldanha] é indigna. (...) 

                                                 

17 Rodrigo da Fonseca Magalhães (1787 – 1858). Estadista, deputado e par do Reino. Orador e jornalista de 

renome. Foi ministro em vários governos, com especial relevância para o lugar de ministro do Reino que ocupou 

no período de 1851 a 1856. 
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Irrita só pensar que um homem trouxe a desordem aonde a não havia. A desgraça também é 

termos um Rei medroso!” (IAN/TT, AC, Cx 40, 92, de TS à cunhada, Marquesa de Rio 

Maior, 23 Maio 1870). O mesmo, relativamente a gastos supérfluos: “há algumas coisas que 

eu não aprovo, antes dar aos pobres o dinheiro que se gasta em foguetes” (Oliveira e Sousa, 

1949, p. 31). 

A par da formação cultural, a Condessa de Rio Maior investiu na formação religiosa da filha. 

Aos sete anos, entregou-a aos cuidados do director do Colégio Inglês, o Pe Lourenço 

Richmond, que, até aos vinte anos, foi o seu director espiritual: 

Aos dez anos fiz a minha 1.ª Comunhão e desde essa época, tão memorável na minha 

vida, até aos quinze anos continuei a ir uma vez por semana aos Inglesinhos, 

acompanhada sempre por uma boa criada, para o Padre Lourenço me instruir, aconselhar 

e preparar para eu mais tarde aparecer no mundo. (ADSCS, D 6957, Notas particulares, 

[1877]) 

De regresso a Inglaterra, o Pe Richmond deixou, no seu lugar, o Pe Brown. Em 1864, também 

este se ausentou e Teresa de Saldanha escolheu, para o substituir, os dominicanos do Corpo 

Santo: primeiro o Pe George Wiseman e, algum tempo depois, o Pe Patrick Russell. Todos 

eles tiveram a sua quota parte de importância na estruturação da sua personalidade e na leitura 

dos pensamentos e desejos que, ao longo da sua adolescência, a assaltavam, particularmente 

das experiências místicas que acompanharam algumas das graves doenças por que passou 

(Oliveira e Sousa, 1949; Rio Maior, 1987; Vidal, 1938). 

A relação que com eles estabelece e que é particularmente significativa no caso do Pe Russell, 

aquele que mais tempo a acompanhou, e, precisamente, durante o nascimento e 

desenvolvimento da sua obra, assume contornos interessantes quando comparada com o que 

seria habitual esperar de uma direcção espiritual, naquela época. A extensa e rica 

correspondência que Teresa de Saldanha trocou com o Pe Russell deixa entrever uma relação 

de amizade que não se pauta, em nenhuma circunstância, pela submissão: Teresa recorre, 

continuamente, ao Pe Russell, procurando saber o que ele pensa sobre os vários assuntos e 

acontecimentos, expõe o seu próprio pensamento mas, algumas vezes, decide de forma 

diferente, como expressa nesta carta: “Deve ter achado muito estranho que eu insistisse na 
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[minha] opinião (...).” E explicando os seus motivos, acrescenta: “Todas estas razões 

tornaram-me teimosa” (ADSCS, C 0036, 17 Jul 1866). Como ela própria confidencia a Maria 

Augusta Campos: “Há passos na vida que, só por inspiração de Deus, se podem fazer. Nisto, 

só a alma e Deus. Nem conselhos, nem confessores” (ADSCS, C 0167, [1866]). Talvez por 

isso, a que acrescerá o reconhecimento de que Teresa não teme obstáculos quando se trata de 

levar avante aquilo em que acredita, o Pe Russell lhe chame, carinhosamente, “my dear 

Tyrant”. 

Inscrita pela mãe na Associação de Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, quando tinha 

apenas doze anos, Teresa habituou-se, desde cedo, a olhar para os outros e para os seus 

problemas, procurando, por suas próprias mãos, mitigar a dor e auxiliar os necessitados: 

“Visitava (...) alguns pobres, levando-lhes esmolas, umas vezes ia com a minha criada, pessoa 

de idade e de toda a confiança, outras vezes, ia com a minha mãe” (ADSCS, D 6957, Notas 

particulares, [1877]). Em 1856, dava lição, diariamente, na Anunciada, a uma rapariga 

francesa pobre (Oliveira e Sousa, 1949). 

A vinda, para Portugal, das Irmãs da Caridade francesas de S. Vicente de Paulo e o trabalho 

que realizavam, que Teresa de Saldanha teve oportunidade de acompanhar de perto, 

entusiasmaram-na, como ela própria relata: 

A vinda das Irmãs de Caridade Francesas e o conhecimento que fiz daquela 

Congregação entusiasmou-me muito. O fazer o bem por meio das obras de caridade, 

parecia-me tão consolador. Achava naquilo tudo alguma coisa que satisfazia o meu 

coração, e as minhas inclinações. ‘Trabalhar por amor de Deus, que consolação se deve 

sentir com isto’, pensava eu. (ADSCS, D 6957, Notas particulares, [1877]) 

Para além do Asilo da Ajuda, as Irmãs da Caridade dirigiam o Colégio de Santa Marta, em 

Lisboa, para meninas pobres. Dele se encarregou Teresa de Saldanha, nos seus jovens vinte 

anos. Em 1859, por sugestão de uma das Irmãs, funda, com algumas raparigas das suas 

relações, a Associação Protectora de Meninas Pobres, que passou a sustentar a escola. 

Mas as Irmãs da Caridade pouco tempo mais ficaram. Envoltas numa polémica que assumiu 

dimensão política, viram-se obrigadas a deixar o país em 1862, deixando ao abandono as suas 

obras. Reagindo a esta situação, Teresa de Saldanha decide, com as suas companheiras, 
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continuar a obra começada e abrem outra escola, iniciando um percurso de expansão que 

levaria a oportunidade de educação a milhares de crianças em diversos locais do país. 

 
Figura 7. Fotografia de Teresa de Saldanha, [1877]. 
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Narra Teresa de Saldanha, nas suas notas particulares: 

Eu trabalhava deste modo, mas no íntimo da minha alma, estava já desenvolvido o 

desejo ardente de ser religiosa e que ao princípio tanto me custou a confessar-me a mim 

mesma que era verdadeiro, pois assustava-me a ideia de o ter. Trabalhos, inquietações de 

espírito, vendo ser impossível pensar em ir para fora de Portugal para ser religiosa, 

fizeram-me adoecer. (...) Foi durante estes meses [de 1864] de tanto sofrimento que 

cheia de desejos de me consagrar um dia ao serviço de Nosso Senhor, vendo grandes 

dificuldades de obter de meus pais a licença para deixar para sempre Portugal, vendo 

também a necessidade de estabelecer na minha Pátria uma ordem religiosa activa, que se 

pudesse ocupar da educação das crianças pobres e ricas, que tratasse dos pobres doentes, 

os visitasse nos seus domicílios, numa palavra, que substituísse entre nós as Irmãs de 

Caridade, eu comecei a trinar e a pensar profundamente como seria possível pôr em 

prática os meus ardentes desejos, seguindo em tudo e por tudo a vontade de Deus?! 

(ADSCS, D 6957, Notas particulares [1877], sublinhado no original) 

A Marquesa de Rio Maior que acompanhou, de perto, o desabrochar da vocação da cunhada, 

considerou que ela era de carácter bem diverso do habitual. Comparando-a com a vocação 

religiosa de uma amiga comum, escreveu: 

Mas a vocação da Teresa e da Maria Amália18 eram bem diferentes: uma, quando se via 

obrigada a estar no mundo, via-se alegre, amável, plácida, sorrindo, cumprindo um 

dever; a outra ia sempre, mas fria, seca, sacudida, personificando o mundo em todos, e 

deitando-lhes um olhar de desafio. A Teresa gostava de se apresentar bem (...); a Maria 

Amália gostava de se mostrar numa simplicidade exagerada e que dava nos olhos! A 

Maria Amália representava a vocação do século passado; a Teresa, a da actualidade. 

(Rio Maior, 1987, p. 70) 

                                                 

18 Maria Amália de Mendonça Rolim de Moura Barreto (1832-1880?), filha do 1.º Duque de Loulé e neta do rei 

D. João VI, que, em 1865, entrou num Convento da Visitação, em Paris, onde professou com o nome de Sœur 

Isabelle de Chantal (Colaço, 1930; Rio Maior, 1987). 
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Com uma “vontade de ferro capaz de (...) se impor” (Rio Maior, 1987, p. 23), recusa as 

propostas de casamento que lhe surgem, apoiada pelos pais que lhe reconhecem a liberdade de 

decidir a sua vida (ADSCS, D 6957, Notas particulares, [1877]). Não será assim tão fácil que 

apoiem a sua opção de se tornar freira: o pai, porque tal situação era absolutamente contrária 

aos ideais políticos que defendia e lhe era insuportável a separação da filha; a mãe, porque no 

contexto em que se vivia e, face aos recentes acontecimentos, que ela de tão perto 

acompanhara, com as Irmãs da Caridade, reconhecia que qualquer passo em falso 

comprometeria a obra. 

De 1864 a 1866, paralelamente ao trabalho da Associação Protectora de Meninas Pobres, 

Teresa prepara a fundação da sua congregação religiosa. Em Novembro de 1868, as Irmãs 

dominicanas estabelecem-se em Portugal, mas só em 1887 Teresa põe em prática o seu desejo 

de ingressar, ela própria, na comunidade religiosa. A necessidade de conservar a liberdade de 

movimentos, indispensável ao andamento do seu projecto, de agir com a máxima prudência, 

que permitisse avançar “sem fazer barulho” e, ainda, de poder continuar a dispor da mesada 

paterna que era a única segurança económica de que dispunha, levaram-na a protelar esse 

momento. Dirá, muitas vezes: “toda a prudência é pouca. (...) coisas no ar, não gosto” (Rio 

Maior, 1987, p. 64, de TS à cunhada, Marquesa de Rio Maior, 24 Maio 1865). 

De 1868 a 1910, sucedem-se as fundações e multiplicam-se os trabalhos de coordenação, com 

a correspondente troca de correspondência e realização de viagens. Era preciso procurar 

meios de subsistência, garantir os recursos humanos, assegurar a legalidade, promover os 

meios pedagógicos, gerir conflitos. 

A revolução de 1910, encontrou-a de visita ao Sanatório do Outão. De regresso a Lisboa e 

com as casas da congregação fechadas, reagiu, mais uma vez, com a fundação de várias 

instituições no estrangeiro, para onde tinham sido dispersas muitas das suas Irmãs. A 

expressão que usa para designar os que, aparentemente, lhe tinham destruído o sonho, “são 

uns trapalhões” (Thiaucourt, 1987, p. 762), representa bem a tenacidade que a caracterizava e 

que não esmoreceu apesar das contrariedades e do peso dos anos. 
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2.2 CONTEXTO IDEOLÓGICO E SÓCIO-POLÍTICO 

Nas suas Memórias (Colaço, 1930), a Marquesa de Rio Maior comenta: “Custa imenso a 

seguir pela memória a série de revoluções, revoltas e acontecimentos importantes que se 

deram em Portugal, principalmente entre 1807 e 1853” (p. 1). Refere-se, a Marquesa, ao 

período compreendido entre a 1.ª invasão francesa, e consequente partida da família real para 

o Brasil, acompanhada por inúmeras famílias da aristocracia portuguesa – entre as quais 

alguns membros da família Rio Maior – e a época de estabilidade que se seguiu à revolução 

de 1851, marcada, em 1853, pela morte inesperada da rainha D. Maria II. Quase cinco 

décadas de aguda convulsão política em que, ao perigo da perda da independência nacional, 

sucedeu um sério conflito interno. Não cabendo, neste estudo, fazer uma análise detalhada 

destes acontecimentos, revoluções e contra-revoluções, interessa-nos compreender o ambiente 

que se vivia e iluminar a complexidade das situações e das concepções que lhes subjazeram e 

que influenciaram a vida de Teresa de Saldanha e o rumo das decisões que fizeram com que a 

sua obra fosse essa e não outra. 

Quando Teresa de Saldanha nasceu, em 1837, Portugal vivia, ainda, uma grande instabilidade 

política, apesar de, três anos antes, a Convenção de Évora-Monte ter posto termo, 

oficialmente, à guerra civil que opunha liberais a miguelistas. 

Ultrapassada a questão da legitimidade de D. Pedro IV ao trono português, pela abdicação da 

coroa imperial do Brasil em favor do filho, D. Pedro II, e tendo D. Miguel aceitado o exílio e 

reconhecido a sobrinha, D. Maria da Glória, como futura Rainha de Portugal, o conflito não 

cessou imediatamente. Não só porque o derrotado D. Miguel continuou, no exílio, a contestar 

o desfecho que ele próprio assumira mas, sobretudo, porque a questão de fundo era, 

fundamentalmente, ideológica. Neste contexto, são indiscutíveis as divergências profundas 

entre absolutismo e liberalismo, mas também é preciso reconhecer a existência de diferentes 

liberalismos (Ribeiro & Vargues, 1993). E é nas fileiras dos diversos liberalismos, filiados ou 

não, nos partidos que os enquadraram – regeneradores, históricos, reformistas, progressistas – 

que encontramos vários familiares de Teresa de Saldanha, como o Duque de Saldanha, o 

Duque de Palmela, o Conde de Vila Real e, mais tarde, os irmãos e diversos primos, 

protagonizando muitos dos acontecimentos importantes a que se refere a Marquesa de Rio 
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Maior, mas também outros que tiveram lugar depois de 1853 e que marcaram o rumo da 

História de Portugal. 

A questão, vai manter-se latente ao longo do século XIX e, com ela, acesos debates nas 

Câmaras e na praça pública, em torno das ideologias que as diversas facções defendem, com 

as consequentes quedas de Governo, a que correspondiam alterações legislativas. 

Poderá dizer-se que, durante a primeira metade do século, o país esteve ocupado em 

estabilizar a vida política interna e externa: por um lado, sanando a guerra civil e os focos de 

resistência ao liberalismo vitorioso, bem como as dissidências entre os próprios liberais, 

divididos pelas diferentes formas de encarar os textos constitucionais e a aplicação do 

conceito de liberdade aos vários sectores da vida pública (Martins da Silva, 1993; Ribeiro & 

Vargues, 1993) e instaurando os princípios de legalidade que permitissem uma vida social 

equilibrada e virada para o desenvolvimento e o progresso; por outro, pugnando pela 

afirmação da nacionalidade e o estabelecimento de relações diplomáticas que garantissem a 

independência e a dignidade nacionais e a elaboração de acordos internacionais de parceria, 

em questões fundamentais para o desenvolvimento do país, como eram o comércio e a 

indústria. 

Tal é a convicção que nos deixa a leitura de alguns periódicos desta época, particularmente o 

órgão oficial do Governo, Diário do Governo,19 em que, debalde, procurámos encontrar 

referências a decisões e a realizações relevantes no que respeita à instrução pública: nele se 

sucedem as descrições de contactos com países estrangeiros – viagens, missões diplomáticas – 

tentativas de relações comerciais, tumultos armados e suas consequências, casos de violência 

nas ruas – assaltos, ajustes de contas – e prisão de gatunos e assassinos. 

Poderemos pensar que o país esteve demasiado ocupado com questões de que dependia a 

sobrevivência nacional, não sobrando nem tempo nem dinheiro, para tratar de questões 

fulcrais para o desenvolvimento, como a instrução pública e a assistência social. 

                                                 

19 Entre 1859 e 1868, Diário de Lisboa. 
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A ideia de regeneração, oficialmente estabelecida pelo movimento chefiado pelo Duque de 

Saldanha que, em 1851, depôs o Governo de Costa Cabral, vai marcar a segunda metade do 

século XIX. A aprovação do acto adicional à Carta Constitucional, em 1852, estabelece 

alguns consensos e enquadra um período de relativa trégua, em que as opções políticas se 

dirigem para sectores descurados da vida nacional, determinantes do atraso em que o país se 

encontrava. E, se em áreas como a da instrução, poucos avanços se evidenciam, ainda por 

mais algumas décadas, noutras, o desenvolvimento é notável. É o caso das obras públicas, que 

conheceram importante incremento sob a acção do ministro Fontes Pereira de Melo (Ribeiro, 

1993), com destaque para a construção do caminho de ferro e o abastecimento de água à 

cidade de Lisboa (Lopes, 1993). 

2.2.1 Os acontecimentos sociais e políticos 

Desde muito cedo, as cartas de Teresa de Saldanha dão conta dos acontecimentos sociais e 

políticos, a que a autora dos textos junta a sua visão crítica. Para além das descrições que 

oferece, eventualmente de interesse histórico, parece-nos importante perceber, através da sua 

leitura, como ela os leu e encarou, como procurou respostas alternativas cada vez que a 

situação colocava, teórica ou efectivamente, obstáculos ao andamento do seu projecto. 

Um conjunto de cartas escritas ao irmão mais velho, ausente em Coimbra, na década de 50, 

revelam um ambiente de alguma acalmia política, que permitia o desenvolvimento de uma 

vida social algo movimentada e colorida. Sucedem-se os bailes e as comemorações. Disso é 

exemplo o seguinte excerto: 

Na Quinta-feira, principiou a azáfama logo de manhã. Às onze foi o juramento do 

Príncipe, depois Te Deum e beija mão, acabando isto às quatro horas da tarde, e com dia 

de calor, que não se faz ideia, parecia que o sol queimava. Pela volta das nove horas 

formou-se aqui defronte da casa a cavalaria Municipal e o Barão da Luz com uma 

farfalhada muito grande de ajudante de ordens, etc. veio passar revista. Havia alas pelas 

Janelas Verdes e todo o caminho até às Cortes, só quando a Rainha foi, porque assim 

que passou foram fazê-las para a Sé. A artilharia estava no Largo das Cortes para dar as 

descargas. Fui ver o Juramento do Príncipe mas não lhe posso contar porque não pude 

ver quase nada, porque estava imensa gente. A Rainha fez ir toda a sua comitiva a diante 
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para dar tempo que chegasse à Sé e ela foi a última que foi. Se não tivesse feito isto, 

arriscava-se a não achar ninguém na Sé. Depois foi o beija mão. A mamã e o papá foram 

a tudo, que estafa. À noite, houve baile e por fim lá fui. (ADSCS, C 7160, 11 Jul [1852]) 

Alguns dias depois, descreve a cerimónia da colocação da primeira pedra da estátua do 

Rossio: 

A Rainha foi pôr ontem a primeira pedra na estátua que se vai fazer no Rossio. Esteve 

tudo o mais brilhante possível. Parecia uma daquelas vistas que se vêem às vezes nas 

Ilustrações inglesas. Estava, na verdade, lindo. À roda do Rossio estavam os regimentos. 

Por baixo daquele arco que há no teatro de D. Maria na frente, fizeram uma tribuna para 

a Rainha; no meio do Rossio estava uma barraca armada. Desde a tribuna até à barraca 

havia alcatifas que era o caminho por onde a Rainha passava. Quando a Rainha apareceu 

na tribuna as músicas principiaram a tocar o hino, a artilharia que estava na Rua do Ouro 

atirou e também atiraram uma quantidade de foguetes de maneira que era uma bulha que 

não se podia. Depois a Rainha veio à barraca esteve aí muito tempo a assinar o auto; saiu 

e então é que foi fazer a cerimónia. (ADSCS, C 7161, 18 Jul [1852]). 

Em Maio de 1853, assinala a morte da princesa Maria Amélia de Bragança, filha de D. Pedro 

IV e da imperatriz D. Amélia Augusta Beauharnais de Leuchstenberg (ADSCS, C 7177) e, 

meses mais tarde, a morte e o enterro da rainha D. Maria II: 

O que me dizes à morte da pobre Rainha. Coitadinha! Tem-me feito imenso dó (...). 

Fazem-me um dó os filhos. Realmente tem feito impressão a toda a gente e todos têm dó 

dela. Estes dias não se tem podido com os sinos, os tiros, tem sido uma bulha contínua. 

Desde que ela expirou não têm deixado de atirar todos os cinco minutos. Hoje devia ter 

lugar o beija-mão mas parece que não pode ser porque o corpo já não estava em estado, 

de sorte ouvi dizer que se chegam ao pé do caixão, fazem uma cortesia e vêm-se embora. 

Faz ideia, o caixão tem 5 palmos de largura e 6 de altura, e é tão grande que foram 

obrigados a serrar um corte para poder caber o caixão. (...) Chegou a princesa de 

Joinville com o marido, no dia seguinte da morte da Rainha. (ADSCS, C 7180, de TS ao 

irmão, António, 18 Nov 1853) 
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De regresso do funeral, conta: “Fui às nove e meia e estive lá até às duas. Não se faz ideia da 

gente que ia. Havia corporações de empregados públicos, de artistas, etc. enfim de tudo, todos 

iam adiante, a pé, com tochas na mão” (ADSCS, C 7181, de TS ao irmão, António, 19 Nov 

1853). As descrições, nalguns casos bem pitorescas, registam alguns dos costumes da época 

como o cerimonial do beija-mão e a quebra dos selos após a morte do monarca (Nobre, 2003). 

Aqui ainda não houve a quebradela dos escudos nem sei se haverá, dizem que sim e que 

não; no Porto já houve. Eu nunca vi nem sei o que é. (...) No beija-mão o outro dia 

dizem que estava muitíssima gente. O rei assim que acabou o beija-mão, foi-se logo 

embora e não ficou na sala a conversar conforme é seu costume. Coitado! Dizem que 

está muito sentido, assim como também o Rei D. Pedro. Fala-se em eles irem de todo 

para Belém (ADSCS, C 7184, 25 Nov 1853) 

A quebra dos selos ocorreria em Lisboa, a 3 de Dezembro, “no Rossio, no Terreiro do Paço e 

na Sé” (ADSCS, C 7187, de TS ao irmão, António, 2 Dez 1853). 

É neste conjunto de cartas ao irmão que encontramos, também, referência às epidemias que 

assolaram Lisboa, particularmente à epidemia de febre amarela que, entre Julho e Dezembro 

de 1857, contagiou cerca de 17 000 pessoas, matando mais de 5 000 (Cascão, 1993a). Nessa 

altura, muitas famílias da aristocracia saíram da capital para escapar ao contágio e instalaram-

se em casas de férias, na linha de Cascais. Teresa de Saldanha escreve, de Oeiras, ao irmão: 

Aqui, por agora, não há nada, mas temos poucas esperanças de voltar para Lisboa tão 

cedo. Este tempo frio tem feito algum bem, mas contudo, não tanto como era de desejar. 

É verdade que a mudança não pode ser de repente e dizem os médicos que continuando 

o tempo assim, as melhoras só se poderão perceber daqui a dez ou quinze dias. Porque o 

tempo frio que é bom para impedir os novos ataques de febre, é mau para os 

convalescentes e isto entende-se muito bem. Em Paço de Arcos e aqui ainda está toda a 

gente que estava. Ontem e antes de ontem, esteve aqui no meio do dia o Marquês da 

Fronteira para fazer uma visita e passar um bocado de tempo. (...) está morto por se ver 

em Benfica, mas por agora não lhe dão licença. (ADSCS, C 7200, de TS ao irmão, 

António, 25 Out 1857) 
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Alguns dias depois, conta: “De Lisboa não se sabe nada de exacto, contudo, segundo o que 

vem nos jornais vê-se que o número dos casos tem diminuído (...)” (ADSCS, C 7203, 5 Nov 

1857). E, a 3 de Dezembro: “A epidemia (...) vai diminuindo espantosamente e se continuar 

assim, em poucos dias deve estar de todo extinta. Ontem não entraram para os hospitais senão 

dezassete doentes. Que diferença!” (ADSCS, C 7212, de TS ao irmão, António, 3 Dez 1857). 

No início do ano de 1858, Teresa de Saldanha anuncia que “está acabada a febre em Lisboa e 

hoje deve-se ter cantado o Te Deum na Estrela, pois na Sé estão fazendo obras” (ADSCS, C 

7206, de TS ao irmão, António, 6 Jan 1858) e que se procede à limpeza dos canos nas ruas da 

baixa lisboeta (ADSCS, C 7207, 20 Jan 1858). 

O rápido crescimento populacional das grandes cidades, de modo especial de Lisboa, 

provocado por fluxos migratórios internos, de gente sem recursos económicos, mal instalada 

em bairros com condições de habitabilidade e de higiene extremamente deficientes, sem água 

e com acumulação de lixos e detritos nas ruas estreitas e amontoadas de gente (Cascão, 1993a, 

1993b; Ramos, 1993; Relvas, 2002; Vicente, 2001), a que se associava a falta de instrução, 

criava as condições ideais para a propagação de doenças de fácil contágio. Não é, pois, de 

estranhar, que bairros como Alfama e o Bairro Alto tivessem sentido, de forma tão extensa, os 

efeitos da doença. 

2.2.2 A questão religiosa e o anticlericalismo 

A somar aos milhares de mortos, havia que tratar dos que ficaram órfãos. Por iniciativa da 

imperatriz viúva, D. Amélia Augusta, funda-se a Associação dos Órfãos Desvalidos da 

Cholera Morbus e da Febre Amarela, a que a Condessa de Rio Maior é chamada a presidir. 

Com esta iniciativa, respondia-se a uma necessidade social mas abria-se, também, um conflito 

político, por causa das Irmãs de S. Vicente de Paulo, que a Condessa chamou de França para 

se encarregarem do Asilo da Ajuda, onde se instalaram os órfãos.20 Obtida a autorização do 

                                                 

20 Assim descreve Teresa de Saldanha: “Em consequência da terrível epidemia da cólera morbus e febre amarela 

em 1856 e 1857, minha Mãe foi chamada pela Imperatriz do Brasil, viúva, Duquesa de Bragança e escolhida por 

Sua Majestade para tratar da fundação de um Asilo onde se pudessem recolher os infelizes órfãos destas duas 

epidemias. Minha mãe pensou que convinha mandar vir as Irmãs de Caridade Francesas, de São Vicente de 
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Governo (Neto, 1993), as Irmãs entraram em Portugal em Outubro de 1857. Teresa de 

Saldanha anuncia ao irmão a chegada das Irmãs, situando-a no dia 20 de Outubro: 

O que me dizes ao donativo de El’Rei D. Pedro para os órfãos da febre amarela? Trinta 

contos de reis já é uma boa soma. A mamã é quem está encarregada de arranjar tudo. 

Tudo lhe vem cair nas mãos. Está com grandes planos e com razão, porque pode-se 

fundar um belo estabelecimento e de mais estando debaixo da protecção de El’Rei deve-

se contar com mais ajudas pecuniárias para o futuro. Já chegaram as Irmãs da Caridade. 

Desembarcaram na Terça-feira, foram para casa da Duquesa da Terceira21 em Pedrouços 

que as recebeu muito bem, dando-lhe de jantar e tratando-as com muita franqueza e 

depois foram para Lisboa, aonde estão. A mamã foi com elas. (ADSCS, C 7200, de TS 

ao irmão, António, 25 Out 1857) 

Alguns dias depois, diz: “[A mamã] não escreve hoje porque de dia saiu, foi à Ajuda, aonde 

se vai estabelecer, no paço velho, o colégio para os órfãos da febre” (ADSCS, C 7213, de TS 

ao irmão, António, 14 Nov 1857). Como sublinha Cordeiro (1890), a Condessa de Rio Maior 

vem a Lisboa, em plena epidemia, tratar pessoalmente de organizar a nova fundação a que, até 

1862, dedicará o seu empenho, chamando a si “os trabalhos mais fastidiosos”: as contas da 

casa, os livros de registos, a tradução de livros de estudo. Pouco tempo depois, as Irmãs 

dirigem também o Colégio de Santa Marta, para meninas pobres, e engrossam a comunidade 

portuguesa que, em Benfica, se dedicava, já, a idêntica actividade. 

Mas, em 20 de Junho de 1858, o jornal O Português vai dar início a uma campanha contra a 

presença das Irmãs da Caridade (Cristóvão, 1972; Neto, 1993), que dará origem a um dos 

maiores debates públicos do século XIX. Um debate que ficou para a História como “a 

questão das Irmãs da Caridade” e que, como afirma Cristóvão (1972), constituiu um “mero 

                                                                                                                                                         

Paulo para tomar a direcção do Asilo que se ia fundar e tratou da vinda delas com o Padre Etienne, superior 

geral. Também desejou que viessem duas dessas Irmãs especialmente destinadas a visitar os pobres da 

Associação Consoladora dos Aflitos, que já nesse tempo existia e de qual minha mãe era presidente.” (ADSCS, 

D 6957, Notas particulares de Teresa de Saldanha, [1877]) 
21 Maria Ana Luísa Filomena de Mendonça (1808 – ?). Segunda mulher do 1.º Duque da Terceira e irmã do 1.º 

Duque de Loulé. 
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pretexto”: “o conflito que está por detrás, que ela esconde, em parte, é mais profundo e 

anterior, ultrapassa-a e permanece depois dela, tão vivo como dantes” (p. 2). Isso mesmo 

assume, em 1861, o deputado José Estêvão22 (1983): “isto não é questão de irmãs da caridade! 

Estão enganados. É mais alguma coisa: é a questão das ordens religiosas” (p. 260). 

O assunto ocupou, largamente, a imprensa periódica da época e as sessões das Câmaras, 

particularmente da Câmara dos Pares (Cristóvão, 1972) e serviu, segundo nos parece, para 

relançar a política anticongregacionista que, em 1833 e 1834, tinha já, teoricamente, posto fim 

às ordens religiosas em Portugal, ao extinguir os conventos masculinos e proibir a entrada de 

noviças nos conventos femininos. 

Ficaram célebres alguns discursos sobre esta temática, entre os quais os que José Estêvão 

proferiu na Câmara dos Deputados, a 9 e 10 de Julho de 1861, e que são bastante elucidativos 

do tipo de argumentos usados contra as Irmãs da Caridade, em particular, e as congregações 

religiosas, em geral. Deles extraímos o seguinte: 

Sou inimigo das irmãs da caridade, porque as considero como um ataque ao princípio da 

família. (...) A caridade atribuída a uma certa instituição, com o piedoso fim de educar as 

crianças e tratar dos enfermos nos diferentes países da terra, é uma malícia ostentosa 

feita em nome de Deus. Este cosmopolitismo não me parece necessário nem útil. Um pai 

desvelado, no último quartel da vida ou no vigor da idade, que tem todas as suas 

esperanças em que seus filhos, ou filhas principalmente, sejam o seu futuro, vê que as 

faces duma se lhe vão descorando, vê que a fronte se lhe inclina para a terra, vê-lhe a 

tristeza no rosto, e inquire-a, interpretando por algum desregramento do coração essa 

tristeza: “Que tendes, filha? que mal vos preocupa o espírito?” “Nenhum, meu pai: 

falou-me Deus, e a Deus entreguei a minha vontade e espírito, que deviam ser vossos. 

Sou de Deus, que me fez uma lima nas mãos dos seus obreiros, como se vós não fosses o 

melhor obreiro. Sou de Deus e vou em nome de Deus correr mundo, para limar as 

asperezas da rusticidade, ensinando os ignorantes, socorrendo os que sofrem, velando 

junto ao leito dos enfermos”. E o pai há-de deixá-la ir? Em nome de Deus, não! (...) A 
                                                 

22 José Estêvão Coelho de Magalhães (1809 – 1863). Político e orador de renome. Deputado por Aveiro. 

Integrou o Batalhão Académico em 1828 e esteve exilado durante o reinado de D. Miguel. 
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virtude da mulher é a modéstia e o recato, junto de seus pais e debaixo das vistas da sua 

família. (...) Acho desnecessária a instituição. (...) Se Deus quer que a caridade seja tão 

oculta, que a mão direita não saiba o que dá a esquerda, para que é então decorar a 

cabeça das suas sacerdotisas com um certo ornato, e cingir-lhes o corpo com uma certa e 

determinada fazenda, proclamando, festejando e assinalando assim a caridade? (...) A 

mulher, sobretudo das altas classes, que vai com os pés mimosos costeando as portas 

menos abertas à limpeza até chegar ao leito do pobre, e que vai aí com a ignorância até 

da sua família, envergonhando-se da sua própria virtude, mas sempre fiel aos seus 

sentimentos, lembrando-se dos sofrimentos dos seus semelhantes. (...) Formemos 

sociedades de caridade. (...) Quando nos viessem dizer: “É preciso que venham irmãs da 

caridade” – nós responderíamos: “Estamos todos feitos irmãs da caridade (...)! (Estêvão, 

1983, pp. 261 – 265, aspas no original) 

Como afirma Cristóvão (1972), também não é o sentimento religioso que está em causa. Uma 

posição que reúne consenso entre os historiadores (Clemente, 2002b; Ferreira, 2002; Neto, 

1998; Neto, 1993) e que, aliás, José Estêvão deixa claro no seu discurso e bem explícito na 

expressão: “Em nome de Deus, não!”. 

As Irmãs da Caridade francesas são rejeitadas por fazerem parte de uma congregação 

religiosa, estarem sujeitas a votos, contrários à liberdade individual defendida pela ideologia 

liberal (Clemente, 1987a, 1987b), mas, também, porque esses votos as apartam das suas 

famílias, valor que se pretende preservar. Acrescia que eram estrangeiras e sujeitas a um 

superior estrangeiro, o que não só beliscava a questão da independência nacional, tão 

importante na época, como constituía um obstáculo à concretização do sonho de uma Igreja 

lusitana e, ainda, era uma afronta à capacidade da sociedade portuguesa de responder aos 

desafios da caridade e tratar dos seus próprios problemas. 

Outro aspecto a considerar, era o de estas Irmãs se dedicarem ao ensino. Tomado como área 

de intervenção prioritária pelo Estado liberal regenerador, o ensino público conhecera algum 

avanço, mas não o suficiente para suprir as necessidades de instrução do povo. A intervenção 

das congregações religiosas e da sociedade civil revelou-se fundamental. Este era, porventura, 

o mais forte argumento dos que defendiam a presença das Irmãs da Caridade: “permitir o 
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acesso à educação das mulheres provenientes das classes mais pobres e da família no seu 

conjunto” (Neto, 1998, p. 303). 

Aceitando a necessidade de instrução religiosa, sobretudo como meio de moralização, o 

movimento anticlerical rejeitava a acção das ordens religiosas neste campo, acusando-as de 

assim tentarem “exercer o domínio sobre as consciências” (Neto, 1993, p. 277), acrescentando 

que as Irmãs da Caridade não estavam devidamente habilitadas para esta função (Estêvão, 

1983; Neto, 1998). Uma convicção que José Estêvão expressa do seguinte modo: “quero um 

ensino público e religioso que seja pago pelo estado e vigiado pela autoridade civil. Depois 

(...) admito o ensino livre, emanado dos poderes civis, acompanhado da instrução religiosa, 

mas da instrução religiosa dada pelo clero português” (1983, p. 288). 

Mas, como Estêvão (1983) faz notar noutros passos dos seus discursos, e Ferreira (2002) e 

Neto (1998) sublinham, as congregações estavam legalmente extintas pelos decretos de 1833 

e 1834; a sua presença em Portugal era, pois, ilegal, uma vez que essa legislação não fora 

revogada. O argumento era, pois, a necessidade de repor a legalidade. 

A partir de meados da década de 60, no entanto, vão surgir ou ressurgir, em Portugal, 

discretamente, diversas congregações religiosas. Quase todas com uma finalidade social 

visível e usando, muitas vezes, subterfúgios, como o de colocar as suas sedes em nome 

individual ou de familiares (Moura, 1997), que lhes permitissem, apoiadas na assunção da 

liberdade individual, cumprir a sua missão social sem risco de serem acusadas de violar a lei. 

Percebemos que Neto se diga convicto de que “este movimento obedeceu a uma estratégia 

delineada pela cúria romana para o restabelecimento da influência da Igreja na sociedade 

portuguesa” (1993, p. 276). Uma visão distanciada da realidade concreta, dos documentos 

particulares, em que se explanam as razões e se descrevem os procedimentos, sugere 

certamente uma tal interpretação. Os dados a que tivemos acesso, no entanto, quer no caso da 

vinda das Irmãs da Caridade francesas de S. Vicente de Paulo, por iniciativa da Condessa de 

Rio Maior, quer no da fundação das Irmãs dominicanas, por sua filha Teresa de Saldanha, 

indicam-nos outra leitura, exactamente a que Neto (1998) rejeita: a de um grupo de “senhoras 

da aristocracia que pretendiam alargar o exercício da caridade e aumentar a influência do 

cristianismo entre os grupos sociais mais pobres” (p. 299). 
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Para além das Irmãs de S. Vicente, também os Padres Lazaristas vieram para Portugal, pela 

mesma altura, a pedido da Condessa de Rio Maior, como relata Teresa de Saldanha à 

cunhada, Marquesa de Rio Maior, em carta de 7 de Dezembro de 1896: 

(...) bem podes supor a impressão que me tem feito a morte de Mr. Miel e trouxe-me à 

memória quantas histórias passadas, e a lembrança de tantas pessoas que já se foram 

(...). Histórias que só nós as sabemos, e que têm data de 40 anos. Estas senhoras todas 

modernas, nada sabem disto e ignoram que foi a Mamã que mandou vir o Padre Miel; 

não ele, porque o não conhecia, mas os Padres Lazaristas. Veio Mr. Miel com o Padre 

Sipolis e este era o Superior, em pouco tempo passou para o segundo lugar, foi para o 

Brasil e Mr. Miel ficou governando tudo. Não sei se sabes bem estas histórias todas que 

foram antes do teu casamento. O caso foi que chegando Mr. Miel a Oeiras, aonde nós 

estávamos, para cumprimentar a Mamã que o tinha feito vir de França, a Mamã estava 

doente e fui eu só que lhe apareci. Já tudo lá vai. (ADSCS, C 5970, sublinhado no 

original) 

E, em 1878, a Marquesa de Rio Maior chamava para Portugal os Padres de S. José Calazans, 

conhecidos por Esculápios, para se encarregarem da educação de rapazes pobres nas escolas 

da Associação Protectora de Escolas-Asilos para Rapazes Pobres que ela dirigia. As cartas 

que, sobre este assunto, encontramos no espólio de Teresa de Saldanha, mostram bem que 

estes movimentos contavam com um ambiente que lhes era hostil: 

(...) disse-me a mamã que o António [Marquês de Rio Maior] tinha recebido uma carta 

com a noticia da vinda dos Esculápios, que ficou assustado e creio que zangado, mas a 

mamã lá lhe foi dizendo que não havia que recear, que iam para Benfica e fez o caso 

muito simples. Já o vi depois e nada me disse, o caso é não parecer que há um grande 

plano em vista. Se me falar nisso cá o sacudo. Não sei o que ele te escreverá; mas, não te 

apoquentes, nem desanimes! Contrariedades sempre as há para as coisas boas, o caso é 

não desanimar, e ir indo. Vão para Benfica, lá os verás e depois é ir indo com prudência. 

Eu direi à minha gente que fale pouco, como sacristão, etc. Lá sossegados e depois de 

teres conversado com eles, verás as ideias que eles têm. É necessário pregar-lhes muita 
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prudência. Estou já a tremer do Marquês da Fronteira,23 há-de ser necessário dizer aos 

Esculápios que não lhes contem coisa alguma da Fundação. São uns padres espanhóis 

que aí estão hospedados. (ADSCS, C 5405, de TS à cunhada, Marquesa de Rio Maior, 

18 Nov 1878, sublinhado no original) 

Certo é que Teresa de Saldanha também encontrou obstáculos da parte das autoridades 

eclesiásticas em Portugal, para a fundação da sua congregação (Nicolau, 1996; Rio Maior, 

1987; Thiaucourt, 1987), nomeadamente do Patriarca de Lisboa, que “estimava muito, mas 

que admirava que houvesse quem tivesse ânimo de começar alguma coisa, quando tudo estava 

para acabar em Portugal. Era todo desanimação” (Rio Maior, 1987, p. 93) e do Núncio 

Apostólico, que duvidava que os seus projectos se realizassem e acabou por proibi-la de tomar 

qualquer posição contra a vontade do pai, por medo de mais um escândalo que viesse “fazer 

mal à Igreja, em vez de a ajudar” (Rio Maior, 1987, p. 134). 

Outras congregações aparecem referidas nos documentos a que tivemos acesso. Destacamos 

as Irmãs Franciscanas Hospitaleiras e as Irmãs Doroteias. As primeiras, de origem portuguesa, 

devem a sua fundação, em 1871, aos esforços do Padre Raimundo Beirão; foi sob os auspícios 

da Associação Protectora de Meninas Pobres, presidida por Teresa de Saldanha, que se 

manteve a escola de S. Patrício, para raparigas pobres, que acolheu as primeiras Irmãs. As 

segundas, de origem italiana, entraram em Portugal em 1866, a pedido de um jesuíta italiano, 

o Padre Fulconis (Moura, 1997) que, nessa altura, chefiava a missão portuguesa da 

Companhia de Jesus; a sua instalação no Quelhas, primeira morada que tiveram, em Lisboa, 

foi possível graças à ajuda de duas senhoras da família Penamacor.24 

Até à revolução de 1910, diversos episódios animaram a imprensa periódica nacional e 

atingiram, por vezes, o nível de verdadeiros escândalos. Tal foi o caso da Irmã Colecta, das 

Irmãs Franciscanas Hospitaleiras, presa em 1891 sob acusação do homicídio de Sara Matos, 

aluna da escola do Convento das Trinas; e, dez anos mais tarde, o caso de Rosa Calmon, filha 

                                                 

23 José Trazimundo Mascarenhas Barreto, 7.º Marquês de Fronteira (1802 – 1881). O Palácio dos Marqueses de 

Fronteira é vizinho do Palácio de S. Domingos de Benfica, propriedade de Teresa de Saldanha, onde os 

Esculápios tinham ficado hospedados. 
24 A família Penamacor era bastante próxima da família Rio Maior por laços de parentesco e de convivência. 
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do cônsul do Brasil no Porto, que, já com 32 anos, por duas vezes simulou o seu rapto, para 

fugir para um convento, contra a vontade do pai (Carvalho da Silva, 1996; Clemente, 2002b; 

Ferreira, 2002; Villares, 2003). Este último caso foi particularmente relevante, por se tratar da 

filha de um diplomata estrangeiro e ter chegado, por isso, a interferir nas relações entre 

Portugal e o Brasil. 

Menos mediatizados, mas também com impacto na opinião pública, foram dois casos 

ocorridos com companheiras de Teresa de Saldanha: a fuga para um convento da Visitação, 

em França, de uma das filhas do Duque de Loulé, Maria Amália Mendonça, já atrás referida, 

em 1865; e a saída de Portugal, para as Irmãs de S. Vicente de Paulo, de Emília de La Lippe 

Chalbert, em 1867, pouco tempo depois mandada regressar, pelo Núncio Apostólico, a 

instâncias da família, argumentando a falta que esta fazia em casa (Rio Maior, 1987). 

Dispersos, aqui e além, surgiam e ressurgiam pequenos incidentes, nomeadamente 

manifestações populares junto de casas religiosas. Nas cartas de Teresa de Saldanha podemos 

colher diversos exemplos: 

Ele [Dr. Reis] te contará as desordens que houveram ontem em Lisboa, nós soubemos 

pelo Dispensário [do Sacramento], porque a Madre Maria José [Soares de Albergaria]25 

tocou muito aflita, por terem ouvido gritos na rua contra os jesuítas e contra a nossa 

querida Rainha!! ingrata gente! só têm desculpa de terem sido levados a isso por outros! 

À noite estava tudo mais sereno e é de esperar que o sono sossegasse os espíritos! mas 

os ânimos estão outra vez muito irritados contra as casas religiosas!! (IAN/TT, AC, Cx 

45, 28 (24), de TS à cunhada, Marquesa de Rio Maior, 31 Jul 1895) 
                                                 

25 (1855-1946). Foi superiora da casa que as Irmãs dominicanas tiveram no Convento do Sacramento, em que 

esteve instalado o Dispensário da Rainha D. Amélia. Estabeleceu laços de amizade com a Rainha; mantiveram 

correspondência mesmo depois do exílio desta. Superiora geral da Congregação das Irmãs Dominicanas, após a 

morte de Teresa de Saldanha, foi responsável pelo ressurgimento das casas dominicanas em Portugal, na segunda 

década do século XX. Era neta, pelo lado materno, de José da Silva Carvalho (1782-1856), importante estadista e 

político, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, conselheiro de Estado e par do Reino, que desempenhou, 

por várias vezes, o cargo de ministro e foi o autor do decreto de 3 de Agosto de 1833 (Coelho, 1906; Villares, 

2003) que expulsou os noviços de todas as ordens religiosas do território nacional, proibindo a entrada de novos 

candidatos. 
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De vez em quando, por moto próprio ou instigadas pela opinião pública, veiculada sobretudo 

pela imprensa periódica e apoiada nos decretos abolicionistas, não revogados, de 1833 e 1834, 

as autoridades promoviam inquéritos para averiguar da existência de casas religiosas. Foi o 

que aconteceu em Dezembro de 1888, com uma portaria assinada por José Luciano de 

Castro26 (Villares, 2003). Referente a este inquérito, recolhemos o seguinte: 

Ill.mo Snr., Consta na Secretaria de Estado dos Negócios do Reino que existem em 

alguns distritos colégios, estabelecimentos e institutos particulares de beneficência onde 

se ministra o ensino, dirigido por indivíduos filiados em congregações religiosas 

estrangeiras. A lei de 9 de Setembro de 1773 extinguiu em Portugal a Companhia de 

Jesus e o Decreto de 28 de Maio de 1834 aboliu todos os conventos, mosteiros, colégios, 

hospícios e quaisquer casas de religiosos de todas as ordens regulares; em conformidade 

com a Portaria de 31 de Dezembro último queira V. S.ª informar, depois de 

conscienciosas e prudentes investigações, de visitas especiais, de ouvir testemunhas 

dignas de fé e de coligir todos os esclarecimentos indispensáveis, se nesse concelho 

existe algum instituto da natureza daqueles a que acima me refiro, onde se observe a 

vida conventual com hábitos e votos de profissão. Deus guarde a V. S.ª. (IAN/TT, AC, 

Cx 40, 245, 15 Jan 1889, Carta Circular classificada de Urgente, do Governador Civil de 

Aveiro, João Afonso de Espergueira, ao Administrador do Concelho de Aveiro) 

Uma situação algo ambígua, se pensarmos que, por um lado, o conhecimento da existência 

destas casas era público e, por outro, as ordens religiosas eram claramente subsidiárias do 

Estado no que respeita ao ensino e à assistência social e o próprio Estado colaborara na 

introdução de algumas delas, como as Irmãs de S. José de Cluny, chamadas pelo Governo, em 

1881, “com o intuito de formarem pessoal missionário a enviar para as colónias portuguesas 

de África” (Ramos, 1995, p. 328) e no reconhecimento da actividade de outras, como as Irmãs 

Franciscanas Hospitaleiras, em 1874, e as próprias Irmãs da Caridade, em 1875 (Villares, 

2003). 

                                                 

26 José Luciano de Castro Pereira Côrte-Real (1834 – 1914). Jurista. Deputado desde 1851 e par do Reino a 

partir de 1887. Ministro por diversas vezes e presidente do Conselho de Ministros por três vezes entre 1886 e 

1905. Chefe do partido progressista. 
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O caso Calmon, ocorrido em Fevereiro de 1901, teve particular relevância na escalada do 

anticongregacionismo que culminaria com a efectiva expulsão das ordens religiosas após a 

proclamação da República em 1910. A discussão pública originada por este caso, inflamou as 

páginas dos jornais e exerceu pressão sobre o Governo, levando à aprovação do Decreto de 18 

de Abril de 1901, da autoria de Hintze Ribeiro,27 que desencadeou um importante inquérito de 

que resultou o encerramento de algumas casas religiosas, sobretudo por não terem conseguido 

superar os ataques de que foram alvo, mas também permitiu a legalização de muitas outras. 

Este decreto previa que fossem autorizadas, oficialmente, as congregações religiosas que se 

dedicassem à educação, à assistência e à propagação da fé nas colónias portuguesas 

ultramarinas, considerando a utilidade das obras que desenvolviam e a impossibilidade de o 

Estado assumir a acção que elas desempenhavam. Impunha a apresentação de estatutos, a 

publicar no Diário do Governo, após aprovação. Várias dezenas de congregações foram, deste 

modo, oficializadas, sob a forma de associações de interesse público, com as mais variadas 

designações. “O contrário do que devia ser!”, de acordo com Trindade Coelho (1906, p. 303), 

bem como com muitos outros. 

As leituras que fizemos de alguns jornais de larga distribuição a nível nacional – O Dia, O 

Século e O Povo de Aveiro – revelam bem o ambiente que se vivia neste aspecto particular e 

de que são sinal claro alguns títulos particularmente significativos de 1901 como: “O coio das 

Trinas” (O Século, 19 Mar 1901) ou “Os Jesuítas! Eis o inimigo de morte” (O Século, 25 Mar 

1901). 

Outros artigos, menos violentos, veiculavam, no entanto, concepções semelhantes. De um 

artigo de Lino d’Assunção,28 publicado no jornal O Dia, de 29 Junho 1895, a que voltaremos 

adiante por conter elementos interessantes sobre uma das escolas de Teresa de Saldanha, 

extraímos: 

(...) os que se chamam liberais (...) clamam dos governos em nome da liberdade proíba o 

ensino dado pelos religiosos (...). O que valem essas proibições, quando as instituições 
                                                 

27 Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro (1849-1907). Deputado. Ministro em todos os governos regeneradores desde 

1881. 
28 Tomás Lino de Assunção (1844-1902). Jornalista e escritor. 
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têm vida e forças próprias, todos nós sabemos. Os Jesuítas têm sido expulsos dezenas de 

vezes; com um traço de pena já um pontífice os suprimiu em todo o orbe, e eles aí estão 

vivos e sãos, fortes, invasores e absorventes como nos tempos áureos em que os tronos 

os protegiam... para que eles os não derrubassem. Henrique IV, Choiseul, Arando, 

Pombal e por último Ferry e Bismarck têm sido vencidos nas suas energias, e as suas leis 

proibitivas convertidas em luminosa auréola de martírio, que tem iluminado aos 

perseguidos novos caminhos de proselitismo e propaganda. Quando o historiador volta a 

página em que os deixou cadáveres, encontra-se na outra, com o anjo da resistência que 

lhe diz: Surrexerunt, non sunt hic!29 E se as outras ordens religiosas tivessem em si os 

elementos de coesão e vida que têm os discípulos de Loyola, reviveriam como eles, sem 

que houvesse forças humanas que os destruísse. 

Mais adiante, o articulista continua: 

Quererá tudo quanto venho expondo servir de fundamento a uma defesa da reacção 

religiosa? Por certo que não. Era, porém, necessário expor os factos como eles são: 

observar o estado dos espíritos a fim de se poderem estudar os meios e forma de 

combate. Ora esses meios têm de ser os mesmos que os do ataque: o ensino (...) Assim 

como o catolicismo e as outras confissões organizam o seu magistério formado no amor 

de Deus assim a sociedade leiga o constitua, tendo por base o amor da humanidade e da 

virtude. Quando uma congregação religiosa pedir ao governo a ala de um convento para 

estabelecer um colégio, peça a sociedade leiga logo uma outra, e ali abra as suas aulas, e 

em luta com aquela ensine melhor do que ela, eduque as mulheres do futuro. Se, porém, 

não se sente com forças, coragem, meios e abnegação para tal, não se queixe de quem 

possui todas essas qualidades; e não pretenda vencer sem combate. Acreditem: os pais 

irão sempre com os filhos onde encontrarem uma incontestável superioridade. Os 

culpados da invasão reaccionária somos nós, unicamente nós, que passamos a vida 

declamando em vez de nos sacrificarmos por um princípio, no qual vemos o progresso 

humano. A reacção vence-nos porque não declama; exerce energicamente uma missão 

de abnegação, enquanto nós procuramos, na melhor das hipóteses, receber, sem 

                                                 

29 Ressuscitaram, não estão aqui! 
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escândalo, os ordenados e as pensões no fim dos meses... pensando nos bons empenhos 

para os examinadores. 

A retirada das Irmãs francesas de S. Vicente de Paulo, em Junho de 1862, não tinha posto 

termo ao movimento anticlerical e anticongregacionista, que se manteve latente ao longo do 

século XIX, em Portugal como em vários países da Europa, particularmente em França. Uma 

questão provavelmente ainda hoje não resolvida, porque radica na concepção de liberdade, 

estendida aos diversos domínios da vida e tem implicações políticas importantes, na medida 

em que levanta questões como a da separação do Estado e da Igreja, com a consequente 

definição de poderes dos grupos que se lhes associam (Ferreira, 2002), mas, também, a da 

liberdade de expressão e da liberdade de ensino. 

Por parte dos católicos, a posição não era unânime. De um discurso de D. Manuel de Bastos 

Pina,30 bispo de Coimbra, em 1891, publicado na revista da diocese que encontrámos no 

Arquivo da Diocese de Aveiro e que, de acordo com Ramos (1995), foi largamente divulgado 

na época sob a forma de brochura,31 extraímos o seguinte: 

(...) não julgueis que nós queremos as ordens religiosas para com elas prepararmos a 

volta aos antigos regimes, como tanto parece recear-se. (...) queremos as ordens 

religiosas, não só para acudir ao nosso padroado e às nossas colónias, (...) mas também e 

sobretudo para que estas, com o seu espírito de abnegação e de sacrifício, com o seu 

desprendimento da terra para o céu, com a fragrância de suas virtudes, e com a 

eloquência de seus exemplos, auxiliem e alimentem na sociedade moderna a vida 

religiosa e cristã, a crença e o sentimento moral (...). (Pina, 1891) 

Muitos dos católicos que defendiam a necessidade das ordens religiosas seguiam, pois, uma 

linha legitimista, assim como uma boa parte da imprensa católica que se envolveu nesta 

disputa (Clemente, 2002b; Cristóvão, 1972; Ferreira, 2002; Neto, 1993; Reis, 1988). As 

dificuldades que se sentiam na relação entre o Estado liberal e a Igreja, apesar do catolicismo 

ter sido, constitucionalmente, assumido como a religião do Estado, a que se associaram 

                                                 

30 Manuel Correia de Bastos Pina (1830-1913). 
31 Sob esta forma o encontrámos no Museu de Aveiro. 
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manifestações públicas que muitos entenderam como de perseguição religiosa, extremou 

posições e conotou com o absolutismo, uma boa parte dos que se intitulavam católicos. 

Para outros, a adesão aos ideais do liberalismo era uma consequência da fé: os valores da 

igualdade, da fraternidade e da liberdade, que a Revolução Francesa espalhara pelo mundo, 

representavam a expressão de um catolicismo (Ferreira, 2002) que radicava na aceitação de 

uma filiação divina que, ao entender os homens como irmãos, os fazia iguais entre si e dignos 

do respeito de todos. Julgamos ir nesse sentido a afirmação de Teresa de Saldanha: “Dizem 

são miguelistas, mas não é possível serem católicos assim” (ADSCS, C 4171, de TS à mãe, 25 

Nov [1884], sublinhado no original), bem como este seu lamento: “A festa foi magnifica, 

como sempre é. Muitos padres conhecidos! (...) De farda só o Marquês de Fronteira, e faz 

pena e zanga que não apareçam mais titulares, pois numa festa que é para todos, só figuram 

Miguelistas” (ADSCS, C 5277, de TS à cunhada, Marquesa de Rio Maior, 22 Jun [1870], 

sublinhado no original). 

Como diz Ferreira (2002): “Pode considerar-se que os vários sectores católicos se reviam ou 

num legitimismo católico que se expressava progressivamente como intransigência, ou num 

liberalismo que se pretendia não só compatível como a realização adequada da doutrina 

cristã” (p. 42). Mas, neste conjunto, evidenciam-se duas correntes, que Ferreira distingue e 

justifica deste modo: 

(...) se houve um liberalismo católico – convicto de que a Igreja Católica romana 

constituía o referencial identitário e o suporte moral da nação e dos seus interesses 

ultramarinos mas, simultaneamente, defensor de um regalismo corporizando o seu 

cismontanismo, e encarando o catolicismo como a religião cívica – houve sobretudo um 

catolicismo liberal que, acatando os princípios pontifícios mas destacando o ethos 

nacional como católico, reelaborou na questão política e social o seu modo de agir. 

Fazendo da questão religiosa um combate pela liberdade da religião e da Igreja, 

corporizada antes de mais nessa relação com o papa e na valorização das congregações 

religiosas, enquanto expressões da sua própria liberdade, este catolicismo teve no culto 

mariano e eucarístico os seus elementos orgânicos de religião do povo e de uma 

cultualidade definidora da sua especificidade, nomeadamente em relação ao proselitismo 

protestante que despontava nesta época. 
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Veja-se a posição de Herculano que, assumindo-se católico, pugnava por uma Igreja lusitana 

e, lamentando, embora, a perda do património cultural que representou a expulsão das ordens 

religiosas (Clemente, 2002b), não defendeu o seu recrudescimento e apelou à intervenção da 

sociedade civil, dando exemplo com a criação da Associação Promotora da Educação 

Feminina (Neto, 1993). 

Outros vão defender a autoridade do papa e conciliar a ligação a uma Igreja universal com os 

sentimentos de liberdade e de patriotismo. Neste filão do catolicismo, liberal mas 

ultramontano, se incluem tanto a Condessa de Rio Maior como a sua filha, Teresa de 

Saldanha (ADSCS, C 4240, de TS à mãe, 1886). 

É dentro do catolicismo e do associativismo católico, que marca o final do século XIX, que 

encontramos, também, muitos dos familiares próximos de Teresa de Saldanha. Um certo 

espírito de família, em que determinados valores e princípios são veiculados quase que por 

tradição. Assim se lhes refere Clemente (2002b): 

Quando reparamos atentamente nos nomes que avalizam várias iniciativas religiosas, 

devocionais, apostólicas, caritativas, sociopolíticas mesmo, é-nos fácil estabelecer uma 

série de vinculações familiares. Um caso entre muitos, o da descendência de Pombal, é 

sintomático: o quarto32 marquês é nome certo no associativismo católico de meados do 

século; o marechal Saldanha, neto do ministro de D. José, igualmente, até por escritos; 

Teresa de Saldanha fundará nos anos 60 as dominicanas portuguesas; D. António de 

Almeida33 reuniu em 1871 o primeiro congresso católico português; outro sobrinho do 

marechal, D. António da Costa, destacava-se na mesma altura como pedagogo e 

apologista católico... (...) a causa católica pôde ser sustentada por tradições familiares 

consistentes e (...) estas tradições conseguiram prolongar uma fé militante, mesmo 

quando mudou o quadro político e apesar das eventuais diferenças entre parentes” (pp. 

112–113). 

                                                 

32 Supomos tratar-se de um engano: será o quinto marquês, Manuel José de Carvalho Melo e Daun de 

Albuquerque Sousa e Lorena (1821 – 1886), e não o quarto, uma vez que este último morreu em 1834. 
33 António do Santíssimo Sacramento Tomás de Almeida e Silva de Saldanha (1821 – 1900). Neto do 1.º Conde 

de Rio Maior e sobrinho do Duque de Saldanha. 
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Neste contexto, católico e liberal, a caridade representava um amplo programa de regeneração 

social que passava, forçosamente, pela recristianização (Ferreira, 2002). 

2.2.3 A caridade cristã e o filantropismo 

Importa, talvez, estabelecer o que Teresa de Saldanha entendia por caridade e de que modo 

perspectivava a sua prática. 

Cordeiro (1890) atribui à Condessa de Rio Maior as seguintes palavras: 

Deus omnipotente, na sua suprema justiça e infinita misericórdia, dizendo-nos (...) que 

perante Ele todos os homens são iguais, permitiu, porém, neste mundo uma grande 

desigualdade de posição e de fortuna. Deus, na sua imensa sabedoria, bem sabia que essa 

desigualdade era útil, era necessária mesmo; que dela provinha o desenvolvimento da 

indústria, o progresso da ciência, da civilização, da moralidade, o exercício de todas as 

virtudes, daquela sobre todas que mais eleva o homem, que Cristo veio personificar 

entre nós, isto é, do amor do próximo por amor de Deus, da caridade cristã. (itálico no 

original) 

Nos relatórios da Associação Protectora de Meninas Pobres, Teresa de Saldanha regista 

algumas afirmações que expressam a mesma noção: 

Neste mundo, aonde pela Providência de Deus, tudo está harmonizado de uma maneira 

admirável, todos nós, na posição em que estamos colocados, temos uma missão a 

cumprir e da maneira de a exercer depende a nossa felicidade neste mundo e mais tarde a 

nossa bem-aventurança eterna! Uns, como inferiores, devem, pela sua obediência e 

submissão aos seus superiores dar este exemplo constante de virtude; outros, colocados 

numa posição mais elevada, pelo seu bom exemplo, pela sua generosidade e dedicação, 

devem fazer sentir aos seus semelhantes que se Deus os favoreceu com bens de fortuna, 

foi para eles repartirem estes dons com os pobres e com os desgraçados. Cumprindo 

assim cada criatura com fidelidade o fim para o qual Deus a colocou neste mundo, que 

torrentes de graças de bênçãos ela deve esperar da Providência divina! (...) não basta só 

cumprir a missão para a qual Deus nos chamou; tudo depende da maneira de a exercer. 

(ADSCS, D 3815, Relatório da APMP, 1876) 
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Expressões que chocam, porventura, a nossa sensibilidade de cidadãos do mundo ocidental do 

século XXI, mas que permitem perceber que, situando-se, embora, numa posição “mais 

elevada”, Teresa de Saldanha encara esta realidade da divisão social como uma questão de 

harmonia e de missão: sem pretender realizar uma revolução social, afirma que a caridade é 

obrigação dos que podem, “se Deus os favoreceu com bens de fortuna, foi para eles 

repartirem estes dons”, mas sublinha que não basta cumprir essa missão, que assume como 

mandato divino, pois “tudo depende da maneira de a exercer”. E disso depende a felicidade. 

É a lei universal do trabalho: 

É uma ideia falsa supor que a lei do trabalho não é obrigatória para todos e que aquela 

sentença que nos diz: ‘(...) comerás o teu pão com o suor do teu rosto,’ não se aplica a 

todas as criaturas. Nós, Senhoras (...), embora a Divina Providência tenha permitido que 

não estejamos nas circunstâncias de ter que ganhar o pão para o nosso sustento, temos 

contudo um dever rigoroso de trabalhar para a glória de Deus e para o bem do próximo, 

praticando a caridade. (ADSCS, D 3820, Relatório da APMP, 1883, itálico no original) 

Teresa de Saldanha distingue, claramente, caridade de filantropia. Escolhemos citações de três 

das suas cartas: “Estou como a mamã sem pachorra para a quermesse. (...) um espírito 

diferente do nosso, os nomes das barracas, tudo acho filantropia pura” (ADSCS, C 4097, de 

TS à mãe, 18 Maio [1884], sublinhado no original); “Bem pobres estamos, mas é bom isto nas 

Associações de Caridade e em que se trabalha só por amor de Deus. Agora se vê (...) a 

diferença que há entre filantropia e caridade!” (ADSCS, C 0719, de TS a Maria Augusta 

Campos, [1876]). E ainda: 

Vê-se agora tanta coisa que ataca os nervos. O tal bazar nos jardins do Conde de Burnay, 

presidindo a Princesa, a favor do hospital das crianças, também acho uma coisa que 

encanita. Li um artigo no Ilustrado, escrito pela [Guiomar] Torresão,34 elogiando a 

                                                 

34 (1844-1898). Escritora. Preocupou-se com a educação feminina. 
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C[ondessa] de Ficalho,35 a sua caridade, faz a descrição do hospital, etc. Filantropia e 

não caridade. (ADSCS, C 5411, de TS à mãe, 19 Maio 1888) 

Não se trata apenas de “dar esmola”, mas de, contribuindo com a esmola, dar do seu tempo e 

do seu trabalho para melhorar as condições de vida dos outros, aqueles que mais precisam, 

que dificilmente sobrevivem sem a ajuda “dos que podem” do ponto de vista material, mas 

também do ponto de vista da posição social, com o que isso implica de mais conhecimento e 

de mais conhecimentos. 

Por isso nos parece que a caridade, conforme foi assumida por Teresa de Saldanha, no 

seguimento da sua mãe, não se esgota na apreciação que Lopes (1993) faz, quando afirma 

que, nesta época, “O povo era a imagem de Cristo e a esmola o gesto do cristão que com ela 

redimia os seus pecados. O pobre, que era a salvação do rico, tornava-se, pois, 

escatologicamente necessário” (p. 502). Se a expressão: “por pequenas que [as obras de 

caridade] sejam, um dia serão todas levadas em conta por Aquele, que prometeu não deixar 

sem recompensa um simples copo de água dado em Seu nome”, parece ir neste sentido, o que 

se lhe segue: “as Associações de caridade já nesta vida têm uma recompensa na sua existência 

inexplicável, pois crescem e desenvolvem-se apesar dos seus poucos recursos” (ADSCS, D 

3810, Relatório da APMP, 1865), ultrapassa essa perspectiva. A dimensão da caridade, assim 

descrita, é escatológica porque é divina, na sua iniciativa e na sua recompensa eterna, mas é 

também terrena, no bem que espalha à sua volta e na satisfação que, consequentemente, 

concede aos que a praticam com esforço e empenhamento pessoais: 

(...) reconhecendo os bens que podem resultar desta nossa santa empresa e os benefícios 

que nós podemos fazer por meio desta Associação, devemo-nos todas ajudar 

reciprocamente, Senhoras, estreitar cada vez mais os laços que nos unem e caminhar 

com zelo e perseverança para fazer desenvolver a obra tão bela que a Divina Providência 

nos confiou! Pelo que vamos narrar-vos, vereis, Senhoras, os benefícios que a nossa 

Associação está fazendo em Lisboa. É verdade que só mais tarde, quando as crianças 

crescerem, haverão provas evidentes da vantagem de terem sido educadas com 

princípios religiosos; mas, temos já o gosto de ver, um número considerável de crianças, 
                                                 

35 Supomos tratar-se de Josefa Pimentel de Meneses Brito do Rio (1840-1892), 4.ª Condessa de Ficalho. 
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frequentar as nossas aulas e de conhecer um adiantamento progressivo nas alunas. 

(ADSCS, D 3811, Relatório da APMP, 1868) 

No entanto, mais do que as palavras, neste campo falam as acções que se referem nas cartas e 

que encontramos descritas, sobretudo, nos relatórios: 

Quando se vê uma criança quase sem ter que vestir e descalça, não se pode deixar de a 

socorrer. É uma grande caridade contribuir para a educação dos pobres, mas há ocasiões 

que o coração ainda pede com mais ardor que se socorram outras necessidades mais 

urgentes da vida. Não há ânimo de instar com uma criança que estude, quando olhando 

para ela vê-se no seu exterior os sinais visíveis da miséria! (ADSCS, D 3809, Relatório 

da APMP, 1861) 

Sinais visíveis da “dificuldade de viver, epidémica em Lisboa” de que fala Ramalho Ortigão 

(1991), que fazia das crianças “raquíticas, cloróticas, enfezadas” (p. 16). Mas, era a felicidade 

das crianças que se pretendia conseguir, através da caridade que compreendia o socorro das 

suas necessidades básicas, numa perspectiva de bem-estar global. O episódio que o relatório 

de 1870 relata, ilustra esta preocupação, sublinhando o que se entendia por “sentimentos de 

verdadeira caridade”: 

Uma manhã, antes da hora marcada para a entrada, chega ao Asilo uma das nossas 

melhores alunas, criança muito galante e esperta! Banhada em lágrimas, na maior 

aflição, diz que quer falar à sua mestra, e, no meio de soluços, conta-lhe que naquela 

manhã, tinha havido uma questão violenta entre a sua família, da qual tinha resultado a 

separação de seu pai e de sua mãe. A criança desejando restabelecer a paz, mas, não 

sabendo como, lembra-se da sua mestra, de quem tinha recebido conselhos tão bons, 

corre ao Asilo, e de joelhos lhe pede para ir com ela ajudá-la a fazer a reconciliação 

entre seu pai, sua mãe e os outros membros da sua família. A aflição da criança, o seu 

amor por seus pais, as reflexões tão sensatas que faz, tanto impressionaram a mestra que 

não hesita em cumprir mais esta missão de caridade. Acompanha a sua discípula e as 

suas exortações, juntas às lágrimas da criança, conseguem o que ambas desejam. A paz e 

o sossego tornaram a entrar naquele pobre domicílio! Neste facto vedes, Senhoras, quais 

são as vantagens de infundir nas meninas bons princípios, quais os sentimentos de 
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verdadeira caridade que animam as nossas mestras e qual é a terna confiança que elas 

sabem inspirar às suas alunas. (ADSCS, D 3812, Relatório da APMP, 1870) 

A forma como Teresa de Saldanha se relacionava com os criados, e que já tivemos 

oportunidade de referir, e as expressões carinhosas que utiliza quando fala das suas 

“meninas”, atribuindo à relação pedagógica o atributo de “maternal”, dão-nos indicações que 

vão muito mais no sentido cristão, que atrás sublinhámos: relação de irmãos, porque filhos de 

um mesmo ‘Pai’, Deus; com posições diferentes e, consequentemente, missões diferentes; 

todos predestinados à felicidade terrena e escatológica. Por isso, a “educação” se considera 

como uma das mais importantes formas de praticar a caridade: “há diferentes modos de 

exercer esta virtude. Um dos mais admiráveis e proveitosos é (...) o de procurar dar boa 

educação àquelas crianças (...) que (...) ficariam para sempre ignorantes se a Caridade não 

viesse em seu auxílio” (ADSCS, D 3811, Relatório da APMP, 1868). É significativo o que 

expressa o relatório de 1878: 

De qualquer lado que a educação se considere, é uma acção. Uma acção criadora, 

porque forma, guia, educa a criança desde a tenra infância. É também uma acção 

benéfica, porque pelo meio da educação faz-se um serviço verdadeiramente maternal 

tomando a mestra, para com a criança, o lugar de mãe. Nós, Senhoras, não temos a 

consolação de transmitir nós mesmas a educação às nossas crianças, porque não somos 

mestras. (...) somos (...) o instrumento, o meio, de que a Divina Providência se serve 

para fazer chegar a educação a tantas almas ignorantes, as quais, se não frequentassem as 

nossas aulas, ficariam privadas da benéfica influência da educação religiosa. (ADSCS, D 

n/c, Relatório da APMP, 1878, itálico no original) 

No exercício da acção social, vão convergir os esforços de Teresa de Saldanha, através da 

Associação Protectora de Meninas Pobres e, depois, das Irmãs dominicanas, da mãe, com a 

Associação de Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, e da cunhada, através da Associação 

Protectora de Escolas-Asilos para Rapazes Pobres, fundada em 1866 por sugestão da própria 

Teresa de Saldanha (Colaço, 1930; Rio Maior, 1987). A estes se junta a acção do irmão, 

António, na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e do irmão mais novo, com a sua 

capacidade de orador, defendendo os direitos das associações e argumentando, na Câmara dos 

Deputados e nos jornais, a favor do seu desenvolvimento. Desta contínua convergência nos 
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dão conta as inúmeras cartas em que percebemos os pedidos de interajuda que permitem o 

encaminhamento dos casos, ora para um ora para outro, conforme as necessidades 

diagnosticadas. Assim se trata dos problemas de famílias inteiras: as crianças educadas e 

atendidas, nas suas necessidades básicas, nas escolas de Teresa de Saldanha e da Marquesa de 

Rio Maior, as raparigas mais velhas e seus pais encaminhados para os serviços que dependiam 

do Marquês de Rio Maior, as famílias socorridas nas suas casas com o auxílio da associação 

da Condessa de Rio Maior. 

Como diz D. António da Costa: “uma família que aos serviços dos avós em prol da pátria 

acrescenta, melhor do que os emprestados, os serviços próprios e pessoais do trabalho e da 

beneficência” (1884, p. 221). 

2.2.4 O fluxo de concepções pedagógicas 

Na época, começava a ocorrer, na Europa, um intenso fluxo de concepções e princípios 

pedagógicos. Entre nós, manifestava-se, claramente, a influência francesa (Villares, 2003). 

Um fluxo porventura favorecido pelos contactos estabelecidos durante as invasões francesas 

e, sobretudo, pelas muitas famílias que, no vaivém político dos governos e das revoluções que 

coloriram o século XIX português, conheceram o exílio e, posteriormente, regressaram à 

pátria. A esta situação, acrescia a facilidade crescente de comunicações via correio. 

E se, nalgumas famílias, como era o caso da família Rio Maior, esse contacto se estabelecia 

directamente, por vontade própria e desejo de conhecimento, traduzido no envio regular de 

livros e periódicos estrangeiros, para a maioria dos portugueses, o veículo preponderante era a 

imprensa periódica nacional e, por isso, a informação era de carácter circunstancial, e 

dependia da interpretação que, das concepções originais, faziam os autores dos artigos que 

vinham a público. 

Para os mais abastados, o contacto com a Europa, fazia-se ainda através das viagens, quer se 

tratasse da viagem pela Europa com que, tradicionalmente, os filhos varões davam por 

terminada a sua educação (Nobre, 2003) quer das peregrinações habituais entre os católicos e 

que tinham, como principais destinos, Lourdes e Roma. 
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No início dos anos 60, Teresa de Saldanha refere-se a uma dessas viagens, efectuada pela 

infanta D. Isabel, na companhia da sobrinha, Maria Amália de Mendonça: 

Ontem estive em Benfica com a Sereníssima Infanta. Saímos de casa às 6 horas e 

ouvimos dar 10 horas estando ainda em Benfica! A Sereníssima Infanta, D. Maria de 

Almeida, a mamã, João de Vilhena e eu. Que visita tão comprida, não é verdade? Por 

fim já estava com sono, mas ao mesmo tempo gostei de ouvir contar tantas coisas de 

Roma. A Infanta tem um álbum quase do tamanho do do Papá, cheio de retratos. 

Principia pelos do Santo Padre e seguem os de quase todos os Bispos que foram à 

canonização. Alguns destes que vieram do Oriente têm grandes barbas, alguns são 

bastante velhos, mas há muitos que são muito moços, com caras de talento. A Infanta 

gostou tanto que fala em voltar, mas não já. O Visconde de Alba parece que lhe fez uma 

recepção magnífica. Remeto-te (...) as contas que te trouxe a Maria Amália. Diz que 

procurou muito para achar uma medalha, como tu querias, de prata, mas não achou. 

Espero que aches bonitas as contas. (...) A Maria Amália trouxe-me uma lembrança 

muito bonita. Umas contas todas enfiadas em prata, uma cruz também de prata, são uma 

contas lindas. Recomendou-me que guardasse segredo, porque não trazia para outras 

pessoas e para evitar ciúmes era melhor não dizer nada. (...) (ADSCS, C 6379, de TS à 

cunhada, Marquesa de Rio Maior, 4 Ag [1862]) 

Teresa de Saldanha realizou duas grandes viagens: a primeira em 1867, em que visitou a 

Exposição de Paris,36 passando por Madrid, Burgos e Bordéus (ADSCS, C 6861; IAN/TT, 

AC, Cx 40; Rio Maior, 1987; Thiaucourt, 1987) e outra, dez anos mais tarde, com destino a 

Roma (ADSCS, C 0756; Thiaucourt, 1987). Nessas viagens, estabeleceu diversos contactos e 

visitou instituições de assistência social e de ensino. Pelo valor histórico, mas também pelo 

interesse que tem para o presente estudo, transcrevemos uma carta que Teresa escreveu de 

Paris, em 1867, à sua amiga e companheira, Maria Augusta Campos: 

                                                 

36 De acordo com Manique da Silva (2002) a Exposição Universal de Paris, foi, como a que se lhe seguiu, em 

Viena, em 1873, uma das que deu maior destaque à questão do ensino e das condições do ensino e das escolas 

nos vários países. 
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Chegámos a Paris a 25 de Agosto, tendo ficado em Madrid dois dias, e outros dois dias 

em Bordeaux. De Lisboa a Madrid estivemos 29 horas a fio, no caminho de ferro, tendo 

tido só, para descansar, vinte minutos; e não tendo nas estações que comer, de maneira 

que passámos fome, pois o calor era tão forte que algumas coisas que tínhamos levado 

para comer nos vagons, estragaram-se com a força do calor. Essa parte de Espanha que 

atravessámos é feíssima, o mais árido possível, sem gente, sem casas, parece um país 

abandonado. Madrid é uma cidade muito diferente de Lisboa. Há bairros mais animados 

do que os de Lisboa; mas Lisboa é uma cidade mais bonita e mais alegre. Faz novidade 

as espanholas, sempre na rua, sempre a correr com o abanico na mão, é tão diferente do 

que se vê em Lisboa! Visitei em Madrid algumas Igrejas e vi um estabelecimento de 

Irmãs da Caridade, aonde há aulas externas, órfãos e visitas aos pobres. Tudo muito 

pobre, excepto a capela, que é muito bonita. Faz-me lembrar dos nossos colégios. Em 

Bordeaux, vi também um estabelecimento das Irmãs, que também tem aulas externas, e 

visitei o hospital, que é magnífico. Algumas das Irmãs que estão em Bordeaux, 

estiveram em Lisboa e tiveram um grande gosto vendo-nos. Ouvi Missa na Igreja de São 

Domingos, os dois dias que estivemos em Bordeaux. Vi a catedral, a igreja dos 

Carmelitas, que ambas são muito bonitas e no estilo gótico. A viagem toda de Madrid a 

Bordeaux e de Bordeaux a Paris é muito bonita. A passagem dos Pirinéus é admirável, 

pelas dificuldades que decerto tiveram que vencer e admira-se a inteligência que Deus 

deu ao homem para executar semelhantes obras. Atravessam-se 61 túneis, e acaba-se de 

passar por um, para nos acharmos sobre uma ponte perigosíssima, à borda de um 

precipício; é uma viagem bastante perigosa, mas que nós, graças a Deus, fizemos muito 

bem. Aqui, em Paris, não tenho parado e tenho visto coisas admiráveis. O palácio da 

exposição, ao princípio não parece ser magnífico; o exterior não é grandioso, há muitas 

bandeiras, muitos restaurantes, faz lembrar uma feira; mas depois, visitando-se o 

palácio, é que se vê coisas belíssimas. São galerias, umas depois das outras, aonde estão 

expostos os produtos dos diferentes países, e classificados de maneira que podem-se 

comparar e ver quais são os melhores. Em cristais há coisas lindas e os melhores são os 

ingleses. Na parte inglesa há nos ourives objectos de imenso valor. Há um colar, brincos 

e cruz de diamantes avaliados em noventa contos! Está vendido. Há tanta coisa, e de 

tanto género que levaria horas a contar-te tudo. Há a parte das máquinas, aonde se faz, 

em dez minutos, um par de botas. Vê-se cortar a fazenda, cozer, pregar a sola, tudo pela 
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ajuda da máquina. Fazem-se chapéus também num momento e é curioso ver os 

diferentes processos, para se conseguir ter um chapéu. Bilhetes de visita, diz-se o nome e 

em dois minutos, aparecem um cento de bilhetes. Em todas estas repartições, há 

raparigas que trabalham. Por toda a parte há raparigas que estão nas lojas e que fazem as 

contas. Deixando a Exposição, venho falar-te em outras coisas que talvez te interessem 

mais. (...) Fui ver o Hospice Eugène Napollon, aonde há órfãos, e que é sustentado pela 

Imperatriz. Tudo o que se diga da boa ordem deste estabelecimento, é pouco; está numa 

perfeição, e aqui estão as Irmãs de São Vicente. Vi outro d'Enghieu, aonde há todas as 

obras, e dá-se educação a mil e cem crianças! Há casa de asilos, aula externa, orfanato 

para rapazes e raparigas e ensinam os jeunes ouvriers, que trabalham numa fábrica, e vão 

à noite aprender a ler, e aos domingos recebem instrução religiosa. Esta obra fez-me 

lembrar a nossa e começou do mesmo modo; foi um jeune ouvrier que pediu a uma Irmã 

que lhe ensinasse. Hoje são 400! Esta casa d’Enghieu, vê-se que tem poucos meios e, 

quanto a limpeza deixa muito a desejar. O que aqui vejo, por toda a parte, é que 

procuram todos os meios de trabalhar e ganhar. Fazem fazer as crianças todos os 

trabalhos possíveis, bordam, cozem, pintam. Isto é que é muito necessário arranjar em 

Portugal. (ADSCS, C 0331, 4 Set 1867, sublinhado no original) 

Araújo (1993), Clemente (2002a, 2002b) e Ferreira (2002) dão-nos conta de vários livros, 

particularmente de autores franceses, como Chateaubriand e Lammenais, traduzidos em 

português, que traziam para Portugal os conceitos mais recentemente divulgados noutros 

países, tornando-os acessíveis a um outro público, com menos relações com o exterior, mas 

que encontrava, nestes textos, argumentos para as suas posições ideológicas. O mesmo se 

pode dizer de literatura menos filosófica, mas nem por isso menos influente, como os 

romances, que ditavam os costumes e que vinham também, em boa parte, de França (Barreira, 

1992): Honoré de Balzac, Victor Hugo, Eugène Süe, Alexandre Dumas, Émile Zola, entre 

outros. 

Teresa de Saldanha manifesta, nas suas cartas, que tem conhecimento do que vai acontecendo 

pela Europa, principalmente em França. Em Agosto de 1870, por exemplo, dá conta da 

entrada do exército prussiano em França: “Estou com dó dos franceses, vai tudo mal. Talvez a 

estas horas os Prussianos tenham entrado em Paris. Pobre nação!” (IAN/TT, AC, 40, 105, de 

TS à cunhada, Marquesa de Rio Maior, 28 Ag 1870); “De França sempre más notícias. Pobre 
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França!” (IAN/TT, AC, Cx 40, 106, de TS à cunhada, Marquesa de Rio Maior, 30 Ag 1870). 

Alguns meses mais tarde, refere-se aos massacres que ocorreram em Paris: “Hoje que notícias 

de França? Quando entraram na Roqueta, acharam todos os prisioneiros massacrados, mais de 

trezentos eclesiásticos!” (ADSCS, C 5307, de TS à cunhada, Marquesa de Rio Maior, 2 Jun 

1871). E, três dias depois: “E os santos Mártires em Paris? Os nossos Dominicanos foi toda a 

comunidade (...). Saíam por uma porta uns atrás dos outros e matavam-nos. (...) Supõe-se que 

morreram muitas Irmãs de S. Vicente. Que houve um massacre de muitas” (ADSCS, C 5308, 

de TS à cunhada, Marquesa de Rio Maior, 5 Jun 1871). 

É com França que, inicialmente, Teresa de Saldanha mantém contactos, porque é de França 

que lhe vêm, como veremos, as principais leituras e a motivação ideológica. Mas as relações 

que, mais tarde, estabelece com a Irlanda e com a Inglaterra, vão revelar-se de extrema 

importância para o desenvolvimento da sua obra. Teremos oportunidade de as referir. 

Nas cartas de Teresa de Saldanha, encontramos inúmeras alusões a pessoas, livros e leituras. 

Vemos que, frequentemente, pedia a outras pessoas, por exemplo à cunhada (IAN/TT, AC, 

Cx 40, 85), que lhe trouxessem livros do estrangeiro e comentava as últimas leituras 

efectuadas. 

De entre os autores referidos nas cartas, destacamos Lacordaire, pelo ênfase que Teresa de 

Saldanha coloca nas referências que faz, revelando inequívoca admiração pela pessoa e 

sintonia, ou mesmo identificação, com os princípios que defende. Na década de 60, Teresa de 

Saldanha escreve à cunhada: 

Tenho lido o Lacordaire e muito gosto. Mas, que impressão, parece-me que se está aqui 

passando o mesmo que naquele tempo se passava em França. (...) O estabelecimento dos 

Jesuítas, o que já faziam, as leis tão opostas e depois, o que o Lacordaire sentia: desejos 

e receios; isto que tão bem percebo. (...) Mas, tenho quase vergonha de dizer isto, 

receando que possa fazer supor eu me atrevo a pôr-me na altura do Lacordaire, tão cheio 

de talento, e tão superior! (ADSCS, C 6357, de TS à cunhada, Marquesa de Rio Maior, 

[1866]) 
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Mais tarde, Teresa recomendará a leitura deste autor ao Abade de Souselas,37 com quem 

trocará correspondência a propósito de uma fundação em Vila do Conde (Ribeiro de Castro, 

2003). De uma carta do abade, extraímos o seguinte: 

Ontem quando escrevi a V. Ex.ª, por ser à pressa, esqueceu-me falar sobre o Lacordaire 

(...) tenho as obras dele em seis volumes. No primeiro tem – a memória ao meu país – 

sobre o restabelecimento das Ordens Religiosas em França e a vida de São Domingos. 

Nos outros – os discursos – e a explicação e refutação do sistema filosófico do 

Lammenais.38 Tive conhecimento do Lacordaire quando em 1856 escrevi e imprimi a 

refutação à parte do sistema filosófico ensinado no Liceu de Braga pelo Professor 

Pinheiro. A edição que possuo é de 1857. Fui e sou apaixonadíssimo do Lacordaire, sem 

contudo partilhar, ou antes, dar inteira adesão, à escola em que se filiou com o Conde de 

Montalembert.39 Ora se os dois volumes, que a Ex.ma Senhora Condessa com tanta 

bondade me emprega, tratam doutro objecto muitíssimo desejava vê-los. (IAN/TT, AC, 

Cx 41, 11 (18), 9 Nov 1873, sublinhado no original) 

Refere-se aos “dois volumes da vida íntima e religiosa do P. H. D. Lacordaire por B. 

Chocarne” que alguns dias depois recebeu pelo correio, como atesta em carta de 13 de 

Novembro (IAN/TT, AC, Cx. 41, 11 (19)). 

As biografias de Lacordaire, segundo Chocarne e segundo Besson, e a correspondência que 

trocou com Madame Swetchine,40 mereceram entusiasmo semelhante que Teresa partilha com 

a cunhada, a mãe e várias amigas (ADSCS, C 0463, C 1904, C 2835, C 7133). 

                                                 

37 Padre José Ferreira Marnoco e Sousa. 
38 Félicité Robert de Lamennais (1782-1854). Defensor das ideias liberais, fundou com Montalembert o jornal 

L’Avenir, a que se juntou Lacordaire. Depois da condenação do jornal pela encíclica Mirari Vos, deixou a Igreja, 

movimento em que não foi acompanhado por nenhum dos dois companheiros. 
39 Charles-Forbes-René, Comte de Montalembert (1810-1870). Católico liberal, autor da célebre expressão “uma 

Igreja livre num Estado livre”. Co-fundador de L’Avenir. Defensor, com Lacordaire, da liberdade de ensino. 
40 Sophie-Jeanne Soymonof Swetchine (1782-1857). De origem russa, radicou-se em Paris onde ficou conhecida 

pelos serões que juntavam em sua casa nomes importantes do pensamento francês do século XIX, como Maistre, 

Tocqueville, Lacordaire, Guizot, Falloux, Montalembert. As cartas que trocou com estes e outros ficaram 
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A viagem que, em 1877, Teresa de Saldanha realiza a Roma, teve como ponto alto a visita ao 

Convento de Santa Sabina, onde tinham vivido Lacordaire e, também, Besson (ADSCS, C 

5390), um dos primeiros que se juntou a Lacordaire na restauração da Ordem Dominicana 

(ADSCS, C 0049). 

Jean Baptiste Henri Dominique Lacordaire (1802-1861) foi o restaurador da Ordem 

Dominicana em França, acontecimento a que Teresa de Saldanha não era indiferente. Mas, a 

esta circunstância se juntava a comunhão com a defesa dos ideais liberais que notabilizaram 

Lacordaire. Ficaram célebres os artigos que escreveu no jornal L’Avenir, em que colaborou 

com Lamennais e Montalembert, bem como os discursos que proferiu na Igreja de Notre-

Dame, em Paris. Apaixonado pela educação da juventude como meio de renovação da 

sociedade, tornou-se responsável pela fundação de várias escolas cristãs e de uma 

congregação dominicana dedicada ao ensino. Encabeçou, com Montalembert, a defesa da 

liberdade de ensino. Convicto de que a religião católica era o único meio de salvação do 

Homem (Monserret, 1993), Lacordaire encarou a tarefa de ensinar como uma forma de 

evangelização, a mais necessária, que suscitasse nas gerações mais novas o entusiasmo na luta 

contra o mal (Metz, 1993). Era, como bem sintetiza Montserret (1993) no título do artigo que 

lhe dedica: “Mestre, porque pregador”. 

Jossua (1996) identifica, no espírito de Lacordaire, duas afinidades entre o Evangelho e o que 

se procurava naquele tempo: a liberdade e a justiça. Liberdade cristã, “face ao absolutismo e 

ao cinismo políticos, como face aos abusos da autoridade dentro da Igreja e na sua relação 

com a sociedade” (p. 11); a justiça dos profetas “que denuncia o que é abominável aos olhos 

de Deus na maneira de tratar o pobre e o estrangeiro” (p.13). E sublinha o “sentido social” 

que, na luta pela justiça, o faz indignar-se com “a exploração indevida dos fracos, a 

inadmissível repartição das riquezas, a lei, demasiado dura, do trabalho e da pobreza” (p. 13). 

Na defesa, assumida, dos direitos do Homem, Lacordaire põe em causa a escravatura, defende 

os direitos dos índios, repudia qualquer forma de racismo (Jossua, 1996). Para Lacordaire, “A 

doutrina católica é a única que (...) produz a caridade da fraternidade”. E acrescenta: “A 

                                                                                                                                                         

célebres e muitas estão publicadas. De acordo com Mélonio (2003), Madame Swetchine teve um importante 

papel na reforma da Ordem Dominicana e da Ordem Beneditina. 
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fraternidade é a partilha recíproca do coração, do trabalho e dos bens; (...) esta virtude deveria 

colar-se a nós por uma fonte tão simples e natural como a nossa vida” (1996, p. 257). 

Para além de Montalembert, Lacordaire admirava e sintonizava com outros personagens 

importantes como Chateaubriand,41 em quem via “a aliança rara da afirmação da fé e do amor 

da liberdade” (Jossua, 1996, p. 16) e Ozanam.42 Este último, participara com Lacordaire e 

com o Padre Maret, no projecto do jornal Ère Nouvelle (Lacordaire, 1996; Fontes, 2000) e 

concretizaria, na fundação das Conferências Vicentinas, o desejo de justiça e de regeneração 

social de Lacordaire. A sua oração fúnebre foi proferida pelo próprio Lacordaire (1996). 

As alusões que Lacordaire faz a Tocqueville43 (Lacordaire, 1996) dão a entender que conhecia 

a sua obra e se revia nos princípios deste ilustre personagem que ficou conhecido como 

percursor da democracia. O próprio Tocqueville assistiu a algumas das suas conferências em 

Paris e considerou-o “um jovem padre dotado de uma rara eloquência”, como escreveu a Lord 

Radnor, em carta, datada de 1835 (Tocqueville, 2003, p. 325). 

O projecto pedagógico que Lacordaire levou a cabo, principalmente nos últimos anos da sua 

vida, espelhou os seus ideais. De acordo com Monserret (1993), na análise que faz da acção 

de Lacordaire como director da Escola de Sorèze (1854-1861), mais do que falar de uma 

pedagogia de Lacordaire, deve falar-se das suas perspectivas educativas e da maneira como 

usou os meios de que dispunha, para as concretizar. Desta análise, que nos interessa 

particularmente neste estudo, sublinhamos que: 

* aproveitava as oportunidades que se lhe ofereciam para exaltar a dignidade e a 

liberdade dos alunos, incentivando-os a ser homens e cidadãos livres; 

* favorecia a livre expressão, a troca de opiniões e o espírito de iniciativa, desde que 

assumido com responsabilidade e considerava livre a participação nos actos religiosos; 

* utilizava as tradições, de origem militar, de recompensa e de atribuição de graus, do 

colégio, multiplicando as ocasiões de louvor; 

                                                 

41 François-René de Chateaubriand (1768-1848). Foi escritor influente, diplomata, ministro. 
42 Antoine-Frédéric Ozanam (1813-1853). 
43 Charles-Alexis-Henri-Maurice-Clerel de Tocqueville (1805-1859). 
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* cultivava a proximidade com os alunos, numa atitude de simplicidade, conservando 

a sua porta sempre aberta. 

Montalembert, Lacordaire, Madame Swetchine, Dupanloup, são nomes a que a Marquesa de 

Rio Maior se refere no seu livro (1987), a propósito de uma sua viagem a França, em 1864, 

em que conheceu pessoas que se relacionavam com “todo aquele centro de onde também 

reviveram os dominicanos em França” (p. 48). Contactos que manteve, depois do regresso a 

Portugal. Dessa viagem trouxe, a Marquesa, diversos livros, sobretudo “obras que falavam 

dos Dominicanos” (p. 49). Teresa de Saldanha estabeleceu também, ela própria, contactos 

importantes com este “centro”, através, sobretudo, das Irmãs dominicanas de Nancy, fundadas 

sob inspiração de Lacordaire (Nicolau, 1996). 

O nome de Dupanloup44 (1802-1878), merece-nos especial atenção. Para além de referido 

pela Marquesa de Rio Maior, ele aparece, também, referido em dois relatórios da Associação 

Protectora de Meninas Pobres: “uma alma santa, tão conhecida pelas suas virtudes e pelos 

seus escritos” (ADSCS, D 3816, Relatório da APMP; 1877), “o grande apóstolo da educação” 

(ADSCS, D 3831, Relatório da APMP, 1908). Dupanloup deixou diversos escritos 

importantes, nomeadamente os três volumes de De l’Education (1887a, 1887b, 1887c) e que 

nos interessam pelos princípios de educação que neles enunciou. Entre estes, sublinhamos:  

* a concepção de educação como processo activo de desenvolvimento das faculdades 

humanas (Educere) mais do que uma acção de instrução em que se fornece um conjunto de 

conhecimentos; se se trata de ‘desenvolvimento’, a educação tem um carácter progressivo; 

* a consideração de que a educação tem um carácter integral porque o aluno a educar é 

um só: é “física, intelectual, disciplinar45 e religiosa” (Dupanloup, 1887a, p. 27) e “se uma 

delas falhar, a obra fica incompleta” (Dupanloup, 1887a, p.101); 

* a distinção clara entre educar e instruir: “A Educação desenvolve as faculdades. A 

Instrução fornece os conhecimentos” (Dupanloup, 1887a, p. 137); 

* a afirmação de que a criança é um ser dotado de liberdade, que tem de ser 

respeitada: a criança “é o próprio homem,, depositário de todos os seus dons, de todas as suas 
                                                 

44 Felix-Antoine-Philibert Dupanloup, Bispo de Orléans. 
45 O autor usa esta designação no sentido de aprendizagem da ordem e do respeito pelas regras. 



 

 118

esperanças, de todas as forças da humanidade, revestido (...) de toda a actividade, de toda a 

dignidade humana” (Dupanloup, 1887a, p. 181); 

* a insistência no papel do educador e no seu dever de promover a acção do aluno: 

“Na educação, aquilo que o mestre faz por si mesmo é muito pouco; aquilo que ele faz fazer é 

muito” (Dupanloup, 1887a, p. 7). A educação só acontece se o aluno assumir o seu papel de 

agente da sua própria educação e trabalhar nesse sentido;46 

* a necessidade de respeitar a idade das crianças, não exigindo que desenvolva, 

exageradamente, algumas das suas capacidades com prejuízo da sua integridade; 

* o apreço pelos jogos, pelos momentos de recreação, como um dos grandes meios da 

educação: 

É preciso que as crianças brinquem, se divirtam, descansem, despendam em prazeres 

inocentes a exuberância do seu vigor, a vivacidade do seu humor, o ardor do seu sangue. 

(...) a alegria dilata a alma da criança, se ele for alegre, contente, feliz, as más tendências 

cederão lugar às boas. (Dupanloup, 1887c, pp. 607-608) 

* A escolha do amor, ‘pastoral, paternal’, pelas crianças como o meio mais importante 

de bem as educar: 

Tal é o modelo: (...) não conseguiria fazer entender melhor todo o meu pensamento 

senão dizendo que é preciso identificar-se com as crianças, não somente para o trabalho, 

o estudo, a vigilância, a classe, mas para tudo o resto e em todos os detalhes da sua vida 

escolar. É necessário brincar com eles, conversar com eles, tomar as refeições com eles, 

rezar, cantar com eles, numa palavra, estar pouco mais ou menos sempre com eles, todos 

os dias. (Dupanloup, 1887c, p. 624) 

Para Dupanloup, 

A Educação que tem como finalidade formar o homem, é uma obra imensa, 

essencialmente variada nas suas formas, nos seus progressos, nas suas épocas. Na 

unidade simples e profunda que a constitui, ela sofre as condições do tempo, do lugar, do 

                                                 

46 “O que quer que se faça, não educaremos uma criança sem ela nem apesar dela.” (Dupanloup, 1887a, p. 177). 
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método. Ela toma diferentes características, segundo as diversas idades; segundo as 

diversas naturezas. Segundo as diversas necessidades (...); numa palavra, segundo as 

diferentes formas sob as quais se lhe apresentam aqueles que ela deve formar. 

(Dupanloup, 1887a, p. 23) 

Parafraseando Dupanloup (1887a, p. 3), a autora do relatório da Associação Protectora de 

Meninas Pobres em 1908, escreve: 

(...) a criança é o género humano, é a humanidade, é o homem; nada mais, nada menos. 

Tem direito à solicitude de todas as autoridades, à acção e aos benefícios de todos os 

poderes da terra; os divinos e os humanos. O Príncipe, o Sacerdote, o Pai, o Professor, o 

Magistrado, a Família, a Sociedade, a Igreja estão constituídos para a criança; a 

disciplina moral, o Ensino, as Letras, as Ciências, a Religião, todos os prémios do 

trabalho, e da virtude, a Providência, enfim tudo sobre a terra é para a criança, porque 

ela é de Deus, e para Deus. Eis porque toda a gente deve trabalhar na sua educação, tudo 

deve concorrer para educá-la, tudo deve fazer ou favorecer essa grande obra!… 

(ADSCS, D 3831, Relatório da APMP, 1908) 

E, em 1877, citando a expressão “uma alma, uma criança, é o mundo inteiro”, Teresa de 

Saldanha reflecte: 

Referia-se [Monsenhor Dupanloup] às crianças em geral e à influência que estas podem 

ter sobre a sociedade. E na verdade quem pode calcular até que ponto influi na família a 

criança quando ela recebe uma boa educação, uma educação verdadeiramente sólida e 

religiosa? A criança espalha, à roda de si, este dom que recebeu, como um aroma 

delicioso que embalsama e purifica o ar o mais empestado e corrupto. Quantas vezes um 

pai brutal e vicioso, espírito forte que a nada cedia e se ufanava mesmo de ser inabalável 

nas suas crenças, e firme no vício, cede ao doce sorriso e aos rogos piedosos da filha 

querida cuja alma, transformada pela boa educação, percebe que, para ser 

verdadeiramente feliz, necessita que o pai cumpra os preceitos de um bom católico!! 

Consegue a criança o que não estava ao alcance de homens científicos e ilustrados fazer 

(...). (ADSCS, D 3816, Relatório da APMP, 1877) 

No mesmo relatório, podemos ler: 
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Na grande obra da regeneração da mocidade nada há mais importante do que a 

educação, e da educação dos filhos do povo depende às vezes o destino das nações! 

Educar a criança é preparar o homem, ou a mulher, que mais tarde há-de exercer um 

lugar importante na sociedade e que terá talvez grande influência sobre as gerações 

futuras. 

Uma posição que parece coincidir, também, com a convicção de Lacordaire da urgência da 

educação de “homens”, como expressa na citação bíblica do primeiro Livro dos Reis (1 Rs 

2,2), com que inicia um dos seus discursos, dedicado a este assunto: “Esto vir”, “Sede 

homens” (Lacordaire, 1996, p. 476). Nesse discurso, Lacordaire aponta as coordenadas do 

“carácter”, a generosidade ou grandeza, a elevação ou procura de inspirações sublimes e a 

paciência ou longanimidade, que devem ser trabalhadas durante a educação do indivíduo uma 

vez que, como diz noutro lugar, o homem é “um ser ensinado” (Lacordaire, 1996, p. 232). 

A tese da regeneração do povo pela educação era, aliás, largamente defendida por diversos 

autores portugueses, mesmo em meios não católicos. Entre nós, podemos associá-la, 

sobretudo, como já dissemos, ao ideal de regeneração dos anos 50. E a educação nos 

princípios da religião católica constituía, de acordo com uma considerável maioria, uma 

necessidade, enquanto “freio” do povo, como frequentemente aparece em textos da época. 

Assim se expressa Estêvão (1983): 

Só há meios indirectos de amparar as inevitáveis consequências da população. Um só é 

nada, todos são insuficientes. A educação, um governo ilustrado, inteligente e moral, 

conhecedor consciencioso das suas obrigações e deveres, instrução pública derramada 

com profusão por toda a parte, religião verdadeira e santa, conselhos honestos e 

prudentes, juízo claro e recto, tal é a coligação que poderá conter o seu excesso em 

limites menos perigosos. Moralizar, desacumular, repartir, produzir, são as quatro 

chaves que podem conter a população. E moralizar é educar, estabelecer igualdades 

justas, proclamar o código dos direitos e deveres. (p. 368, itálico no original) 
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Também Madame de Belloc,47 escritora francesa, merece referência nesta teia de contactos 

estabelecida com autores estrangeiros. Encontramo-la citada em diversas cartas dirigidas por 

Teresa de Saldanha à cunhada nos últimos anos da década de 90 (ADSCS, C 5938, C 5971, C 

5973, C 6032) mas, também, algumas cartas da própria Madame de Belloc a Teresa de 

Saldanha. Terá mesmo estado em Lisboa, hospedada no Colégio de Benfica. 

Tivemos acesso à listagem de livros da biblioteca do Palácio da Anunciada que, por morte do 

3.º Conde de Rio Maior, foram divididos entre os filhos. É um total de 1128 livros, cujos 

títulos foram cuidadosamente escritos, provavelmente, pela mão da Condessa, em livro que 

pertencia ao mais novo, José. Lista semelhante pode encontrar-se, proveniente do espólio de 

Teresa de Saldanha, no Arquivo das Congregações (IAN/TT, AC, Lv 126). Não contendo, 

certamente, a totalidade dos livros da biblioteca, esta lista permite perceber a que autores 

Teresa de Saldanha teve acesso, confirmando a tendência liberal dos livros existentes e de 

alguns autores que, dentro desta corrente, se dedicaram às questões da Educação. Assim, para 

além de dicionários, almanaques e colecções de jornais e revistas, nacionais e estrangeiros, 

com destaque para os de origem francesa, relatórios de associações diversas e catálogos de 

museus e de exposições ou de material para escolas, diários das Câmaras portuguesas e 

debates de outros parlamentos europeus, nomeadamente de Inglaterra, projectos de lei ou 

notas sobre o projecto de Código Civil, compêndios de História, nacional e estrangeira, 

estudos sobre instituições europeias, destacamos: 

• De entre os autores portugueses, Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Camilo 

Castelo Branco, Luís de Camões, Ramalho Ortigão, Bulhão Pato, Júlio César Machado, 

Duque de Saldanha, Duque de Palmela, Tomás Ribeiro, Rebelo da Silva, Teixeira de 

Vasconcelos, Pinheiro Chagas, Vieira de Castro, Rodrigues de Freitas, Latino Coelho; 

                                                 

47 Trata-se de J. T. de Belloc (?-?) que escreveu, entre outros, diversos livros sobre figuras ilustres do 

catolicismo. A carta que dirige a Teresa de Saldanha, em 8 de Dezembro de 1898, refere-se ao livro sobre a 

Beata Joana de Portugal, filha de D. Afonso V, dominicana, que viveu e morreu no Convento de Jesus em 

Aveiro, e que a autora pretende divulgar em Portugal e em França (ADSCS, Copiador 2). 
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• De entre os autores estrangeiros, Proudhon, Belford, Fullat, Gobelet, Veuillot, 

Lacroix, Victor Hugo, Süe, Lamartine, Lacordaire, Dupanloup e, particularmente, pelo 

número de vezes que aparecem referidos, Montalembert e Guizot. 

2.2.5 As filiações ideológicas familiares e seus constrangimentos 

A frequente alusão que encontramos nas cartas, a artigos de jornais e de revistas, mostrando, 

visivelmente, preocupação em seguir os acontecimentos políticos, nacionais e estrangeiros, é, 

de modo geral, acompanhada de comentários esclarecedores da filiação ideológica e mesmo 

das simpatias políticas, tanto de Teresa de Saldanha como dos seus familiares mais próximos, 

seus interlocutores nas missivas como, aliás, já tivemos oportunidade de confirmar: 

Vejo hoje (...) no Diário de Notícias que há uma proposta na Câmara de revogar a lei, 

contra os filhos de D. Miguel, passará? Deus queira que não façam alguma imprudência, 

porque com os Miguelistas não há que esperar coisa boa e acho que a tal Condessa de 

Bardi48 não tem juízo. (ADSCS, C 4003, de TS à mãe, 23 Fev 1884) 

Alguns dias depois, escreve: “Vejo hoje no jornal que não chega a entrar em discussão o 

projecto para abolir a lei, contra os filhos de D. Miguel. É melhor assim”. (ADSCS, C 4010, 

de TS à mãe, 1 Mar 1884). E, noutra carta: “O Dr. Reis mostrou-me ontem um número do tal 

jornal Escalpello que fala de uma maneira indigna do Núncio e dizem são católicos! O jornal 

diz acabar, e bom é” (ADSCS, C 4171, de TS à mãe, 25 Nov [1884], sublinhado no original). 

De uma carta da Condessa de Rio Maior, com data de 1888, destacamos o seguinte: 

O António acho que tem o seu negócio arranjado a respeito das lotarias, e recebeu uma 

portaria de José Luciano49 em que lhe faz um elogio; mas este senhor tem-se mostrado 

                                                 

48 Aldegundes de Bragança, Infanta de Portugal (1858 – 1946). Filha de D. Miguel. 
49 José Luciano de Castro Pereira Côrte-Real (1834 – 1914). Jurista. Deputado desde 1851 e par do Reino a 

partir de 1887. Ministro por diversas vezes e presidente do Conselho de Ministros por três vezes entre 1886 e 

1905. Chefe do partido progressista. 
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um grande traste, assim como o Mariano [de Carvalho].50 Com o Fernando Palha51 

também não posso; deves ter visto que ele deu autorização para se juntar o comício 

antijesuítico na sala da Câmara Municipal, quer dizer que a Câmara toma debaixo da sua 

protecção estes tratantes. Tenho dó da Maria Emília,52 coitada. Vivemos num tempo de 

luta, mas apesar de tudo ainda os tem havido piores, por exemplo quando vivia Sta 

Catarina de Sena de quem mandei vir a vida, escrita agora, e que te darei depois de a ler. 

(IAN/TT, AC, Cx 46, 4 (21), da Condessa de Rio Maior a TS, 23 Maio 1888, sublinhado 

no original) 

Uma afirmação forte, que esclarece a oposição da Condessa de Rio Maior ao Governo 

progressista de José Luciano, em que é secundada pela filha: “Não sei, por que razão os 

regeneradores, abandonaram as Câmaras, e deixaram todo o poder aos progressistas!” 

(ADSCS, C 6014, de TS à cunhada, Marquesa de Rio Maior, 13 Jul 1899). 

Outros comentários, apesar de menos marcados ideologicamente, manifestam que Teresa de 

Saldanha apropriara um conhecimento actualizado do que se passava no campo da política, 

nas discussões parlamentares, mesmo quando os acontecimentos envolviam questões 

jurídicas. Um conhecimento inesperado, se considerarmos a posição social e a circunstância 

de ser mulher: 

(...) ontem houve outra vez grande discussão na Câmara dos Pares por causa dos 

Vínculos. A redacção da nova Lei, feita e apresentada pela Comissão, tinha um sentido 

diferente do que tinha ficado decidido depois das votações de todos os Artigos. Isto deu 

                                                 

50 Mariano Cirilo de Carvalho (1836 – 1905). Jornalista, fundador de diversos jornais. Membro do partido 

reformista e, depois da fusão deste com o partido histórico, membro do partido progressista. Deputado em várias 

legislaturas. Ministro da Fazenda entre 1886 e 1889 e depois de 1891 a 1892. 
51 Fernando Pereira Palha Osório Cabral (1850 – 1897), presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Torna a 

falar nele noutra carta (IAN/TT, AC, Cx 46, 4 (66)) para dizer que saiu de presidente da Câmara Municipal: 

“muito me admira, o motivo, não se sabe, mas eu estimei imenso, e tomara vê-lo de parte em tudo. Tem saído 

uma boa peça.” 
52 Maria Emília Correia de Sá Brandão O’Neill (1851 - ?), mulher de Fernando Palha. 
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de si, com muita razão, grande bulhaça. O Seabra53 falou muito contra este passo dado 

pela Comissão, que não estava autorizada a fazer estas mudanças. O Marquês de Niza54 

saiu desesperado e ficou decidido que se havia de imprimir e distribuir esta Lei com a 

Redacção da Comissão, e dizem que vai haver nova discussão. (ADSCS, C 6380, de TS 

à cunhada, Marquesa de Rio Maior, 12 Maio [1870]) 

Em 1870, é a revolução de Maio, a Saldanhada, que marca a última intervenção política do 

Duque de Saldanha e a criação do efémero Ministério da Instrução Pública, chefiado por D. 

António da Costa, que ocupa uma boa parte das missivas que dirige à cunhada, Marquesa de 

Rio Maior. No próprio dia da revolução, escreve: 

Estamos em dúvida se virás por causa da revolução. Na dúvida escrevo para te dizer que 

estamos bem. Tudo se passou e nós a dormir. Quem primeiro soube fui eu, dei a 

novidade e não imaginas que figuras, saltaram fora da cama e andaram por estes quartos, 

o Papá e o António. Valha-nos Deus com estes velhos tolos. Se El-Rei, não tivesse tido 

medo tinha ficado tudo sem se realizar. O C. de Peniche55 no Castelo tem-se divertido a 

dar salvas. Estou inquieta, aflita pelo nosso futuro, receio que tudo isto seja uma grande 

história. Deus nos acuda. Todos dizem que foi o Tio Saldanha que fez a revolução. 

Imagina que me vieram acordar, a Eufrásia pálida, dizendo que El-Rei estava a bordo, a 

bandeira republicana no Castelo. Graças a Deus é peta; mas, tive um bom susto. A Irmã 

Maria José56 não dormiu; toda a noite a ouvir tiros. Agora está tudo sossegado; mas, 

nada se sabe do Ministério, quem é. (IAN/TT, AC, Cx 40, 91, 19 Maio 1870) 

                                                 

53 Supomos tratar-se de António Luís de Seabra (1798 – 1895), 1.º Visconde de Seabra, o jurisconsulto que ficou 

conhecido como autor do Código Civil de 1867 que vigorou até 1966. Foi magistrado e político, deputado em 

várias legislaturas e membro da Câmara dos Pares e ocupou os cargos de ministro da Justiça (1852 e 1868) e de 

Reitor da Universidade de Coimbra (1866-1868) (Marques, 1993¸Tourais, 1990; Xavier, 1974). 
54 Domingos Teles da Gama (1817 – 1873). Cunhado dos Condes da Ponte, tios de Teresa de Saldanha. 
55 Caetano Gaspar de Almeida Noronha Portugal Camões Albuquerque Moniz e Sousa (1820 – 1881). 8.º 

Marquês de Angeja e 3.º Conde de Peniche. 
56 Maria José de Barros e Castro (? – 1905), uma das duas primeiras Irmãs dominicanas. Na altura, vivia no 

Colégio das Portas da Cruz, em Lisboa. Nos documentos aparece sob a designação de “Madre Vigária”, por ter 

desempenhado o papel de superiora geral das Irmãs dominicanas até Teresa de Saldanha poder professar. 
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A carta que escreve quatro dias depois, acrescenta alguns elementos importantes para o 

entendimento da situação criada: criticando, severamente, a actuação do “Tio Saldanha” e a 

posição do próprio pai, bem como a reacção da família real, Teresa de Saldanha apresenta a 

questão da Ibéria e a forma como um dos jornais da época a aborda, ao mesmo tempo que dá 

conta da hipótese de o irmão mais velho ser convidado a integrar a equipa governamental: 

Tenho-me afligido porque há coisas que não gosto os de fora percebam. A Tichi assim 

mesmo não a tenho achado muito exaltada. Um dos dias que cá não almocei, creio que 

houve grande cena, a Mamã ralhou com a Tichi e agora ela tem estado calada. O Papá 

por o seu génio, não quer que se ralhe do Tio. Esta veneração por um Tio já não é dos 

nossos tempos e então não percebo que se não possa ralhar deste. (…) A Época de hoje, 

traz um artigo fortíssimo, falando muito na Ibéria, mas criticando imenso o Duque. Que 

só achou um Ministro, o Conde de Peniche, que é incrível ter ele ido atacar o Paço. Que 

hoje já não existe o motivo que os Portugueses davam para não haver Ibéria, que era 

estarmos em sossego, que hoje a força subjugou o Rei. É incrível este passo que deu o 

Duque. Ele só para tudo. Nem programa tem. Quase cinco dias, sem achar ministros. 

Que responsabilidade! (…) Forte desgraça é a conduta dos nossos Reis. O Infante se 

havia de ir pôr-se à frente dos lanceiros a defender o Irmão, estava à janela com o Pai e a 

Hensler,57 a olhar com os óculos para o que se passava na Ajuda. Se tivéssemos outros 

Príncipes o caso era diferente. Por enquanto não temos Ministros, até esta hora. Sabes 

que se falou muito no António para Ministro do Reino. Mas ele com muito juízo disse 

que se lhe falassem em tal não aceitaria. Quer subir devagar e tem razão. (IAN/TT, AC, 

Cx 40, 92, de TS à cunhada, Marquesa de Rio Maior, 23 de Maio 1870, sublinhado no 

original) 

Sobre o Duque de Saldanha recaía a suspeição de iberismo, uma espécie de sombra que 

pairava sobre o país: a união ibérica, tanta vezes procurada pelos diversos casamentos reais 

entre príncipes portugueses e espanhóis, continuava a ser defendida por uns enquanto era 
                                                 

57 Elisa Hensler (1836 – 1929). Condessa de Edla. Desde 1869, 2.ª mulher de D. Fernando de Saxe-Coburg-

Gotha, viúvo da rainha D. Maria II e regente do reino durante a menoridade de D. Pedro V, entre 1853 e 1855. O 

casamento realizou-se na capela do palácio da infanta D. Isabel, em S. Domingos de Benfica, que depois foi 

pertença de Teresa de Saldanha e sede de um dos seus principais colégios. 
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vivamente repudiada por muitos. Entre estes últimos, contavam-se Teresa de Saldanha e a sua 

mãe, como testemunham várias das cartas que trocaram: “Os pequenos têm sueto por ser o 1.º 

de Dezembro e estão estudando os versos de Benfica para os cantarem. Ainda bem que são 

patriotas, e prezam a independência nacional” (IAN/TT, AC, Cx 46, 4 (81), da Condessa de 

Rio Maior a TS, 1 Dez 1888, sublinhado no original). 

A 8 de Junho de 1870, Teresa de Saldanha comenta: 

Hoje parece está tudo baralhado; os Ministros não se entendem. A Tichi está 

insuportável com a exaltação da família. Não se pode aturar! O T[io] Saldanha está sem 

saber governar; mas as notícias importantes são de Inglaterra a respeito dos nossos 

primos. Deus perdoe a quem tem culpa! Dizem que chegou a esquadra Inglesa. Está a 

salvar. (IAN/TT, AC, Cx 40, 93, de TS à cunhada, Marquesa de Rio Maior, 8 Jun 1870, 

sublinhado no original) 

No dia seguinte, afirma que o pai já esfriara o entusiasmo e que o irmão se pronunciara contra 

os acontecimentos. E anota que, na Ilustração, vinha uma “vista” do Tio Saldanha atacando o 

Palácio da Ajuda; e que as revistas estrangeiras só têm “ralhado” (IAN/TT, AC, Cx 40, 94, de 

TS à cunhada, Marquesa de Rio Maior, 9 Jun 1870). Em Julho, escreve: 

Esta política tem-me dado que fazer e achava um caso engraçado e divertido se não 

fosse o estado em que tudo se acha, e o perigo de durarmos só dois meses! Não te 

zangues Maria; ouve isto com sangue frio, mas o nosso D. Luís cada vez tem menos 

juízo!, a ele se deve também a confusão em que tudo está. Hoje ainda nada de novo! 

Realmente faz susto o Monsenhor hoje no almoço, espanejou-se sobre o tio Saldanha. Só 

daquele raio lhe vem luz! Eu depois da nossa conversa, acho que é um dos melhores, 

mas estou longe de pensar que seja a nossa salvação. O Monsenhor falou e gritou! A 

Tichi sem perceber bem, mas já zangada e dizendo que todos sempre ralham do tio. O 

papá apoiando o Monsenhor e eu com medo que a mamã ralhasse; mas felizmente ouviu 

tudo e nada disse. (ADSCS, C 5276, de TS à cunhada, Marquesa de Rio Maior, 20 Jul 

1870, sublinhado no original) 

O ministério formado pelo Duque de Saldanha durou pouco mais de dois meses: 
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Desde ontem temos andado em confusão por causa da política. Ontem à noite as últimas 

notícias eram que o Tio S[aldanha] tinha desaparecido! Deitámo-nos esperando 

revolução. Hoje aparece a notícia da queda do Ministério! Esta vez ainda escapámos. Foi 

N.ª Sr.ª da Conceição, porque o Tio velho tinha grande plano. (...) Pior que tínhamos era 

impossível. O Marquês de Sá [da Bandeira]58 fez um grande serviço ao rei e ao país. A 

Rainha [D. Maria Pia]59 também mexeu muito. (IAN/TT, AC, Cx 40, 106,de TS à 

cunhada, Marquesa de Rio Maior, 30 Ag 1870, sublinhado no original) 

A função do Governo de Sá da Bandeira era realizar eleições, o que veio a acontecer alguns 

dias depois. O novo Governo tomaria posse em finais de Outubro sob a chefia do Duque de 

Ávila.60 

2.2.6 O primo D. António da Costa e os princípios pedagógicos comuns 

É exactamente neste meteórico Governo, chamado dos 100 dias, que figura uma das pessoas 

que mais nos interessa referir pela proximidade com Teresa de Saldanha e por nos parecer 

comprovar-se, também no campo dos princípios pedagógicos, o efeito das “tradições 

familiares” de que fala Clemente (2002b). Referimo-nos a D. António da Costa. 

Titular do primeiro Ministério da Instrução Pública que existiu em Portugal e que teve, 

apenas, alguns dias de vida, D. António da Costa elaborou, segundo nos parece, alguns dos 

mais importantes textos oficiais que, sobre educação, se aprovaram em Portugal, no século 

XIX. Referimo-nos aos decretos com data de 2, 3 e 16 de Agosto de 1870. Nenhum deles 

chegou a ser posto em prática, pois foram revogados pelo Governo seguinte. Ironicamente, o 

último, que se referia à reforma da instrução primária, foi aprovado em 31 de Agosto, já 

depois da queda do Governo que o fizera aprovar; os restantes tinham sido aprovados no dia 

16. 

                                                 

58 Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo (1795 – 1876). Integrou diversos governos, como primeiro ministro 

ou como secretário de Estado. 
59 Maria Pia de Sabóia (1847 – 1911). Princesa de Itália e Rainha de Portugal. Mulher de D. Luís I. 
60 António José de Ávila (1806-1881). Membro de diversos governos e presidente do Conselho de Ministros. 
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Para além das medidas legislativas, que prevêem a criação das bibliotecas populares, a fusão 

de diversos recolhimentos de Lisboa constituindo um Instituto de Educação para o sexo 

Feminino e a criação das Escolas Normais, também para o sexo feminino, como na altura se 

designava, em Lisboa e no Porto (Diário do Governo, 16 Ag 1870) e a reforma da instrução 

primária (Diário do Governo, 31 Ag 1870), estes textos são precedidos de extensos 

preâmbulos de grande interesse quer pelos dados que divulgam, relativos ao estado da 

educação, quer pelos princípios que defendem, sobre a educação, particularmente sobre a 

educação feminina. 

Nestes textos, o ministro pinta um quadro negro sobre o estado da instrução nacional: 3.700 

escolas primárias masculinas e 840 femininas, das quais apenas 2.000 e 350, respectivamente, 

são oficiais (Diário do Governo, 16 Ag 1870), atingindo um total de 132.000 alunos, de 

acordo com os dados da inspecção extraordinária de 1867 (Diário do Governo, 31 Ag 1870), 

para um universo de 757.000 crianças com idades entre os 7 e os 15 anos e uma população de 

4.200.000 habitantes, distribuídos em 4.000 freguesias. Deplorando esta circunstância, 

acrescenta que mesmo esse pequeno conjunto de crianças apresenta uma frequência muito 

irregular, o que torna a escola ainda mais ineficaz do que já seria de lamentar face aos 

números divulgados. 

Semelhante panorama nos apresentam Carvalho (1986) e Cascão e Vaquinhas (1993) que, 

face às estatísticas de 1878, colocam os números dos que sabem ler e escrever abaixo dos 

15% da população total, sendo que a taxa de analfabetismo era de 89,3% nas mulheres contra 

74,9% nos homens. 

De acordo com os dados referidos por D. António da Costa (Diário do Governo, 16 Ag 1870), 

apenas cerca de 27.000 raparigas e de 100.000 rapazes iam à escola. Desses números, quase 

metade das raparigas faziam-no em escolas particulares, contra 15% no caso dos rapazes. Há, 

pois, um elevado número de crianças, sobretudo do género feminino, que deve a sua 

escolarização à iniciativa de particulares. Essa diferença vai-se acentuando até final do século 

(Carvalho, 1986; Reis, 1988, 1993). 

Carvalho (1986) comenta que, provavelmente, a circunstância de serem, em termos relativos, 

mais raparigas do que rapazes a frequentarem as escolas particulares, se deve à preferência 



 129

dos pais em colocarem as filhas em ambientes mais resguardados, ainda que mais 

dispendiosos. Mas, se ao longo dos últimos 30 anos do século XIX, vai aumentar o número de 

escolas particulares para meninas das classes mais abastadas, o que corroboraria essa posição, 

também se comprova que ainda se mantém nesta altura, em grande parte, o costume de educar 

as raparigas em casa (Barreira, 1992), sob o olhar atento das mães e de professores 

particulares. Além disso, não podemos deixar de considerar que muitas das escolas para o 

género feminino, que se desenvolveram sob o auspício de associações, de iniciativa particular 

portanto, se destinavam à educação gratuita de raparigas das classes mais pobres, como a 

Associação Protectora de Meninas Pobres, o que não cabe na explicação dada por Carvalho 

(Miranda, 1993). Curiosamente, nesta investigação, encontramos os rapazes das classes 

sociais mais abastadas, a frequentar, preferencialmente, escolas particulares. 

Para D. António da Costa, “a questão da educação pública é (...) a questão vital de uma 

nação” (Diário do Governo, 31 Ag 1870), “a melhor base da organização de um povo e a mãe 

da verdadeira liberdade”. Dela depende o desenvolvimento individual mas, também, o 

progresso do país: “A absoluta necessidade da educação e da instrução do povo funda-se nas 

conveniências físicas, morais e intelectuais, nas de ordem política e social, finalmente nas do 

desenvolvimento do trabalho e da economia”. Por isso, perante o estado deficitário da rede 

escolar nacional de ensino primário, devida à excessiva centralização de poderes no Estado e 

à escassez de meios pecuniários, o elenco reduzido das disciplinas previstas, que apenas se 

preocupam em ensinar a ler e a escrever, como o mesmo autor afirma noutros escritos (Costa, 

1870), a habilitação deficiente de professorado, pouco motivado e parcamente remunerado, a 

carência da indispensável inspecção, defende a “indispensabilidade da sua reorganização, 

fundada em bases novas” (Diário do Governo, 31 Ag 1870). 

Advoga uma educação que contemple a dimensão física, moral e intelectual. Reivindicando 

uma escola que revolucione as “condições sociais da humanidade”, D. António explica o seu 

projecto: 

Estreando a ginástica obrigatória, e os conhecimentos higiénicos, necessários em todos 

os países, e indispensáveis nos meridionais, satisfaz à educação física. Satisfaz também 

pela primeira à educação política, base de um povo livre, que já se governa pela acção 

própria dos cidadãos, e que vê em perspectiva, e talvez não muito longe, o sufrágio 
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universal. Inaugurando finalmente o novo e regenerador princípio do ensino chamado 

real, consegue pelos novos métodos intuitivos, que o aluno alcance em muito menos 

tempo maior soma de conhecimentos adaptados à sua inteligência. Pelo ensino do 1.º 

grau, estabelecemos a generalidade do ensino necessária a todos os portugueses. Pelo do 

segundo, instituímos as bases de um ensino profissional, diverso, segundo as diferentes 

urgências das localidades. Assim, tratamos de realizar, entre a instrução indispensável a 

todos e a secundária, uma categoria de ensino conveniente às classes intermédias que 

devem receber mais do que a elementar, e diversa da secundária; ensino profissional 

este, que habilite para as ocupações agrícola, industrial e comercial. (Diário do Governo, 

31 Ag 1870) 

Um projecto inovador, que tenta aproximar o ensino primário português do que se fazia no 

resto da Europa. Ressalta a ideologia liberal, que se revela, claramente, subjacente ao texto, a 

noção de regeneração associada à instrução do povo, a finalidade explícita de contribuir para a 

formação de cidadãos participativos na vida nacional, o advento da utilização de novos 

métodos de ensino, a preparação profissional associada à instrução básica. 

No mesmo texto, D. António reclama a obrigatoriedade do ensino primário que, apesar de 

proclamado desde 1844, “nunca passou de letra morta”, sob o argumento de que um país “que 

na sua constituição estabeleceu o ensino primário gratuito para todos os cidadãos, tem o 

direito de o tornar obrigatório”. Esta determinação torna-se tanto mais necessária quanto o 

povo é ignorante: “Uma reforma da instrução pública que não estabelecesse o ensino 

obrigatório, só seria aceitável num país já completamente educado, e onde os pais de família, 

conhecendo o que vale o saber, dispensassem por supérflua, a imposição do ensino” (Diário 

do Governo, 31 Ag 1870). 

A educação feminina merece-lhe especial atenção. Considera-a “como base essencial da 

moralidade pública, do sentimento, e do verdadeiro progresso das nações” (Diário do 

Governo, 16 Ag 1870). Provavelmente porque, como diversos autores seus contemporâneos, 
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considera que da educação da mulher depende a educação dos filhos e, por isso, se torna, 

ainda, mais urgente desenvolvê-la.61 

Uma preocupação que fica patente na decisão de igualar o número de escolas para o género 

masculino e para o género feminino (Diário do Governo, 31 Ag 1870), na criação das escolas 

normais de Lisboa e do Porto para a formação de professoras, bem como na reestruturação 

dos recolhimentos de Lisboa, reunidos num único instituto (Diário do Governo 16 Ag 1870), 

com o fim de “dar a educação física, moral, intelectual e profissional às crianças do género 

feminino das classes desvalidas, tendendo a formar verdadeiras mães de família”. Deste 

último texto, destacamos o seguinte: 

A reforma que o governo vem hoje propor a Vossa Majestade tem por fim principal o 

dar um grande impulso à educação e instrução das classes desvalidas do sexo feminino 

em Lisboa (...). É o intuito desta reforma fundar uma verdadeira educação física, em 

toda a parte tão necessária, mas absolutamente indispensável numa capital como Lisboa, 

onde as más disposições higiénicas, o clima, as doenças hereditárias e a falta dos 

exercícios ginásticos tanto deterioram e encurtam as existências. Com a educação física 

e a educação moral estabelecemos também a instrução elementar e a complementar. Pelo 

primeiro destes graus tratamos de encaminhar a mulher para a sua principal missão de 

verdadeira mãe de famílias. Pelo segundo lançamos os primeiros lineamentos do ensino 

profissional, remate da educação. Quando as educandas tiverem concluído o ensino 

primário serão admitidas, conforme a sua especial vocação, nas escolas normais, na 

aprendizagem das profissões comerciais, industriais ou artísticas, próprias do seu sexo, e 

                                                 

61 No seu livro A Instrução Nacional publicado no mesmo ano, 1870, D. António da Costa afirma: “Como há-de 

ensinar e educar os filhos, a mãe que não foi educada nem ensinada? Como há-de formar homens e cidadãos 

aquela que foi deixada na mais completa ignorância? A educação pertence às mães de família? Pertence, mas 

quando as mulheres forem mães de família. Ora num país de quatro milhões de habitantes, que há treze anos não 

tinha senão 53 escolas para o sexo feminino, e que ainda hoje não possui senão 348, dizer que a educação 

nacional pertence à família, equivale a afirmar que a educação seria mentira.” (p. 32). Convicção semelhante 

exprime Dupanloup (1879, p. III): “(...) o que as mães ganharem em pôr em prática estes conselhos aproveitará 

também aos seus próprios filhos.” O Visconde de Castilho escreve, em 1900: “Sem a educação feminina é 

impossível a moralização do homem. A mulher é a alma das sociedades.” (Correio Nacional, 25 Out 1900). 
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por cujo meio possam, solteiras, viúvas, e mesmo casadas, alcançar a subsistência. 

Poderão proporcionar-se-lhes também oficinas de impressão e de telegrafia, como é de 

uso noutros países com salutares resultados. Pelo complexo deste sistema desaparecerá o 

erro fatal da actual educação nos recolhimentos: supor-se que a mulher das classes 

populares nasceu para a música ou para o bordado, como se o ensino não devesse ser 

apropriado às necessidades das variadas ocupações em que se divide o trabalho humano. 

Acabem pois os dois temas obrigados, em que, por uma tradição infeliz, se tem crido que 

deve consistir a educação da mulher portuguesa. 

Pretende-se preparar, para a vida adulta, as raparigas menos favorecidas, para serem boas 

mães de família, a sua principal função, mas também para o exercício de uma profissão que 

lhes permita o exercício da autonomia. O último comentário do texto citado, parece vir no 

sentido do que já atrás discutimos acerca da divisão do trabalho humano de acordo com as 

classes sociais. 

Não podemos deixar de assinalar diversas semelhanças entre estes textos e as noções 

pedagógicas que entrevimos na extensa documentação referente à obra de Teresa de Saldanha 

e a que teremos oportunidade de nos referir. Nesta fase do trabalho, ressaltamos os seguintes 

aspectos: preparação para serem “boas mães de família”, desenvolvimento de competências 

que permitam a subsistência, ensino adequado às necessidades de cada pessoa, instrução que 

não se esgote em aprender a ler, escrever e contar. 

Embora não cabendo neste contexto explanar este assunto, parece-nos interessante referir, 

ainda, que a leitura que fizemos do livro “O perfil do 1.º Conde de Rio Maior” (Rio Maior, 

1955), antepassado de ambos, sugere também uma linha de pensamento comum, o que apoia a 

afirmação de Clemente (2002b) atrás citada. 

Sendo D. António da Costa contemporâneo de Teresa de Saldanha e tendo deixado diversos 

escritos, nomeadamente livros que versam sobre educação, em que exalta a iniciativa privada 

e a sua importância para a educação do povo, enquanto instância supletiva do Estado, seria de 

esperar que se referisse à obra da prima. Na leitura que fizemos dessas obras, encontrámos 

apenas uma referência explícita à obra pedagógica de Teresa de Saldanha (Miranda, 1993) a 

propósito da Associação Protectora de Meninas Pobres. Diz o autor, que a associação, 
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fundada em 1859, “deveu a sua origem à Senhora D. Teresa de Saldanha, que rejeitou brasões 

titulares para se poder dedicar exclusivamente à educação das classes desvalidas” (Costa, 

1884, p. 221). Regista também a fundação, pela cunhada de Teresa de Saldanha, de uma 

associação congénere, para rapazes, afirmando que as duas associações se completam e 

educam anualmente, no conjunto, cerca de “1.300 alunos de ambos os sexos auxiliando, além 

disso, com subsídios a instrução de muitos outros que frequentam escolas na província” 

(Costa, 1884, p. 225). 

Podemos apenas especular sobre as razões de tal vazio. Atendendo, no entanto, à época, 

parece-nos razoável pensar que, à discrição com que Teresa de Saldanha procurava agir, se 

aliasse um certo pudor em exaltar a obra de familiares próximos. 

2.2.7 A opção pela discrição e as ligações influentes 

No panorama descrito, parece ficar esclarecido que Teresa de Saldanha conhecia bem a 

situação social e política do seu tempo e não foi indiferente ao que se passava à sua volta, 

assumindo posições claras, embora a necessidade de levar a cabo uma obra conotada com as 

ordens religiosas, numa época que lhes era, acintosamente, adversa, a fizesse usar de 

prudência. “Agir com prudência”, “fazer as coisas em silêncio”, “sem espalhafato”, são 

expressões que encontramos com elevada frequência nas suas missivas. Uma necessidade, 

como vimos, mas também uma virtude, ou mesmo um meio de, mais facilmente, conseguir 

atingir os seus fins, sem gastar tempo com futilidades ou procurando alimentar o seu amor 

próprio: 

(...) tenho medo de certa gente muito faladora, pois tanto temos conseguido fazendo 

muito e falando pouco. Nestes negócios dos conventos o que tem valido é falar pouco. 

Vê tu que enquanto eu arranjei Santa Joana, as F[ilhas] de Maria quiseram ter Santa 

Marta, houveram mil trapalhadas, muito falatório e nada conseguiram. O colégio de 

Ourém das F[ilhas] de Maria também se fechou. Elas são muito boas pessoas, mas de 

um feitio bem diferente do nosso, que tudo fazemos, e tanto temos feito, em silêncio! 

(ADSCS, C 0877, de TS a Maria Augusta Campos, 12 Mar [1879], sublinhado no 

original) 
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A sua posição social e a ligação a uma das famílias mais intervenientes nos diversos sectores 

da vida nacional, permitiram que, muitas vezes, usasse a sua influência pessoal junto de 

pessoas bem colocadas nos centros de decisão, para atingir os seus objectivos, habitualmente 

em situações que tinham a ver com a resolução de problemas sociais ou com a obtenção de 

autorizações que facilitassem o desenvolvimento das suas escolas. 

Como dirá o juiz Meneses Taste, em 1876, “um pedido de V. Ex.ª é uma ordem” (IAN/TT, 

AC, Cx 40, 362 e 363, correspondência entre TS e Meneses Taste, Nov 1876). Neste caso, 

tratava-se de conseguir a libertação de alguém que fora acusado injustamente. Mais 

frequentes, eram as situações de miséria social que mereciam o seu “empenho”, como usava 

dizer-se na época, sobretudo durante o tempo em que o irmão mais velho ocupou a provedoria 

da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a que já nos referimos: 

Peço-lhe para apresentar ao António este nome de uma rapariga que pede dote da 

Misericórdia. Quando a mamã me falou nisso, não tinha pedido, mas, ontem recebi uma 

carta de um homem que conheço há muitos anos, e ganha a sua vida muito 

honradamente, é serralheiro, e morreu-lhe uma cunhada, ficando seis filhos, pede dote 

para a sobrinha mais velha – Palmira da Conceição Martins – com 16 anos, órfã de pai. 

O requerimento está na Misericórdia. O António fará o que puder por isto. (ADSCS, C 

4304, de TS à mãe, 17 Abr 1886) 

Menos habituais, eram as ocasiões em que o seu “empenho” servia causas políticas, como 

numa das ocasiões em que o irmão mais novo se candidatou a deputado: “[Monsenhor 

Rebelo] diz nada sabe de eleições, mas vai procurar fazer alguma coisa. (...) É muito melhor 

para a causa católica que o José seja deputado, do que um padre, cuja missão é outra” 

(ADSCS, C 4124, de TS à mãe, 13 Jun [1884]). Os irmãos são, muitas vezes, a via que utiliza 

para fazer chegar os seus pedidos ao Governo ou às Câmaras. Nesta teia de relações, a 

influência de Teresa de Saldanha estende-se à Corte, através da rainha D. Maria Pia, de quem 

sua cunhada foi dama desde 1886, mas, principalmente, da rainha D. Amélia, que nutria por 

Teresa uma grande simpatia e admiração, patenteadas em diferentes ocasiões e de que 

encontramos vários testemunhos nas cartas. 
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Teresa de Saldanha chegava à Rainha com alguma facilidade quer através da prima Isabel 

Saldanha da Gama,62 dama camarista da Rainha e aia dos Príncipes, que lhe dava conta do 

apreço da Rainha e lhe fazia saber dos seus desejos, quer através de Carlota Maria Faria de 

Campos,63 aia e professora dos Príncipes (Proença, 2006), a “Calita” (Nobre, 2003, p. 167), 

como carinhosamente lhe chamavam a Rainha e os Príncipes, de quem cuidava desde o 

nascimento, que era irmã de Maria Augusta de Campos, a tesoureira da Associação Protectora 

de Meninas Pobres e amiga íntima de Teresa. Tanto Isabel Saldanha da Gama como Carlota 

de Campos foram companheiras de Teresa de Saldanha na Associação Protectora de Meninas 

Pobres, tendo ambas chegado a fazer parte da direcção. 

                                                 

62 (1850-1918). Filha dos 8.os Condes da Ponte, tios de Teresa de Saldanha. Foi ama dos Príncipes e secretária 

particular da rainha D. Amélia. Acompanhou a Rainha no exílio tendo, por esse motivo, falecido em Inglaterra. 
63 (?-?). 
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CAPÍTULO 3 

AS ASSOCIAÇÕES DE TERESA DE SALDANHA 

A obra pedagógica de Teresa de Saldanha representa um marco importante no panorama 

nacional da sua época. O número de escolas que, directamente, orientou ou, de alguma 

maneira, influenciou e o número de crianças que, através delas, atingiu, bem como a 

originalidade que imprimiu a essas escolas, atesta a sua relevância. Para além disso, a 

coerência e consistência da linha pedagógica que sobressai dos documentos que a elas se 

referem e que tivemos oportunidade de estudar, iluminam os contributos de Teresa de 

Saldanha. 

Antes de mais, importa sublinhar que não se trata de uma obra individual. Talvez até seja essa 

uma das suas particularidades mais significativas. Efectivamente, a obra pedagógica que 

atribuímos a Teresa de Saldanha tem por base a acção das duas associações que fundou: a 

Associação Protectora de Meninas Pobres e a Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa 

Catarina de Sena. Representa, por isso, a concertação de esforços de diversas pessoas, 

supostamente irmanadas por um ideal e por um conjunto de normas estabelecidas nos 

respectivos estatutos, na medida em que a adesão dos membros é livre: união de esforços, de 

meios financeiros e humanos, com vista à consecução dos objectivos estabelecidos. 

Em qualquer delas, porém, como adiante veremos, encontramos a inspiração e presença 

permanentes da fundadora: por detrás das decisões tomadas estão, maioritariamente, 

propostas suas; participa em quase todos os acontecimentos; pertence-lhe a iniciativa na maior 

parte dos empreendimentos; é do seu punho a redacção da quase totalidade das cartas 

enviadas pelas direcções das associações, bem como os respectivos estatutos, regulamentos e 

relatórios (Ribeiro de Castro, 2001). Falar de qualquer dessas associações no âmbito temporal 
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que considerámos, 1859 – 1916, é, pois, referir a obra pedagógica de Teresa de Saldanha e o 

seu pensamento pedagógico. 

Particularmente conhecido no que diz respeito às associações de operários, que começavam, 

assim, a unir-se para reclamar os seus direitos, o fenómeno do associativismo marcou a 

segunda metade do século XIX. 

Inseridas, porventura, neste movimento, diversas associações de cariz assistencial, 

confessionais ou não, nasceram aqui e além, procurando responder a necessidades sociais 

específicas e, frequentemente, locais (Lopes, 1993). Na procura de dados sobre as associações 

que, particularmente, interessam neste estudo, encontrámos diversas referências. Entre outras: 

Associação Protectora das Crianças, Associação Protectora da Creche João Baptista Rollo, 

Associação Protectora dos Operários, Associação Filantrópica Alexandre Herculano, 

Associação das Creches, Associação Promotora de Instrução e Educação Popular. 

Em muitos casos, estas associações extinguiram-se com o passar do tempo e a resolução dos 

problemas a que pretendiam dar resposta. Noutros, como o da Sociedade de Casas de Asilo 

para a Infância Desvalida (1834), a abrangência das suas finalidades e a capacidade dos seus 

membros para promover as devidas adaptações ao desenrolar dos anos, permitiram que 

chegassem aos nossos dias, continuando a desempenhar um papel social útil. 

Neste último grupo se integram as congregações religiosas de vida activa que floresceram um 

pouco por todo o país a partir da década de 60 e que, para além dos objectivos sociais que 

norteavam a sua acção, tinham uma motivação sobrenatural e uma organização interna 

capazes de resistir ao passar dos anos. 

Tal é, também, o caso das duas associações de Teresa de Saldanha que, em nosso entender, 

foram claramente delineadas para cobrir todo o território nacional e se perpetuarem no tempo. 

As associações que Teresa de Saldanha fundou, assumem-se como confessionais. Com 

características diferentes como, detalhadamente, explanaremos, têm em comum, para além da 

inspiração católica, uma finalidade social. Distinguem-se, por isso, de outras associações 

católicas de piedade que também proliferaram no século XIX, em Portugal como noutros 

países da Europa (Clemente, 2002b). 
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Desta distinção e da quantidade de associações existentes, nos dá conta a própria Teresa de 

Saldanha. No seu espólio, encontra-se um documento da sua autoria, intitulado Associações 

de Caridade e de Piedade existentes em Portugal, em que descreve algumas das associações 

que existiam na época, classificando-as segundo as duas categorias mencionadas. Nas 

primeiras, inclui a Associação de Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, a Associação 

Protectora de Meninas Pobres e a Associação das Senhoras de Caridade de S. Vicente de 

Paulo; nas segundas: a Associação das Filhas de Maria, a Associação das Filhas do Sagrado 

Coração de Maria, a Confraria do Sagrado Coração de Maria, a Irmandade das Escravas de 

Nossa Senhora da Conceição, a Confraria das Mães Cristãs, a União das Orações dos 

Corações Angustiados de Jesus e Maria, a Irmandade das Escravas do Santíssimo 

Sacramento, a Irmandade de Nosso Senhor Jesus Cristo e Passos, a Congregação das Filhas 

de Maria, a Associação da Santa Infância, a Obra da Propagação da Fé e o Apostolado da 

Oração (ADSCS, D 7524, [1874]). Teresa terá pertencido às duas primeiras e às quatro 

últimas.64 

O documento está, provavelmente, incompleto, pois sabemos que era, desde a primeira hora, 

sócia da Associação Protectora de Escolas-Asilos para Rapazes Pobres, fundada pela 

Marquesa de Rio Maior, sua cunhada e o seu nome está inscrito na lista de sócias da 

Associação Protectora de Asilos de Instrução Primária para Rapazes Pobres, destinada a 

proteger uma escola de Lisboa. Outras associações, como o Rosário Vivo, a que também 

pertenceu, e a Irmandade de Santa Cecília aparecem, ainda, noutros documentos. Mas, por 

agora, ocupar-nos-emos das duas associações que devem a sua fundação a Teresa de Saldanha 

e que são fulcrais para o desenvolvimento da sua obra: a Associação Protectora de Meninas 

Pobres e a Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena. 

3.1 A ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DE MENINAS POBRES 

A Associação Protectora de Meninas Pobres nasceu, oficialmente, em Lisboa, em 1859, no 

Colégio de Santa Marta, das Irmãs francesas de S. Vicente de Paulo. A provocação terá 

partido de uma das Irmãs, com o fim de “socorrer as aulas externas e as pequenas pobres, 
                                                 

64 Informação acrescentada ao documento pela arquivista. 
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acostumando as ricas a tratar de coisas sérias” (Rio Maior, 1987, p. 53; Thiaucourt, 1987, p. 

21) e encontrou eco em algumas raparigas do círculo de Teresa de Saldanha que, na altura, 

estava encarregada do colégio (Rio Maior, 1987). Assim reza a acta fundadora, escrita pelo 

punho de Teresa de Saldanha: 

No dia 18 de Janeiro de 1859 no Hospício das Irmãs da Caridade a S.ta Marta, estando 

presentes as Ex.mas Snr.as D. Joaquina Ferrão de Castelo Branco,65 Presidente, D. 

Teresa de Saldanha Oliveira e Sousa, Vice-Presidente, D. Maria Eugénia Braancamp,66 

Secretária, D. Maria de Sousa e Holstein,67 Tesoureira, e as três conselheiras D. Maria 

Amália de Mendonça;68 D. Cecília O’Neill69 e D. Teresa de Saldanha da Gama,70 abriu a 

Snr.ª Presidente a sessão pela volta do meio dia. Além da Direcção estava presente a 

Superiora das Irmãs da Caridade a Irmã Lizarde. Esta senhora tão respeitável pelas suas 

virtudes e pela sua capacidade, pode e deve ser reputada como a fundadora desta 

Associação, pois foi a primeira pessoa que falou nela e por isso anuiu aos rogos da 

Direcção que desejava ter o auxílio dos seus conselhos e da sua experiência, nesta 

primeira sessão. (APMP, Livro das actas das assembleias gerais, 18 Jan 1859)71 

                                                 

65 (1839-1909). Neta do 7.º Conde da Ponte e sobrinha do 8.º Conde da Ponte. Prima de Teresa de Saldanha. 

Não casou. 
66 Maria Eugénia Braancamp de Melo Breyner (1837-?). Filha dos 2.º Condes de Sobral. Casou, por volta de 

1864, com um filho do Duque de Palmela, Francisco, marquês de Sousa Holstein. 
67 Maria Luísa de Sousa Holstein, (1841-1909). Filha dos 2.º Duques de Palmela. Prima de Teresa de Saldanha. 

Herdou o título de Duquesa de Palmela. Casou em 1863. 
68 Filha do Duque de Loulé, já atrás referida. 
69 Supomos tratar-se da irmã mais nova de Carlota O’Neill, conhecida cantora. De acordo com Moreau (2005), 

nasceu em Lisboa em 12 de Agosto de 1832, desconhecendo-se a data da morte, seguramente posterior a 1906, e 

“foi figura de mérito da vida musical da época, com presenças em récitas no Teatro das Laranjeiras e em várias 

salas de concertos” (p. 216). 
70 Teresa Maria de Jesus de Saldanha da Gama (1842-?). Filha dos 8.º Condes da Ponte. Prima direita de Teresa 

de Saldanha e sua companheira de infância. Casou, em 1866, com o primo João Ferrão de Castelo Branco, irmão 

de Joaquina Ferrão de Castelo Branco. Teresa de Saldanha chama-lhe “a filhinha”. 
71 A mesma acta está copiada no Livro de actas das sessões da direcção da APMP (IAN/TT, AC, Lv 359). 
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Apesar dos protestos consignados na acta, é a Teresa de Saldanha que se atribui a fundação da 

associação (Colaço, 1930; Rio Maior, 1987; Thiaucourt, 1987) seja, como acreditamos, por 

ter sido a primeira a responder, afirmativamente, à sugestão da Irmã Lizarde e a organizar a 

fundação, seja porque cedo se destacou pelas suas capacidades de trabalho, de iniciativa e de 

intervenção. Efectivamente, de entre as sete primeiras sócias, que compunham a primeira 

direcção, ela vai assumir papel de destaque, sobretudo pela dedicação que consagrou, 

praticamente a tempo inteiro, a esta obra. Eleita presidente na assembleia geral do ano 

seguinte, a que faltou por motivo de doença, será reeleita, sucessivamente, até à sua morte. 

Registamos que a constituição oficial da associação, naquele dia 18 de Janeiro de 1859, fora 

antecedida de algum trabalho de preparação. Na acta se relata que foram lidos os estatutos “os 

quais ficaram aprovados com pequenas emendas” e, ainda, que a secretária apresentara “a 

lista dos nomes das Meninas que tinham lembrado convidar para sócias”. A lista foi aprovada 

e, nessa mesma reunião, se redigiu um rascunho da carta a enviar a cada uma. A carta seria 

assinada por todos os membros da direcção e, em anexo, seguiria uma exposição “dos fins que 

a Associação tinha em vista”, cujo rascunho já estava, também, redigido. A carta e o 

respectivo anexo seriam impressos. 

Não tivemos acesso a essa carta nem à exposição anexa. Mas encontrámos o rascunho do 

requerimento que a direcção dirigiu ao rei D. Pedro V, pedindo a aprovação dos estatutos e 

que foi lido e aprovado, por unanimidade, em reunião de 29 de Dezembro de 1859 (IAN/TT, 

AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP). Nele se apresentam, também, os 

objectivos da associação e se percebem os princípios que lhe subjazem: 

Senhor, As abaixo assinadas pedem respeitosamente a Vossa Majestade, cujo interesse 

pelas classes necessitadas é tão ilustrado como conhecido, que haja por bem aprovar os 

estatutos da Sociedade protectora de meninas pobres, de que desejam ser as fundadoras. 

Uma Associação que tem por fim fornecer às crianças pobres, que frequentam os 

colégios externos gratuitos, os meios de poderem aproveitar-se dos seus estudos, não é, 

por certo, nociva ao bem estar do Estado, antes contribui para a sua moralização. A 

Associação, Senhor, propõe-se proteger o ensino daquelas, que, hoje meninas, amanhã 

porventura, mães de família, deverão ser as primeiras a inocular nas futuras gerações, 
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princípios, que na sociedade antiga se resumiam na coragem cívica, e que na sociedade 

católica se conservam na prática dos deveres morais e religiosos. 

Os ofícios de caridade, que são uma necessidade imperiosa para um grande número de 

indivíduos, são também nas sociedades civilizadas e cristãs uma exigência feita pelos 

ditames mais fortes da consciência; porém, Vossa Majestade bem o sabe, para que 

aquela seja devida e frutuosamente aplicada torna-se necessária a Associação, que se por 

uma parte é meio eficacíssimo para acudir à miséria, também em si reúne a grande 

qualidade de deixar poucas largas ao amor próprio. 

Senhor, nas escolas gratuitas são as associações de caridade protectoras úteis senão 

indispensáveis, estas escolas, lutando quase sempre com a escassez dos meios, acham-se 

privadas muitas vezes daquelas coisas, que lhes são mais necessárias. Sem falar nos 

preparativos necessários para o ensino da escrita, que costumam faltar, quase sempre, às 

crianças, que nela se exercem, os livros onde estudam são poucos, e nem sempre bem 

escolhidos, porque estes devendo ser conformes às diversas idades, necessário é, Senhor, 

que satisfaçam à curiosidade juvenil, explicando-lhe, ao mesmo tempo, os segredos do 

coração humano e as suas futuras obrigações. 

Vossa Majestade conhece perfeitamente, quão perigoso é fazer antever a inteligências 

pouco robustas, a meninas pobres principalmente, as sedutoras imagens de riquezas e 

prazeres; sobretudo não sendo acompanhadas e fortalecidas pela virtude; pois que o 

caminho errado conduz quase sempre, na hipótese, a um abismo profundo. 

Em vista destas considerações, que mostram bem quais as vantagens das Sociedades 

protectoras das escolas pobres, as abaixo assinadas têm a firme convicção, que Vossa 

Majestade se dignará olhar com benevolência os estatutos da Sociedade protectora de 

meninas pobres. 

Pedem a Vossa Majestade, em harmonia com a lei, que haja por bem dar-lhes a Sua 

Régia aprovação. 

(IAN/TT, AC, Cx. 1, 34, [Dez 1859]) 

O requerimento apresenta, claramente, as intenções da associação: “fornecer às crianças 

pobres, que frequentam os colégios externos gratuitos, os meios de poderem aproveitar-se dos 

seus estudos”, entre os quais os instrumentos necessários à escrita e os livros; “proteger o 

ensino” das futuras mães de família, a quem cabe o papel de transmitir, às gerações vindouras, 
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princípios morais e religiosos consensuais na sociedade portuguesa da altura, favorecendo, 

assim, a moralização da sociedade. 

O termo “moralização”, profusamente utilizado na época, significa, neste contexto, o efeito de 

uma educação que, abrangendo princípios de participação na vida cívica (Pintassilgo, 2002), 

mas também educação sanitária, princípios de higiene e regras de convivência que, neste caso, 

se baseiam em valores cristãos, como o respeito pela pessoa humana e a fraternidade (Ribeiro 

de Castro, 2001), promova a construção de uma sociedade equilibrada, trabalhadora, em que 

cada um desempenhe bem o seu papel; noutras palavras, refere-se ao efeito regenerador da 

educação na sociedade. 

Trata-se de praticar a caridade: uma “necessidade imperiosa” para responder às carências de 

um grande número de indivíduos, os potenciais beneficiários, e uma “exigência (...) da 

consciência” para a sociedade. Uma necessidade imperiosa, pela quantidade de pessoas 

atingidas pela miséria, a exigir a intervenção da sociedade civil. Face às circunstâncias que se 

viviam na altura, esta intervenção era indispensável como supletiva ou complementar do 

Estado (Fernandes, 2004a; Ribeiro de Castro, 2001), ainda ocupado com a premência da 

estabilização política e sem recursos financeiros para chegar a todas as necessidades. 

Neste caso específico, a urgência advinha da dificuldade, ou mesmo impossibilidade, dos 

filhos das classes mais desfavorecidas acederem à escola, não só porque a rede de escolas era, 

manifestamente, insuficiente, como porque, ao sustento das famílias, fazia falta o trabalho e, 

em muitos casos, o salário das suas crianças. Quanto às raparigas, acrescia que a função social 

que lhes era atribuída, ser esposas e mães, exigia outro tipo de competências práticas que a 

ocupação quotidiana nas tarefas domésticas e no cuidado dos irmãos, desenvolvia com 

vantagem em relação à escola, cujos conteúdos se afiguravam verdadeiramente inúteis. 

Mas, as autoras do texto reclamam para si, enquanto membros da sociedade civilizada e cristã, 

a responsabilidade de pôr mãos à obra e de contribuir, com a sua esmola e com o seu trabalho, 

para uma obra de caridade de utilidade social inequívoca. Uma exigência de consciência que 

Teresa de Saldanha assume ser necessário despertar. Firmemente crítica em relação à 

futilidade das meninas da sua classe social, usa todos os meios para as implicar neste 

processo: primeiro, as do seu círculo mais próximo; depois, as suas alunas. 
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A associação cumpre, então, o duplo fim educativo que a sua inspiradora, a Irmã Lizarde, 

sugerira e que parece ter enformado toda a obra pedagógica de Teresa de Saldanha: facultar às 

raparigas das classes desfavorecidas o acesso à instrução e ocupar as das classes mais 

abastadas com um serviço socialmente útil (Ribeiro de Castro, 2001, 2004). 

Congregando os esforços de várias pessoas, a associação constitui-se como o meio mais 

eficaz para socorrer a miséria: reúne as contribuições monetárias dos sócios e dos benfeitores 

e, através do trabalho concertado dos seus membros, mais facilmente espalha a sua acção, 

atingindo um maior número de pessoas. Ao mesmo tempo, não favorece a vaidade porque 

“quem visita o indigente, quem dá, visita e dá em nome da instituição de que faz parte” 

(Oliveira e Sousa,72 1891, p. 69). 

O reconhecimento da falta dos “preparativos necessários ao ensino da escrita” e da escassez e 

pouca qualidade dos livros, justificavam a intervenção de uma associação protectora que, 

efectivamente, tornasse o ensino gratuito. À inexistência de escolas em número suficiente e à 

falta de motivação para a sua frequência, acrescia que, em grande parte dos casos, enviar os 

filhos à escola implicava custos adicionais para as famílias, como despesas com papel, tinta e 

penas, que o Estado não cobria (Dias, 2000); para além de vestuário e calçado condignos, que 

muitos não possuíam, como, frequentemente, testemunhará a própria associação: “o motivo 

que impede muitas de irem à escola [na vila do Redondo], é o mesmo que se dá em Lisboa: 

falta de fato e calçado” (ADSCS, D 3810, Relatório da APMP, 1865, itálico no original). 

A referência às características que devem ter os livros a usar nas escolas sugere uma 

sensibilidade didáctica aparentemente ainda pouco usual na época: prevê-se o cuidado na sua 

escolha, de modo a que sejam adequados às idades, “satisfaçam a curiosidade” e, 

simultaneamente, expliquem os “segredos do coração humano”, preparando as crianças para o 

bom desempenho dos seus deveres. Uma expressão em que, para além de se tomar como 

aspectos a considerar na escolha dos livros, a idade das crianças e a sua motivação natural, 

sobressai a consideração de um triplo enfoque pedagógico – uma educação que tenha em 

conta as dimensões intelectual, emocional e moral. O mesmo conceito que noutros 
                                                 

72 O autor deste texto, que voltaremos a referir neste capítulo, é José Luís de Saldanha Oliveira e Sousa, irmão 

mais novo de Teresa de Saldanha. 
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documentos encontramos em expressões como: “Educar é formar na criança o espírito, o 

coração e a inteligência” (ADSCS, D 3816, Relatório da APMP, 1877). 

Este cuidado com a adequação às condições das crianças, mesmo se nos choca a subjacente 

concepção social de classe, expressa no parágrafo seguinte da carta, contrasta com a 

observação que Fernandes (2004a) faz, a partir do seu estudo sobre a Sociedade de Casas de 

Asilo para a Infância Desvalida, de que o “filantropismo aristocrático-burguês feminino 

perdia de vista o quadro da vida familiar dos seus educandos” (p. 147), nas exigências que 

eram feitas às crianças e nos exemplos utilizados nos livros. 

A afirmação de que é perigoso “fazer antever a inteligências pouco robustas, a meninas 

pobres principalmente, as sedutoras imagens de riquezas e prazeres; sobretudo não sendo 

acompanhadas e fortalecidas pela virtude” não atribui às raparigas em questão um estatuto de 

menoridade, antes reconhece que o meio em que crescem não favorece o desenvolvimento da 

capacidade de discernimento (Ribeiro de Castro, 2001). De certo modo, prevê o efeito 

negativo de uma educação que dê às crianças uma imagem idílica da vida (Fernandes, 2004a), 

que nunca vai ser a sua, não as preparando para as reais condições, num futuro muito 

próximo, em que se exigirá, da ainda agora criança, esforço, responsabilidade, 

empenhamento, trabalho individual e autonomia nas formas de ganhar a vida e de manter uma 

família saudável e feliz, ainda que dentro dos parâmetros limitados da classe social em que 

nasceu. Como atesta o relatório de 1877: “Trabalhamos, não para fazer delas raparigas 

vaidosas, orgulhosas, com aspirações a uma posição mais elevada, mas, para formar-lhes o 

espírito com bons conselhos, inspirando-lhes o amor do trabalho e do cumprimento dos seus 

deveres” (ADSCS, D 3816, Relatório da APMP, 1877). 

Os estatutos viriam a ser aprovados por Decreto de 27 de Fevereiro de 1860,73 com a seguinte 

redacção: 

                                                 

73 O Decreto de aprovação dos estatutos, assinado por Fontes Pereira de Melo em nome do rei D. Pedro V tem o 

seguinte teor: “Dom Pedro por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves etc., faço saber aos que esta Minha 

carta virem que: atendendo ao que Me representa a Associação Protectora de Meninas Pobres, estabelecida nesta 

capital, pedindo a régia aprovação dos seus Estatutos; e tendo outro sim em vista a informação sobre isso dada 
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Artigo 1.º 

Esta Associação debaixo da especial protecção da SAGRADA INFÂNCIA DE JESUS E 

MARIA, tem por fim proteger as crianças pobres do sexo feminino que frequentam ou 

que houverem de frequentar na qualidade de alunas externas, escolas dirigidas por 

mestras de um reconhecido comportamento de moralidade e bons costumes e que dão 

uma educação verdadeiramente cristã. 

Artigo 2.º 

A Associação compõe-se de Meninas e Senhoras até à idade de 35 anos, sendo de 

primeiro estado. As que forem menores devem ser autorizadas por seus Pais ou Tutores 

para poderem ser recebidas na Associação. 

§ único – As sócias que mudarem de estado ou excederem à idade de 35 anos passarão à 

classe de Sócias extraordinárias. 

Artigo 3.º 

As Sócias Ordinárias concorrerão com a quota mensal de 200 reis. 

§ único – Todas as Meninas que não podendo contribuir com a quota mensal de 200 reis. 

mas achando-se nas circunstâncias de poderem ser admitidas para Sócias oferecem 

mensal ou anualmente uma esmola voluntária a benefício da Associação serão 

consideradas Sócias Extraordinárias. 

Artigo 4.º 

O produto das mensalidades pagas pelas Sócias e de donativos extraordinários, entrará 

no cofre da Associação para os fins propostos nestes estatutos. 

                                                                                                                                                         

pela competente Autoridade Administrativa: Hei por bem aprovar e confirmar os Estatutos da referida 

Associação Protectora de Meninas Pobres com a seguinte alteração ao artigo treze – que a votação para os 

diversos cargos da Associação só poderá recair nas pessoas que forem de maior idade, ou quando não sejam, 

forem emancipadas ou para isso autorizadas por seus pais ou tutores; os quais estatutos fazem parte desta carta, e 

com ela baixam assinados pelo Ministro Secretário de Estado dos Negócios do Reino, e vão escritos em quatro 

meias folhas de papel selado, todas numeradas e rubricadas pelo conselheiro António de Reboredo, Director 

Geral da Administração Civil do Ministério do Reino. Pelo que Ordeno às Autoridades e mais pessoas, a quem o 

conhecimento desta carta pertencer que, indo por Mim assinada e selada com o selo das Armas Reais, a 

cumpram e guardem como nela se contém. Não pagou direitos de mercê nem de selo por não os dever segundo a 

Lei. Dada no Paço das Necessidades ao vinte e sete de Fevereiro de mil oitocentos e sessenta.” (IAN/TT, AC, Cx 

40, 857, Cópia do Decreto de aprovação dos estatutos da APMP, 27 Fev 1860). 
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Artigo 5.º 

A Associação deverá vigiar pela educação religiosa e moral das crianças que socorrer, e 

prestar-lhes socorros extraordinários quando os fundos da Associação o permitirem. 

Artigo 6.º 

Enquanto as crianças frequentarem o colégio, a Associação deverá dar-lhes os objectos 

necessários para a escrita, leitura e costura e os mais que forem necessários para a 

educação. 

Artigo 7.º 

A Assembleia Geral compõe-se de todas as Sócias Ordinárias. As Sócias Extraordinárias 

poderão assistir, mas não têm voto. 

Artigo 8.º 

A Assembleia Geral reunir-se-á todos os anos no dia 18 de Janeiro, ou quando este dia 

for santificado ou impedido no imediato que o não for. 

Artigo 9.º 

À Assembleia Geral incumbe – 1.º Eleger a direcção – 2.º Tomar-lhe contas anualmente 

– 3.º Resolver nos casos extraordinários não previstos nos presentes Estatutos. 

§ único – A Assembleia deverá ser convocada extraordinariamente – 1.º Quando 

entender a direcção para lhe ser presente algum objecto de importância – 2.º Quando for 

requerido por 15 Sócias Ordinárias maiores de 17 anos. 

Artigo 10.º 

A Assembleia Geral terá uma Presidente, Vice-Presidente e Secretária que deverão ser 

as mesmas da Direcção. 

Artigo 11.º 

A Assembleia Geral poderá funcionar logo que se acharem presentes 25 Sócias 

Ordinárias. 

Artigo 12.º 

As Sócias Ordinárias têm voto logo que completarem 14 anos. 

Artigo 13.º 

A votação para os diversos cargos da Associação só poderá recair nas Sócias Ordinárias 

que forem de maior idade, ou quando o não sejam, forem emancipadas ou para isso 

autorizadas por seus Pais ou Tutores. 
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Artigo 14.º 

A Direcção será eleita anualmente pela Assembleia Geral à pluralidade dos votos. 

Artigo 15.º 

A Direcção compõe-se de uma Presidente, Vice-presidente, Secretária, Tesoureira, Vice-

Secretária e duas Assistentes. 

Artigo 16.º 

A Direcção pode funcionar logo que esteja presente a sua maioria. No impedimento de 

Presidente e vice-presidente, tomará a presidência a mais velha das que estiverem 

presentes, e no impedimento de Secretária e Vice Secretária, servirá a mais velha das 

Assistentes. No caso de impedimento permanente de uma da senhoras que compõem a 

Direcção, esta poderá escolher uma das zeladoras para internamente preencher qualquer 

destes cargos até ao dia da próxima Assembleia Geral. 

Artigo 17.º 

A Direcção deve-se reunir todos os meses. 

Artigo 18.º 

À Direcção incumbe – 1.º Dar anualmente contas por escrito à Assembleia Geral da 

receita e despesa da Associação – 2.º Promover o aumento do número de Sócias e 

esmolas em benefício da Associação – 3.º Nomear de entre as Sócias Ordinárias 

Zeladoras, que trabalhem por adquirir novas Sócias para a associação, promovam 

esmolas extraordinárias e auxiliem a Direcção nos seus trabalhos – 4.º Prover a todos os 

outros casos de administração ordinária da Associação. 

Artigo 19.º 

As zeladoras deverão assistir à reunião da Direcção de três em três meses, para prestar 

contas e informar a Direcção sobre os objectos que lhe tiverem sido encarregados; a 

Direcção poderá convocá-las sempre que o achar conveniente. 

Artigo 20.º 

Todos os anos haverá uma festa sem pompa com uma boa prática que possa instruir as 

meninas Associadas nos seus deveres religiosos e morais, e excitar nelas um ardente zelo 

e desejo de trabalharem para fazer prosperar esta Associação. 

(ADSCS, Estatutos da APMP, 1860) 
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Os estatutos sofreram diversas alterações pontuais ao longo dos anos, de um modo geral 

explicáveis pela necessidade de adaptação a uma circunstância específica quer da associação 

quer dos seus destinatários ou membros ou, ainda, da legislação em vigor, como 

procuraremos analisar a partir dos exemplares a que tivemos acesso e dos dados recolhidos 

acerca desse assunto nos restantes documentos. 

3.1.1 A acção sócio-educativa e os seus destinatários 

Os artigos 1.º, 5.º e 6.º consagram os objectivos da associação, a que já o requerimento se 

referia, acrescentando pequenos detalhes de alguma importância. O artigo 1.º delimita o 

universo dos destinatários da acção: destina-se a proteger crianças pobres e do género 

feminino, que frequentem escolas a cujas mestras se reconheça idoneidade, sobretudo moral, e 

que eduquem de acordo com os princípios cristãos. 

Ao constituir a associação, Teresa de Saldanha e as suas companheiras não tinham em vista 

fundar escolas próprias. Tendo tido início no Colégio de Santa Marta, foi para esta escola e 

outras com características semelhantes, já instituídas, que organizaram a associação. Por isso, 

no princípio, a direcção recusou alguns pedidos de subsídio para pagamento de aluguer de 

casa para escola e de ordenado às mestras. Em Maio de 1862, Teresa de Saldanha escreve: 

(...) vereis nos Estatutos que incluo, que o principal objectivo da nossa Associação é 

apenas pagar o material necessário para as aulas, papel, penas, tinta, livros, etc.; dar 

roupas às crianças pobres e protegê-las na medida do possível, de modo a que possam 

receber uma boa e religiosa educação. Quanto a pagar as mestras não podemos fazê-lo. – 

Em Sta Marta onde cerca de cem crianças frequentam as aulas, nós só fornecemos às 

boas Irmãs [de S. Vicente de Paulo] aquilo que é necessário para a educação das suas 

crianças. Uma subscrição privada paga a pequena mensalidade que se dá às Irmãs. (...) 

Na Rua do Sol ao Rato há uma outra escola pobre e, de tempos a tempos, damos papel, 

penas, tinta, etc, para a aula. As mestras e a casa são pagas por outras pessoas. (...) A 

inteira responsabilidade de uma escola, nós não podemos assumir. Esta responsabilidade 

obrigar-nos-ia, por forma a cumprir o nosso dever, a vigiar as mestras, frequentemente 

quase diariamente a visitar a escola, e a Direcção sendo composta por pessoas jovens 

que não são donas de si mesmas, não pode dispor do seu tempo, nem elas podem sair 
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tantas vezes quanto desejariam e a sua presença na escola fosse exigida. (IAN/TT, AC, 

Lv 361, Copiador da APMP, Carta ao Padre José Ilsley, sublinhado no original) 

Mas o Colégio de Santa Marta fechou e a associação teve de procurar outras formas de 

continuar a sua acção. Ainda presa a essa leitura inicial do artigo 1.º dos estatutos, vemos que, 

em Fevereiro de 1863, Teresa de Saldanha informou as suas companheiras que tinha alugado 

uma casa “não como Presidente da Associação mas como simples particular” para uma das 

escolas que a associação protegia, em S. Sebastião da Pedreira, a mesma para que, em Maio 

do ano anterior, a direcção recusara esse auxílio. A direcção decidiu, então, que “não podia a 

Associação pagar a casa, mas como socorro extraordinário (...) daria um donativo de 34$400 

para a Presidente empregar como lhe parecesse e se quisesse poderia pagar a renda da casa até 

ao fim do semestre” (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP, 26 Fev 

1863). 

Em Junho, comprovando que, embora não o prevendo, explicitamente, não havia nada nos 

estatutos que proibisse a associação de fundar escolas, a direcção resolveu começar a procurar 

mestra e casa para instalar escola própria que substituísse o Colégio de Santa Marta (IAN/TT, 

AC, Lv 359). Esta vai ser uma das alterações introduzidas nos novos estatutos de 1872, cujo 

artigo 1.º passou a integrar, expressamente, a possibilidade de fundar escolas próprias: 

Esta Associação, debaixo da especial protecção da Sagrada Infância de Jesus e Maria, 

tem por fim proteger as crianças pobres do sexo feminino, fundando Asilos em que se 

lhes dê uma educação verdadeiramente cristã, ou protegendo as crianças que 

frequentarem escolas dirigidas por Mestras de um reconhecido comportamento de 

moralidade e bons costumes. (IAN/TT, AC, Cx 40 (762), Estatutos da APMP, 1872) 

Da redacção do artigo 1.º, quer no caso do texto original de 1860 quer neste de 1872, 

sobressai como objectivo primordial da associação, a protecção das crianças e não das 

escolas. É nas crianças que se pensa e, os subsídios atribuídos às escolas são-no em função 

das crianças e das suas necessidades específicas e, ainda, da possibilidade de atingir o maior 

número possível. Uma preocupação patente na escolha das escolas que se subsidiam, bem 

como dos locais para a criação de novas escolas: 
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(...) ficou decidido que se iria procurando casa, que convenha à Associação, para 

estabelecer o seu Colégio noutro sítio, e a Presidente mostrou desejos de o trazer mais 

para o centro da Cidade, para que possa ainda receber maior número de crianças. E para 

obter este resultado deve-se escolher um bairro populoso. (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro 

de actas da direcção da APMP, 24 Abr 1873). 

Pretendia-se proteger escolas já existentes ou fundar novas escolas que as crianças pobres 

pudessem frequentar gratuitamente. Para isso, era preciso apetrechar as escolas com os 

utensílios essenciais para o seu funcionamento, nomeadamente mobiliário e, como especifica 

o artigo 6.º, fornecer às crianças “os objectos necessários para a escrita, a leitura e a costura” e 

outros, fundamentais para a sua educação. 

Antes, o artigo 5.º estabelece que a associação devia vigiar a “educação religiosa e moral das 

crianças que socorrer e prestar-lhes socorros extraordinários quando os fundos (...) o 

permitirem”. Trata-se de garantir, a cada criança, as condições de frequência da escola, 

fornecendo-lhes o material didáctico mas, primeiramente, de satisfazer as suas necessidades 

básicas de vestuário e de alimentação ou, ainda, de cuidar da sua saúde. 

Socorremos muitas das nossas alunas nas suas casas em ocasião de doença. A algumas 

que apareceram no Asilo sem merenda, ou em jejum, demos-lhes de jantar, e durante 

este ano todos os dias demos de comer a bastantes crianças. Se mais tivéssemos, mais 

teríamos dado. A muitas pequenas demos sapatos. (ADSCS, D 3812, Relatório da 

APMP, 1870) 

O cuidado com a saúde das crianças aparece, inúmeras vezes, referido nos documentos da 

associação: 

Protegemos muitas das nossas pequenas nos seus domicílios por motivo de doença, e nas 

contas vereis, Senhoras, a quantia gasta com remédios e dietas. Apenas adoece uma das 

nossas alunas, a família manda aviso para o Asilo, o nosso bom facultativo vai visitar a 

doente, e as mestras vão também, com frequência, levar-lhes alguns socorros para ajuda 

do seu tratamento. (ADSCS, D 3814, Relatório da APMP, 1872) 
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Este cuidado estende-se às famílias das crianças e às mestras (IAN/TT, AC, Lv 359; Lv 360, 

Livro de actas da direcção da APMP), velando a associação para que não lhes faltem nem a 

assistência de um médico e os medicamentos adequados, nem a companhia nos piores 

momentos: 

(...) foi ainda a mesma virtude que levou aquelas Senhoras [mestras] a assistirem aos 

últimos momentos da Mãe de duas pequenas da dita aula; achava-se a pobre mulher na 

maior miséria, e mais horrível abandono, porém morreu depois de ter recebido os 

últimos consolantes Sacramentos da nossa Santa Religião, dando graças a Deus da 

caridade com que se achava socorrida naquele custoso transe. O viúvo desta infeliz, que 

é louco, foi recolhido no Asilo das Portas da Cruz (...). A filha mais velha, uma das 

alunas mais antigas daquele colégio, onde ainda está acabando de aprender, já serve de 

ajudanta na aula das pequenitas; e pelo seu trabalho e zelo recebe sustento e fato; a mais 

pequena está recebendo igual bem, mas sendo uma criança de 4 anos que ficaria 

completamente a cargo da Associação, fora da atribuição desta, e com graves 

responsabilidades para o futuro, decidiu-se entre as Senhoras que compõem a Direcção o 

tratar de a colocar nalgum Asilo de crianças desamparadas.74 (IAN/TT, AC, Lv 359, 

Livro de actas da direcção da APMP, 2 Abr 1870) 

A proximidade com a realidade que as crianças vivem e com as suas famílias constitui um 

elemento distintivo desta associação, que Teresa de Saldanha aprendera com a mãe e 

experimentara, anteriormente, como membro da Associação de Nossa Senhora Consoladora 

dos Aflitos, em que distribuía, pessoalmente, as ajudas, pelas casas dos pobres. São do seu 

irmão mais novo estas palavras: “Quem visita o indigente (...) fica conhecendo o indigente, e 

as mais pessoas da família, quando a há. Toma interesse pela gente com quem fala, toma-lhe 

amizade, e assim conseguirá também ser considerado como amigo” (Oliveira e Sousa, 1891, 

p. 69). 

                                                 

74 A mais nova, Maria José, foi recolhida no Asilo D. Luís I conforme atesta a acta da reunião seguinte (IAN/TT, 

AC, Lv 359, 28 Abr 1870). O requerimento dirigido pela direcção da associação à direcção do referido asilo 

encontra-se no copiador da correspondência da APMP (IAN/TT, AC, Lv 361). 
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Para além de promover o estabelecimento de relações de amizade no seio da comunidade 

envolvente, só esta proximidade permitia um melhor conhecimento das necessidades das 

crianças.75 Nas escolas, procurava-se fornecer, pelo menos, uma refeição diária, às crianças 

que não levavam nada para comer. Mas os textos revelam alguma cautela na distribuição 

destas ajudas: 

A muitas alunas demos (...) uma comida diária conforme a sua necessidade pois é um 

grande benefício alimentar a criança que aparece no Asilo esfomeada e miserável, mas, 

não convém permitir o abuso e dar de comer àquelas crianças, cujos pais têm meios 

suficientes para as poderem sustentar. (ADSCS, D 3815, Relatório da APMP, 1876) 

Um princípio de prudência no exercício da caridade, a que o irmão mais novo de Teresa se 

refere, também: 

(...) a caridade na prática também exige precauções, cuidados, (...) tem de se sujeitar a 

regras (...) e entre estas uma das principais é a seguinte: 

A esmola dada ao homem sadio, e robusto, que pode trabalhar e que encontra trabalho, e 

que não trabalha porque não quer, não é caridade ou é caridade mal entendida. A esmola, 

feita nestas condições, impõe à sociedade um ónus supérfluo, e priva-a de um trabalho 

útil; - avilta quem a recebe; - priva-o da satisfação de si próprio, esse exercício do corpo, 

esse contentamento do espírito, que são tão necessários para a saúde da alma e do corpo. 

(Oliveira e Sousa, 1891, p. 58) 

Inserido num contexto de educação de cidadãos responsáveis, ainda que menos favorecidos, 

percebemos o cuidado de ensinar a partilhar o pouco que cada um tem, com os que têm ainda 

menos. Vai nesse sentido o excerto de uma carta de Teresa de Saldanha ao Pe Russell em que, 

dando conta de ter criado um pequeno núcleo do Rosário Vivo, uma das associações que 

desenvolveu em várias das suas escolas, entre as alunas mais velhas da escola pobre de S. 

                                                 

75 Para José de Saldanha de Oliveira e Sousa, o irmão de Teresa de Saldanha que vimos citando, a questão é 

mais profunda do que esta nossa asserção quase linear e prende-se com as suas convicções cristãs: “o pobre, o 

indigente, sendo um homem, um irmão, precisa de ser amado para poder ser socorrido com inteligência, (...) é 

também preciso tratar da sua alma quando se trata do seu corpo” (Oliveira e Sousa, 1891, p. 69). 
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Sebastião, afirma: “Expliquei-lhes o que tinham de fazer e que, quem pudesse, daria 20 reis 

por mês. É bom para as acostumar a dar alguma coisa para os pobres” (ADSCS, C 0437, de 

TS ao Pe Russell, [1868]). 

No contexto de bairros muito populosos, com casas exíguas, pouco limpas e mal arejadas, 

recentemente fustigados por diversas epidemias, o cuidado com a saúde das crianças e das 

suas famílias exigia uma particular atenção aos aspectos mais elementares da higiene. Logo 

em 1859, “a Direcção determinou pôr todos os meios ao seu alcance para que as crianças 

estivessem limpas e arranjadas, e tivessem os cabelos cortados” (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro 

de actas da direcção da APMP, 28 Abr 1859). Para tal, distribuía, regularmente, às crianças, 

na medida das necessidades, bibes e toucas. Em ocasiões de festa, os bibes e as toucas eram 

brancos e constituíam o “uniforme da Associação, notável só pelo seu excessivo asseio” 

(IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 31 Mar 1874). O mesmo 

cuidado se observava em relação a outros objectos para uso das crianças: 

Achava muito bom fazer algum arranjo no Bom Sucesso para a limpeza e a primeira 

coisa é os púcaros, pois ao menos não farão tantas porcarias. (...) são 96 crianças, pode 

então encomendar 96 púcaros (...).Enquanto se fazem os púcaros, era bom que (...) visse 

o lugar aonde poderão pôr umas réguas, com umas escápulas, para depois se pendurarem 

os púcaros (...). (ADSCS, C 1419, de TS a Maria Augusta Campos, [1866]) 

A garantia das condições necessárias para a frequência gratuita das escolas passava, ainda, 

pela criação de incentivos, como os prémios sob a forma de objectos úteis, de que são 

exemplo as peças de vestuário e, por vezes, de outras soluções engenhosas que justificassem, 

junto das famílias, a escolarização das suas filhas, como a fundação de uma Casa de Lavor, 

em 1860, no Colégio de Santa Marta, ou o acordo estabelecido com o Colégio de Campolide, 

dos Jesuítas, para o tratamento da roupa dos seus alunos internos. 

A urgência de constituir uma “casa de trabalho”, à semelhança do que, na altura, se fazia em 

França, a que já a acta da direcção de 14 de Abril de 1859 se referia (IAN/TT, AC, Lv 359), 

foi uma das primeiras prioridades a ser considerada e, concretizada, no Colégio de Santa 

Marta. O relatório de Janeiro de 1861 narra: 
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Esta ideia não nos largou desde que fomos eleitas para formar a Direcção. Víamos a 

necessidade de realizar este projecto, o bem que devia resultar dele, entretanto as 

dificuldades eram grandes. Mas a Providência, que sempre nos tem ajudado tão 

visivelmente, deu-nos os meios necessários para podermos começar esta nova empresa e 

no dia da Visitação de Nossa Senhora, 2 de Julho, abriu-se a casa de lavor com 8 

raparigas. 

Se crianças necessitam serem vigiadas e protegidas, quanto mais raparigas já crescidas e 

expostas a tantos perigos. Logo que uma pequena sabe ler e escrever, os pais contentam-

se com esta instrução, lembram-se que ela já os pode ajudar, tiram-na da aula e a 

pequena fica em casa muito pouco vigiada e muito exposta aos perigos do mundo. O fim 

da casa de lavor é justamente evitar isto. As raparigas são admitidas logo que sabem ler 

e escrever e ficam até à idade de 20 anos ou mais, aprendem a coser, ganham porque se 

lhes paga a obra que fazem e ao mesmo tempo são vigiadas e cuida-se em dar-lhes uma 

educação religiosa. Quando mesmo não saibam ler, as raparigas que já têm idade de 

trabalhar para ganhar são admitidas, no caso de haver boas informações sobre a sua 

conduta. 

O desejo que as nossas pequenas continuassem a ser vigiadas nas idades mais perigosas, 

foi o motivo que nos excitou a estabelecer em Santa Marta uma casa de lavor, o primeiro 

e único estabelecimento neste género que há em Lisboa. As raparigas entram para a casa 

de lavor às 8 horas da manhã, trazem alguma coisa para comer, têm no meio do dia uma 

hora para jantar e descansar e depois trabalham até à noite. Aos domingos reúnem-se 

para irem à Missa, jantam e passam todo o dia em Santa Marta, aonde se lhes faz uma 

pequena instrução religiosa. Decidimos fazer mais a despesa do jantar aos domingos por 

achar, que o bem que desejamos fazer a estas raparigas não seria completo, se depois de 

passarem a semana muito vigiadas, ficassem aos domingos livres de irem para onde 

quisessem. O produto da obra que fazem é para elas e paga-se-lhes no fim da semana ou 

no fim do mês. (...) Achámos uma loja que nos tem fornecido muita costura. Algumas 

pessoas particulares também têm dado alguma obra a fazer e aproveitamos esta ocasião 

de vos lembrar, Senhoras, que muito serviço faríeis à nossa Associação se pedísseis a 

vossos Pais que, quando pudessem, fornecessem costura para as pequenas da casa de 

lavor. O número das pequenas aumentou, temos hoje 13 inscritas. (ADSCS, D 3809, 

Relatório da APMP, 1861) 
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Em Agosto de 1861, as actas registam a aprovação do regulamento para a Casa de Lavor cujo 

conteúdo transcrevem (ver Anexo 2).76 Este empreendimento mereceu particular atenção por 

parte da direcção que entregou a sua responsabilidade ao cuidado da secretária, Maria Amália 

Mendonça (IAN/TT, AC, Lv 359; ADSCS, D 3808). A Tabela 2 apresenta as obras de costura 

realizadas pelas raparigas da Casa de Lavor, de Julho a Dezembro de 1860. 

Tabela 2. Mapa da roupa feita na Casa de Lavor a Santa Marta, de 2 de Julho de 1860 a 31 de 
Dezembro do mesmo ano. (ADSCS, D 3809, Relatório da APMP, 1861) 

Designação Pano cru Chita Algodão Linho Lã Total 

Camisas de homem 101 25 87 8  221 

Camisas de mulher   5 3  8 

Lençóis    3  3 

Toalhas de mão    12  12 

Toalhas de mesa    1  1 

Guardanapos    18  18 

Cobertas de cama   2   2 

Cortinas de cama   4   4 

Rodapé da cama   5   5 

Vestido     1 1 

O acordo com o Colégio de Campolide, tinha uma intenção semelhante. Lemos nas actas: 

A Presidente participou à Direcção que o Reverendo Padre o Doutor Moura,77 Professor 

do Colégio de Campolide, que costuma ir uma vez por semana ensinar a doutrina às 

alunas do Asilo de S. Sebastião, custando-lhe ver que as pequenas chegando aos 14 ou 

                                                 

76 Para além da transcrição que encontramos no Livro de actas da direcção (IAN/TT, AC, Lv 359) existe um 

outro documento com o mesmo conteúdo, manuscrito por Teresa de Saldanha (IAN/TT, AC, Cx 40 (637-658)) 

que julgamos ser o original sujeito à aprovação da drecção em 30 de Agosto de 1861. Segundo a referida acta, o 

regulamento foi escrito pela presidente, “de acordo com a Secretária”. 
77 “Padre Joaquim Moura bacharel formado em teologia pela Universidade de Coimbra professor no Colégio [de 

Campolide] e que nos pertence”, assim o apresenta o Padre Sturzo a Teresa de Saldanha, em 1871, ao indicá-lo 

para ir, semanalmente, “explicar a doutrina cristã às meninas do Colégio de Palhavã” (IAN/TT, AC, Cx 40, 216) 
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15 anos os Pais as tiram do Asilo, embora estejam pouco instruídas na doutrina cristã, 

para elas lhes principiarem a ganhar alguma coisa, e não havendo meio de obstar a isto, 

por serem todas as famílias muito pobres, lembrou-se de que havendo no Colégio de 

Campolide muitos alunos internos, e estando a lavagem, consertos e engomados da 

roupa dos ditos alunos a cargo do mesmo colégio, podia esta ser arranjada no Asilo de S. 

Sebastião, pelas pequenas mais velhas, resultando daqui o grande benefício para elas de 

poderem ir ganhando alguma coisa para os Pais, e ao mesmo tempo instruindo-se na 

Doutrina Cristã, e também o de estarem sujeitas na idade em que mais proveitosa lhes é 

esta sujeição e resulta ainda o bem de se irem habilitando a serem mais tarde boas 

criadas. 

O digno eclesiástico (...) fez esta proposta à Presidente da Associação, que a aceitou com 

gosto, e do mesmo parecer foram todos os outros membros da Direcção, que 

concordaram com a Presidente, que disse tencionar dar a roupa a lavar a uma lavadeira, 

e dever-se ter uma engomadeira no Asilo, para ir ensinando as pequenas. (IAN/TT, AC, 

Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP, 29 Fev 1872) 

Como veremos, pelo conteúdo do ensino ministrado a estas alunas, a doutrina cristã não 

constitui o único fim da educação, como poderá parecer da justificação dada pelo Padre 

Moura ao propor este acordo. Mas, revela-se uma preocupação contínua. Como 

frequentemente se afirma, a associação defendia que só uma educação fundada nos princípios 

sólidos da religião católica é capaz de “tirá-la [à criança] das trevas da ignorância” (ADSCS, 

D 3814, Relatório da APMP, 1872) e “de tornar o homem bom e feliz!” (ADSCS, D 4829, 

Relatório da APMP, 1906). De acordo com o artigo 5.º dos estatutos, trata-se de garantir que 

as crianças beneficiem, realmente, de uma educação “religiosa e moral”. Na alteração de 

1880, o artigo 5.º perde a designação de “religiosa e moral” atribuída à educação. 

Provavelmente, por se considerar tais epítetos dispensáveis por estarem contidos no conceito 

de educação que já o artigo 1.º especificava que devia ser “verdadeiramente cristã”. 

A escolha das mestras e das suas ajudantes para as escolas da associação ou o reconhecimento 

da sua qualidade nas escolas que se subsidiam afigura-se, neste contexto, de primordial 

importância: era necessário que tivessem apropriado conhecimentos adequados mas, também, 

que revelassem sólidas qualidades humanas e morais. A este assunto voltaremos, adiante. 
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Deve, a associação, velar pelo desenvolvimento das crianças, considerando-as no seu contexto 

individual e social e tendo em vista a sua capacidade de vida autónoma. Do texto atrás citado, 

ressalta a preocupação em promover conhecimentos práticos, com vista à preparação para o 

futuro. Ali se fala em contratar alguém que vá “ensinando as pequenas”, por forma a habilitá-

las para “serem mais tarde boas criadas”. Noutros documentos se mencionam saídas 

profissionais diferentes, como floristas (ADSCS, D 3826). Muitos referem alunas que foram 

preparadas para mestras e adquiriram a respectiva habilitação formal. 

Tal como a acção social se estende à família das crianças, também a acção educativa tem em 

vista a comunidade. As crianças assumem o papel de ‘missionários’, particularmente junto 

das suas famílias (Miranda, 1993), dando início a uma acção cujo alcance não é possível 

conhecer (ADSCS, D 3825, Relatório da APMP, 1887): 

As nossas alunas, à medida que a sua inteligência se vai desenvolvendo, e que os seus 

sentimentos se vão aperfeiçoando, vão espalhando, qual aroma delicioso, os frutos da 

sua própria instrução sobre as famílias, aproveitando estas de todas as vantagens que a 

boa educação exerce no espírito das crianças. Se alguma de nós, Senhoras, pudesse 

seguir os passos infantis das nossas protegidas, e penetrasse, invisível no interior da 

pobre casa aonde a criança entra alegremente, depois de ter passado o dia todo na aula, 

veria como, sentada entre o pai, cansado do seu trabalho, e a mãe, sempre solícita em 

cuidar nos seus filhos, a nossa pobre aluna repete, à família reunida, as lições e as 

explicações de doutrina, que recebeu de suas mestras, conseguindo impressionar os pais 

pelas suas frases inocentes e singelas, e excitá-los ao fiel cumprimento dos seus 

deveres!! A inocente menina torna-se, por assim dizer, o missionário da família, e exerce 

sobre ela uma igual e salutar influência. (ADSCS, D 3814, Relatório da APMP, 1872) 

Assim se perspectiva o efeito moralizador da educação facultada às crianças, sobre a própria 

sociedade: como um aroma que se espalha, primeiro, às famílias do presente, depois às 

famílias que cada uma constituir, de modo especial através da educação dos seus próprios 

filhos. Sublinhe-se que se atribui à inteligência das crianças a faculdade de se desenvolver e 

aos seus sentimentos o de se aperfeiçoar, gradualmente, ‘à medida que’, de acordo com um 

processo de educação progressivo, em que a criança assume, também, a posição de sujeito. 
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Uma acção educativa como um alcance alargado, potencialmente global, em que as próprias 

sócias são beneficiárias, envolvidas neste movimento de aproximação dos outros e de partilha 

de preocupações e responsabilidades em prol do bem de todos. Marcada pelos valores cristãos 

de fraternidade e de solidariedade, a associação responde ao que José de Saldanha considera 

como uma das prioridades do seu tempo: “aproximar o pobre do rico, e este daquele” 

(Oliveira e Sousa, 1891, p. 67). 

3.1.2 As sócias 

Mas quem eram as sócias? Os artigos 2.º e 3.º estabelecem que: sócias ordinárias, eram 

raparigas com menos de 35 anos, “de primeiro estado”, isto é, solteiras, que contribuíam com 

uma quota mensal de 200 reis; sócias extraordinárias eram senhoras casadas ou viúvas, ou que 

tivessem atingido os 35 anos e, ainda, as que, preenchendo embora as condições para serem 

sócias ordinárias, não pudessem contribuir com aquele valor mensal. 

Estas disposições tornavam possível a integração de sócias muito jovens, desde que 

autorizadas pelos pais ou tutores, e cumpriam o duplo fim educativo da associação no que 

concerne às meninas ricas que cedo se habituavam, assim, a “tratar de coisas sérias”. Citamos, 

a propósito, o caso de uma sócia com oito anos: 

A menina Helena Pereira,78 (...) tinha assistido à Missa [da Primeira Comunhão] com 

sua mãe, D. Maria José de Azevedo, e, sem dizer nada a ninguém, trouxe tudo quanto 

tinha na sua bolsa, e depois do almoço pediu à sua mãe que lhe permitisse dá-lo às 

crianças pobres. A quantia era 1$500 reis, restos de maior quantia, e a sua boa mãe, 

satisfeita com tão generosa oferta, consentiu imediatamente. (Thiaucourt, 1987, p. 231) 

                                                 

78 Helena Pereira Coutinho (?-?). Filha de Miguel Pereira Coutinho e de Maria José de Azevedo Coutinho 

Caldeira de Mendanha. Frequentou o Colégio das Portas da Cruz. 
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Por vezes, as sócias eram inscritas logo que nasciam,79 pelas próprias mães, entretanto na 

categoria de sócias extraordinárias: 

Temos uma nova sócia, D. Maria Amália de Barros Saldanha da Gama e Sousa de 

Mesquita Leitão e Carvalhosa! O nome é compridíssimo e peço-te muito que repares não 

tirem nem um só da lista, por causa dos pais. É a filhinha da Sofia Valverde,80 hoje 

Viscondessa de Vila Nova da Rainha. Manda lá receber o anual de 1880, quer pagar 

tudo junto em Janeiro. (ADSCS, C 1379, de TS a Maria Augusta Campos, 24 Jan 

[1880], sublinhado no original) 

Este excerto e muitos outros confirmam a origem social das sócias que eram, 

maioritariamente, de famílias titulares da nobreza ou da alta burguesia. Não sendo esta, 

porém, condição de admissão como sócias, outras pessoas se vão juntando com o correr dos 

anos. E, tendo tido início em Lisboa, em breve se estendeu por todo o país, sendo comum a 

referência às “sócias da província”, de que se destacam núcleos importantes, como os de 

Castelo Branco, Porto, Alenquer, Alvito, Redondo e Funchal. 

A todas as sócias, se pedia: o envolvimento na distribuição dos bens materiais e espirituais 

necessários à educação das crianças protegidas pela associação e ao funcionamento das suas 

escolas; a presença na festa anual, nos primeiros dias de Janeiro, que, de acordo com o artigo 

20.º,81 incluía um sermão com o fim de as “instruir” e “excitar nelas um ardente zelo e desejo 

de trabalharem para fazer prosperar” a associação; a participação activa na assembleia geral, 

que o artigo 8.º determinava que se realizasse, ordinariamente, no dia 18 de Janeiro de cada 

ano, aniversário da fundação. 

                                                 

79 A título de curiosidade, a sobrinha mais velha de Teresa de Saldanha, Maria Isabel de Saldanha Oliveira e 

Sousa, foi inscrita na associação à nascença (ADSCS, C 1447). 
80 Sofia Elisa de Morales y Valverde (?-?). Casou em 1877 com António de Barros Saldanha da Gama de Sousa 

Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa, 2.º Visconde de Vila Nova da Rainha. Tinha sido sócia ordinária e 

passara a sócia extraordinária depois de casar. 
81 Este artigo, entretanto passado a 19.º por alteração dos estatutos de 1872, foi retirado por ordem do 

Governador Civil em 1917 (APMP, Livro das actas das assembleias gerais). 
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As premissas iniciais para a admissão de sócias, consignadas nestes primeiros estatutos, 

reflectiam um aspecto importante das intenções da fundação: dirigia-se, sobretudo, a jovens, 

raparigas com menos de 35 anos, e solteiras, isto é, com disponibilidade para ocupar parte do 

seu tempo no exercício da caridade, tratando de “coisas sérias”. 

Estas disposições vão mudar ao longo dos tempos. Em 1872, foi retirado do artigo 2.º a 

referência ao limite de idade. Uma alteração particularmente saudada pelas sócias que tinham 

já atingido os 35 anos e que terá acontecido, nesta data, pela passagem do 35.º aniversário 

natalício da própria Teresa de Saldanha, nesse ano (Miranda, 1993). É o que parece indicar a 

carta de Teresa à sua amiga Maria Augusta, autora da proposta, uns dias antes da sua 

apresentação à assembleia geral: 

[Faz-se] a reunião como sempre e, depois da votação, é que se trata da proposta da 

reforma. Muito me está custando e, sendo a iniciativa tua, parece-me que tu devias fazer 

a proposta. Mas eu farei o que quiseres. Algumas Sócias, que já têm 35 anos, estão 

muito contentes, e vêm amanhã. (ADSCS, C 1294, de TS a Maria Augusta Campos, [Jan 

1872], sublinhado no original) 

Na mesma altura, passou a considerar-se a categoria de “benfeitor” para “todas as pessoas que 

mensal ou anualmente quiserem concorrer com as suas esmolas e donativos” (IAN/TT, AC, 

40, 762; ADSCS, D 3807, Estatutos da APMP, 1872, art.º 3.º). 

Em 1890, os estatutos passaram a incluir, no artigo 3.º, um novo parágrafo, com a seguinte 

redacção: “são consideradas Sócias Ordinárias, todas as senhoras que se dedicarem ao ensino 

das crianças que frequentam os Asilos da Associação, ou lhes prestarem qualquer serviço 

permanente” (BNL, SC 7710//6 V, Estatutos da APMP, 1890, art.º 3.º). Este pequeno 

acrescento permitia incluir, no número das sócias ordinárias, as mestras e também as Irmãs 

dominicanas que, a essa altura, se encarregavam já da maior parte das escolas da associação. 

O Anexo 3 apresenta um quadro comparativo das sucessivas redacções dos estatutos. 

Retirando o limite de idade e incluindo, como sócias ordinárias, as pessoas que trabalhavam 

nas escolas com carácter de permanência, mesmo sem a participação pecuniária que, 

anteriormente, definia esta categoria, conserva-se, no entanto, o critério “estado civil”. Este é 

um aspecto fulcral na obra de Teresa de Saldanha que queremos sublinhar e, mais tarde, 
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retomaremos: a sua convicção de que, para levar por diante uma obra de tão grande 

envergadura como a da educação do povo, eram necessárias pessoas disponíveis, livres de 

outros compromissos, mesmo se, no caso das mais jovens, não gozavam de total autonomia. 

No entanto, não podemos deixar de assinalar que, na altura em que ainda preparava com 

Maria Augusta as alterações a propor à direcção e depois à assembleia geral, Teresa tenha 

escrito: 

Vem depois o Art.º 2.º. Vê o que eu risquei? Depois o § único tira-se de todo, pois o que 

diz das Sócias que casam e das que passam os 35 anos ficarem Extraordinárias não deve 

continuar. As que casam e as que excedem os 35 anos ficam Sócias Ordinárias, podendo 

votar e ser da Direcção. Acho isto justo. Classificam-se Sócias Extraordinárias todas as 

meninas e Senhoras que, mensal ou anualmente, oferecerem uma esmola voluntária a 

benefício da Associação, como vem no § único do 3.º Artigo. (ADSCS, C 1313, de TS a 

Maria Augusta Campos, [Dez 1871]) 

A esta proposta não seria alheia, para além do sentido de justiça expresso na missiva, a 

consideração do eficiente trabalho de algumas senhoras casadas em favor das crianças 

protegidas pela associação. Uma intenção que não chegou, sequer, à reunião da direcção de 3 

de Janeiro de 1872 em que se discutiu o texto (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da 

direcção da APMP): prevaleceu a ideia inicial82 observando-se, no entanto, como veremos, 

uma alteração no papel atribuído às sócias extraordinárias em matéria de participação nas 

decisões. 

3.1.3 As assembleias gerais 

As assembleias gerais e o seu funcionamento, visível, sobretudo, através das respectivas actas, 

merecem que lhes dediquemos algum tempo. 

                                                 

82 A inclusão de sócias casadas na direcção só veio a acontecer em 1924 (APMP, Livro das actas das 

assembleias gerais). Por curiosidade, a acta da reunião em que essa decisão foi tomada, é assinada já por uma 

senhora casada, Maria Camila Schröeter Viana de Carneiro Pacheco, mulher de António de Faria Carneiro 

Pacheco que foi ministro e embaixador. 
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Em primeiro lugar, atentemos na sua composição. De acordo com os artigos 7.º e 12.º, a 

assembleia geral é composta por todas as sócias ordinárias, que terão voto desde que perfaçam 

14 anos. As sócias extraordinárias, podendo assistir, não têm voto. A partir da alteração de 

1872, o artigo 7.º passa a ter a seguinte redacção: “a Assembleia Geral compõe-se de todas as 

Sócias Ordinárias e Extraordinárias” (Estatutos da APMP, 1872, 1880, 1890). E, do artigo 

11.º, desaparece a palavra “ordinárias”: “A Assembleia Geral poderá funcionar logo que se 

acharem presentes 25 Sócias”. 

Desaparece, também, a limitação à idade mínima de 17 anos para convocar uma assembleia 

geral extraordinária (artigo 9.º), bastando, para isso, que se juntem “15 sócias ordinárias”. 

Mantém-se, no entanto, a restrição a sócias ordinárias. Quanto à limitação de idade para 

exercer o voto, o artigo 12.º simplesmente desaparece. Aparentemente, todas as sócias, 

ordinárias e extraordinárias, são membros da assembleia geral com direito a voto, 

independentemente da sua idade. Na acta da reunião de direcção de 27 de Junho de 1872, 

lemos o seguinte: 

A Presidente participou que o Conselho de Distrito nenhuma dúvida põe em aprovar a 

reforma aos Estatutos da Associação, proposta pela Direcção nos artigos 1.º - 2.º - 3.º - e 

11.º, mas que se recusa a aprovar a reforma proposta nos artigos 7.º e 12.º, aos quais em 

sessão de 20 de Junho apresentou as seguintes emendas. Artigo 7.º proposta da 

Associação – a Assembleia Geral compõe-se das Sócias tanto Ordinárias como 

Extraordinárias, que todas têm voto. – Emenda – A Assembleia Geral compõe-se das 

Sócias tanto Ordinárias como Extraordinárias, que todas têm voto, sendo maiores ou 

emancipadas. Não convindo porém à Associação esta emenda, vai fazer ao Conselho de 

Distrito a proposta de o artigo 7.º ficar assim: A Assembleia Geral compõe-se de todas 

as Sócias Ordinárias e Extraordinárias. Artigo12.º proposta da Associação – As Sócias 

Ordinárias têm voto logo que completarem 12 anos. – Emenda – As Sócias Ordinárias 

têm voto logo que completarem a maioridade ou forem emancipadas. A Associação 

retira a reforma a este artigo, e pede para que fique como estava: Artigo 12.º - As Sócias 

Ordinárias têm voto logo que completarem 14 anos. Vai pois fazer-se um requerimento 

neste sentido ao Conselho de Distrito, no que todos os membros da Direcção foram 

conformes. (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP, 27 Jun 1872) 
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Observamos, pois, que era intenção da direcção e da assembleia geral que, em 18 de Janeiro 

desse ano, tinha aprovado a proposta de alteração, permitir a participação activa das sócias 

mais jovens, através do voto. Uma medida que nos parece vir, claramente, ao encontro da 

vontade de educar para a participação cívica, que não se confinasse ao dever de ajudar os 

outros mas incluísse, também, desde cedo, o confronto com a necessidade de discernir e tomar 

decisões responsáveis. A contraproposta do Conselho do Distrito, por seu lado, pretendia 

estabelecer o limite inferior na maioridade. 

Em sessão extraordinária, de 25 de Julho de 1872, a assembleia geral ratificou a proposta final 

da direcção, tal como ficara decidido na reunião de 27 de Junho, “autorizando-a a fazer outras 

quaisquer modificações necessárias, no caso de, por parte da Autoridade superior, se 

suscitarem algumas dúvidas” (APMP, Livro das actas das assembleias gerais, 25 Jul 1872). 

Tais dúvidas terão surgido, uma vez que a versão oficialmente aprovada a 7 de Agosto, deixa 

mesmo de referir limites de idade para exercer a capacidade eleitoral activa, o que levaria a 

pensar que, por uma hábil proposta da direcção, a norma resultaria ainda mais alargada, 

mantendo-se o limite inferior da maioridade, ou da emancipação, apenas para se ser eleito 

para cargos da associação como, desde o início, estabelecia o artigo 13.º.83 Mas, a leitura das 

actas das assembleias gerais posteriores a esta data, mostram que, apesar da redacção do texto 

aprovado, a intenção da “autoridade superior” prevaleceu: a partir daí, passa a registar-se, 

expressamente, o número de sócias que, estando presentes, não votaram por serem de “menor 

idade”. 

Parece claro que, entre a fundação e a primeira alteração dos estatutos, porventura a mais 

significativa das três que conhecemos até 1916, se reequilibram os papéis entre as sócias 

ordinárias e as sócias extraordinárias. Às sócias ordinárias cabe exercer os cargos de direcção 

e os papéis que o respectivo regulamento lhes comete e convocar as assembleias gerais 

extraordinárias. Em tudo o mais, as sócias extraordinárias, no início remetidas ao papel 

“extraordinário” que a designação parecia indicar, participam integralmente. Esta alteração 

permitia a participação activa e a tomada de posição das sócias que não podiam pagar a 

                                                 

83 Como se viu atrás, o estabelecimento do limite inferior de idade para fazer parte da direcção fora imposição 

do Decreto de aprovação dos estatutos inaugurais, de 27 de Fevereiro de 1860. 
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totalidade da quota mensal, bem como das que, tendo mudado de estado civil, queriam – e 

podiam – continuar a dar o seu contributo que, em muitos casos era, além do mais, valioso, 

pelo conhecimento que detinham da associação e das escolas. O mesmo se poderá dizer da 

possibilidade de contar, de forma efectiva, na medida em que se traduziam em voto, com o 

conselho de pessoas mais velhas, experientes e avisadas, como eram a Condessa de Rio Maior 

e a sua nora, a Marquesa de Rio Maior. 

As assembleias gerais reunidas, ordinariamente, no início de cada ano civil, para além de 

decidir sobre casos não previstos nos estatutos, tinham duas finalidades definidas no artigo 

9.º: “tomar contas” à direcção cessante e eleger a direcção para o ano seguinte. Detenhamo-

nos na análise destes dois aspectos. 

3.1.3.1 Os relatórios 

Antes de cada assembleia geral ordinária, a direcção reunia-se para ler e aprovar o relatório de 

actividades e contas; sujeito à aprovação da assembleia geral, o relatório era, posteriormente, 

impresso. Com uma tiragem que variava entre os 500 e os 700 exemplares, era distribuído a 

todas as sócias e aos benfeitores, assim como a outras pessoas a quem a direcção achasse 

conveniente dar a conhecer a associação e o trabalho que esta desenvolvia. 

(...) recebi também os relatórios que achei muito bons. (...) Eu costumo distribuir os 

relatórios por diferentes pessoas, mas não há pressa, primeiro estão as Sócias, depois me 

mandarás mais alguns. Costumo também mandar a algumas Sócias da província, as de 

Castelo Branco, Valadares, a Carvalhosa, à Joaquina Proença, e a Rosália.84 A todas as 

benfeitoras e Sócias, que pagam anualmente, espero não te esqueças de lhes mandar os 

relatórios, cintados. Às senhoras da Direcção também costumo mandar mais de um 

relatório, uns 5 ou 6, porque gostam de os dar a algumas pessoas do seu conhecimento. 

(ADSCS, C 1458, de TS a Maria Augusta Campos, 16 Mar [1878]) 

                                                 

84 Maria Joaquina (1851-1924) e Maria Rosália Tavares de Almeida Proença (?-?) que, frequentemente, 

trocavam correspondência com Teresa de Saldanha, são irmãs de Bárbara Tavares de Almeida Proença (1851-

1889), cunhada de Teresa, por ter casado, em 1873, com seu irmão mais novo, José. A primeira, Maria Joaquina, 

casou, em 1875, com Gonçalo Xavier de Almeida Garrett; a segunda, Maria Rosália, não casou. 
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O relatório tinha, portanto, dois tipos de destinatários: os órgãos oficiais e os potenciais 

benfeitores, por um lado; as sócias e os benfeitores efectivos, por outro. Relativamente aos 

primeiros, exerciam um papel de divulgação; no que respeita aos segundos, para além de 

sujeitar ao seu juízo o trabalho desenvolvido, desempenhavam um papel formativo, na medida 

em que, através deles, se procurava aumentar o seu zelo e interesse: 

Procurámos, Senhoras, narrar-vos o que se passou durante este ano da nossa gerência. 

Permita Deus que este relatório produza sobre os vossos corações bons efeitos, e que, 

vendo os benefícios que os nossos Asilos estão fazendo a tantas crianças pobres, o vosso 

zelo e interesse por esta Associação aumente cada vez mais. (ADSCS, D 3812, Relatório 

da APMP, 1870) 

Os acontecimentos relatados constituíam, especialmente para as sócias, que se considerava 

terem obrigação de “trabalhar para o bem da Associação” (ADSCS, D 3810, Relatório da 

APMP, 1865), “uma prova do benefício produzido pela vossa pequena esmola de 200 reis 

mensais” (ADSCS, D 3808, Relatório da APMP, 1862). 

Não é, pois, de estranhar, o tom exortativo dos textos, particularmente na primeira parte. Nela 

se explanam as finalidades da associação e os princípios que orientam a sua acção: 

Para conseguir a perfeição desta obra [da educação] deve ela ter como sólida base, o 

espírito de religião e de piedade. Convencidas desta verdade, fizemos constantes 

esforços durante este ano, para que os Asilos da Associação se tornassem árvores 

salutares à sombra das quais as crianças encontrassem, não só abrigo e instrução, mas, 

sobretudo, bons exemplos e bons conselhos. (...) Dezoito anos de existência; dezoito 

anos de experiência, têm ensinado qual o meio de conseguir o fim especial que esta 

Associação deve ter. Todas as Associações de beneficência têm uma miséria particular 

que mitigar. Umas, socorrem as criancinhas logo depois do seu nascimento; outras, 

consolam os pobres, os desgraçados e os enfermos; algumas, os velhos e cegos; não 

faltam associações de caridade para aliviar tantos e tão grandes infortúnios. A 

Associação Protectora de Meninas Pobres tem por fim procurar educar e formar os 

corações das crianças desde pequeninas até à idade da adolescência, em que, saindo dos 

nossos Asilos, podem ir no mundo exercer a benéfica influência da educação que 
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receberam. Tudo isto é fazer o bem, praticar a caridade. Mas, de todas estas missões, não 

será porventura a nossa a mais importante e sublime?! Nós assim o pensámos, e 

fortalecidas por este pensamento, procurámos espalhar cada vez mais a influência das 

nossas casas de educação em Lisboa e fora desta cidade. (ADSCS, D 3816, Relatório da 

APMP, 1877) 

Destas introduções, sobressaem duas noções fundamentais, a que já nos referimos: a missão 

da associação é “a educação e instrução dos filhos do povo, baseada nos princípios sólidos da 

religião cristã” (ADSCS, D 4829, Relatório da APMP, 1906); a criança educada nas escolas 

que a associação protege, espalhará, à sua volta, os frutos da sua educação. 

Os relatórios continuavam, então, com a descrição dos “benefícios” realizados em cada uma 

das escolas protegidas pela associação, bem como dos acontecimentos mais importantes, 

seguindo-se a referência aos principais donativos e respectivos benfeitores, assim como aos 

gastos mais relevantes, uns e outros incluídos, depois, nos mapas de receita e despesa, anexos 

aos relatórios. Em anexo, seguiam, ainda, a lista de sócias e benfeitores e os mapas de 

movimento das escolas que eram consideradas como escolas da associação. A estes elementos 

aludiremos mais à frente, no subcapítulo destinado às escolas ou ainda neste, a propósito do 

financiamento da associação. 

Cabia à presidente elaborar o relatório anual de actividades (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de 

actas da direcção da APMP). Tendo sido, Teresa de Saldanha, a presidente da associação 

desde 1860 até 1916, seria pois de esperar que todos os relatórios desse período tivessem a 

sua autoria directa. Na acta da assembleia geral ordinária, como na acta da direcção que a 

antecedia, registava-se que tinha sido lido o relatório “feito pela Presidente” ou “escrito pela 

Presidente” a que se acrescentava, habitualmente, a indicação do cuidado e da minúcia com 

que a autora relatara os acontecimentos. 

Haverá, porventura, alguns anos, em que a redactora do texto terá sido a secretária da direcção 

e não a presidente. Será o caso do relatório de 1871, em relação ao qual se afirma, 

expressamente, que foi elaborado pela secretária (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da 

direcção da APMP) e de grande parte dos se publicaram depois de 1889. Em relação a estes 

últimos, com excepção de 1891 em que é, também, expressamente atribuído à secretária, não 
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há, nas actas, referência explícita à autora, mas encontramos, em diversas cartas de Teresa de 

Saldanha notícia de ter pedido à secretária para escrever o relatório. 

A acumulação de afazeres, a que não será estranha a entrada de Teresa de Saldanha, em 1887, 

na congregação que fundara, assumindo plenamente, pela mesma altura, as funções de 

superiora geral, estará na origem destes pedidos. Em qualquer dos casos, os relatórios 

respeitavam a mesma estrutura, notando-se apenas as inevitáveis diferenças no estilo e na 

minúcia dos relatos. Diferenças muito ténues até 1897, em que foram secretárias duas pessoas 

muito próximas de Teresa de Saldanha: Carolina Júlia da Silva Sanches85 e, sobretudo, Pilar 

Nandin de Carvalho,86 amiga de Teresa de Saldanha e companheira desta na aventura da 

associação, quase desde o seu início; e, ainda pouco evidentes, entre 1898 e 1902, em que a 

secretária foi a sobrinha mais velha de Teresa de Saldanha, Maria Isabel de Saldanha Oliveira 

e Sousa.87 

A partir de 1903, sendo secretária Maria do Carmo de Andrada Pinto,88 as diferenças de estilo 

são, já, notórias.89 Salientamos a introdução do relatório apresentado em Janeiro de 1907 que, 

apesar de exprimir alguns dos princípios enunciados em relatórios anteriores, tal como o 
                                                 

85 (1847-1934). Condessa da Silva Sanches. Não casou. Pertenceu durante 39 anos à direcção da associação: em 

1868 como 2.ª assistente; de 1869 a 1871, vice-secretária; secretária, de 1872 a 1881; vice-presidente entre 1891 

e 1905; e, de 1906 a 1915, 1.ª assistente. 
86 Ocupou o cargo de tesoureira de 1865 a 1867, foi secretária de 1869 a 1871 e de 1882 a 1896 e 1.ª assistente 

em 1897. 
87 (1876—1930). Filha de José Luís de Saldanha Oliveira e Sousa e de Bárbara Tavares de Almeida Proença. Foi 

aluna do Colégio de S. José, em Benfica, de 1888 a 1896. Ingressou na Congregação das Irmãs Dominicanas, 

tendo sido a sua 3.ª superiora geral. 
88 Supomos ser filha de Joaquim José de Andrada Pinto e de Maria Júlia Leopoldina de Andrade Calvet. (1868-

1951). Em duas actas de assembleias gerais, 1943 e 1945 (APMP, Livro das actas das assembleias gerais) 

afirma-se que era filha de uma das fundadoras, referindo-se certamente a ser sua mãe sócia desde a primeira 

hora. Entrou na direcção em 1899, como 1.ª assistente e exerceu diversos cargos até 1951, último ano em que 

aparece referida nas actas, o que parece confirmar a identificação por ter sido este o ano da sua morte. Uma sua 

sobrinha, Maria Domingas Portugal de Queirós de Andrada Pinto, foi aluna do Colégio de S. José de Benfica. 
89 O estilo destes relatórios corresponde ao das actas assinadas por esta senhora (IAN/TT, AC, Lv 360). Registe-

se que, para além do estilo hiperbólico dos textos, as actas são escritas com letra irregular e encontram-se 

bastante rasuradas. 
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entendimento do trabalho da associação como uma missão radicada na fé, não nos parece 

poder, pelo estilo inflamado do discurso, ter saído da pena de Teresa de Saldanha: 

Nosso Senhor Jesus Cristo agonizava na Cruz! Eis que descerra os divinos lábios, já 

roxos pela aproximação da morte, e com voz ansiada e anelante exclama: ‘Sitio’, Tenho 

sede! Nem os rios caudalosos, nem as fontes cristalinas, nem as torrentes impetuosas, 

obra Sua, Lha podiam mitigar! A sede misteriosa que devorava o divino Jesus era a das 

almas, e esta só palavra gerou o Apostolado, o zelo Cristão! O Missionário, as Irmãs da 

Caridade, rasgam todos os laços terrenos, desprendem-se da sua família, dos seus bens, 

do próprio nome, e lá vão às regiões dos gelos eternos, às zonas tórridas, expõem-se às 

balas nos campos de batalha, às epidemias mortíferas nos hospitais: não se arreceiam das 

garras dos leões e tigres, nem das zagaias dos negros, nem das ciladas dos ímpios, a tudo 

indiferentes; contanto que saciem a sede do seu Mestre e Senhor, dando-Lhe almas! 

Senhoras, não precisamos ir à China, ao Japão, aos países infiéis arrancar inocentes 

crianças aos dentes afiados dos porcos, e aos monturos nauseabundos das ruas. Na nossa 

Lisboa, no nosso Portugal, pais há, Cristãos unicamente pelo baptismo, que atiram com 

seus filhos aos pântanos da imoralidade, ao dragão da heresia, e a nossa Associação foi 

criada para salvar estas crianças da dupla morte da alma e do corpo. Os nossos colégios 

são viveiros dessas plantas tenrinhas, as crianças, que serão as mães Cristãs de amanhã. 

(ADSCS, D 3830, Relatório da APMP, 1907) 

Em qualquer circunstância, no entanto, nenhum relatório foi sujeito à aprovação da 

assembleia geral sem passar pela mão e pela crítica da presidente, o que, salvaguardadas as 

diferenças referidas, nos permite considerá-los, se não como textos de Teresa de Saldanha, 

pelo menos como expressão do seu pensamento. 

Entre 1859 e 1916, realizaram-se 59 assembleias gerais, sendo 4 extraordinárias. Na 

sequência anual, registam-se três faltas: 1890, 1895 e 1911. Nestes três anos não foi, portanto, 

publicado o relatório anual de actividades. A estes se juntam: o ano de 1902 em que, apesar de 

ter havido assembleia geral, não se publicou relatório, por terem, entretanto, mudado as 
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exigências legais quanto à forma de apresentação das contas;90 o ano de 1916, em que, para 

além da morte recente da Presidente, se registara a interrupção dos trabalhos no Colégio de 

Rio de Mouro, o único a funcionar, na altura. Terão sido publicados, então, neste período, 50 

relatórios. Destes, acedemos a 33. 

3.1.3.2 As eleições 

Para além da aprovação dos relatórios, as assembleias gerais ordinárias elegiam a direcção 

para o ano seguinte. Uma passagem de testemunho: 

Aqui nos achamos de novo reunidas em Assembleia Geral, umas para darmos conta dos 

trabalhos de que fomos encarregadas e narrarmos o estado em que se acha a Associação, 

outras para nos tomarem essas contas e depois procedermos, todas imparcial e 

conscienciosamente, à eleição da nova Direcção. As nossas posições são diferentes, mas 

o fim que temos em vista é o mesmo: fazer prosperar esta Associação, contribuir para 

que ela floresça, cresça e se desenvolva! Estes sentimentos devem tornar-vos, Senhoras, 

severas na próxima eleição, e nós, penetradas da responsabilidade que tínhamos, vimos, 

com alegria, depositar em vossas mãos o cargo que de nós confiastes! (ADSCS, D 3808, 

Relatório da APMP, 1862) 

A Marquesa de Rio Maior descreve, assim, o dia das assembleias gerais: 

                                                 

90 Pode ler-se na acta de 17 de Julho de 1901: “(...) a Tesoureira apresentou vários recibos para serem assinados 

pela Presidente, e Secretária, recibos estes agora exigidos pelas actuais circunstâncias, para a nossa Associação 

poder existir e continuar existindo legalmente; entramos agora no 1.º mês do ano económico de 1901 a 1902. 

Daqui por diante teremos de prestar contas, orçamento, etc., conforme é exigido.” (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro 

de actas da direcção da APMP, Jul 1901). Estas exigências parecem ser consequência directa da lei de Hintze 

Ribeiro de 1901 que obrigou à formalização das associações religiosas a que correspondia o cumprimento de 

determinados quesitos legais. Aliás na mesma acta se dá conta da agitação que se vivia em torno das casas 

religiosas: “De resto, os Asilos continuam com as aulas abertas. Este ano em Rio de Mouro não tivemos 1.ª 

Comunhão. Ali as nossas mestras também tiveram de sofrer alguma coisa, por causa da actual efervescência e 

exaltação dos espíritos e ânimos contra a Religião.” 
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No dia 18 [de Janeiro] é o dia que sempre têm lugar as eleições para os lugares da 

Direcção da Associação das Meninas, dia sempre desagradável para a Teresa, em que se 

acanha, em que se faz um pimentão na cadeira da presidência, em que tem que sofrer o 

mau humor das que saem, em que deseja deitar fora as que não trabalham e tem pena, 

em que tem que falar, em que tem que narrar os trabalhos da Direcção que todos sabem 

são os seus, em que tem que ouvir um murmúrio de elogios, e em que acaba sempre uma 

enxaqueca, moléstia de que sofre muito, a maior parte das vezes passada sem 

interromper os seus trabalhos, heroicidade que só quem as sofre pode bem avaliar. O 

caso é que muitas se passam sem ninguém o saber. 

Eu, pelo contrário, gostava muito do tal dia 18, e a Teresa fazia-me andar a combinar 

votos e a dizer quem ela desejava fosse votada, enquanto minha sogra fazia as honras 

aos Chaperons das meninas. 

A Teresa não achava constitucional nem político meter-se ela na eleição; mas não lhe era 

indiferente a escolha, porque desejava sempre pessoas que pudessem fazer serviços à 

Associação. “Lá anda a Maria na batota eleitoral”, diziam as pequenas. Mas não a fazia; 

transmitia os desejos da Teresa e mostrava a minha lista; às vezes ia numa carruagem 

buscar umas tantas eleitoras que faltavam, etc., etc. (Rio Maior, 1987, pp. 88-89, itálico 

no original) 

Batota, ou talvez não. A preocupação de Teresa de Saldanha era, como transparece nos 

relatórios mas, também, nas suas cartas particulares, que a direcção pudesse contar com 

pessoas empenhadas e responsáveis: “A prosperidade das Associações de caridade, depende 

muito das pessoas que as dirigem, porque quando estas têm zelo, quando estão prontas a 

trabalhar e desejam fazer o bem, as Associações ressentem-se do espírito que anima os seus 

membros (...)” (ADSCS, D 3809, Relatório da APMP, 1861). 

Por esse motivo, algumas vezes lamenta o resultado das eleições. A propósito da assembleia 

geral de Janeiro de 1866, terá dito à cunhada: “Não sabes? Saiu eleita a Júlia Vaz Preto.91 É 

excelente, mas uma criança sem uso de coisa alguma; (...) receio faça mal à Associação!” (Rio 

                                                 

91 Amiga das irmãs Tavares Proença. Trata-se de Júlia Vaz Preto Geraldes (?-1889), que casou, em 1877, com 

Guilhermino Augusto de Barros, par do Reino e Governador Civil de Lisboa (Rio Maior, 1987). 
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Maior, 1987, p. 89). O termo “criança” terá sido usado, no texto, com o duplo sentido de 

“pouca idade” e de “pouca maturidade”. Parece significativo que na primeira reunião de 

direcção que se seguiu a esta eleição, a presidente tenha feito ler o regulamento da direcção 

“para pôr todos os membros bem ao facto dos seus deveres” (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de 

actas da direcção da APMP, 31 Jan 1866), o que não era hábito registar-se. Mas Júlia seria, 

realmente, ainda muito nova e, por isso, de acordo com o artigo 13.º dos estatutos, 

necessitaria do consentimento do seu tutor, o que não veio a acontecer (ADSCS, C 0234, 

1866). 

Cada assembleia geral representava um enorme esforço por parte, sobretudo, de Teresa de 

Saldanha. Para além da elaboração do relatório e da publicação do correspondente anúncio 

nos jornais, com indicação do dia, hora e local da sua realização, nas vésperas da reunião, 

impunha-se escrever cartas para garantir a presença de número suficiente de sócias e inquirir 

da necessidade de providenciar transporte para algumas. Mas, também, supervisionar a 

preparação do lanche e o arranjo do espaço que era, normalmente, uma das salas do Palácio 

da Anunciada, até 1872, e depois, por norma, uma dependência das escolas em que se instalou 

a sede da associação: primeiro, o Colégio das Portas da Cruz; depois, o Convento do 

Salvador.92 

As enxaquecas de Teresa de Saldanha, a que a Marquesa de Rio Maior se refere, devem-se, 

também, à tensão provocada pelo desejo de que, das eleições, resultasse uma equipa coesa e 

interveniente mas, ainda, de que tudo corresse em boa harmonia, sem alterações de ânimo que 

a afligiam. Efectivamente, nem sempre o resultado das eleições era pacífico: por vezes, 

geravam-se conflitos, decorrentes de “quezílias particulares”, que muito incomodavam Teresa 

de Saldanha, para quem o bem maior da associação e dos destinatários da sua acção, devia 

estar acima de qualquer sentimento pessoal. 

                                                 

92 Entre 1900 e 1910, apesar de a sede da associação continuar a ser o Convento do Salvador, as assembleias 

gerais realizaram-se no Colégio de Benfica. Depois de 1910, as assembleias passaram a realizar-se em casa das 

irmãs Campos, à Calçada dos Caetanos, n.º 30, 2.º. Algumas assembleias (1884, 1885, 1886 e 1887) decorreram 

no Asilo das Cegas, sede da Associação de Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos. 
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Na assembleia geral de 1881, ocorreu um desses momentos de conflito, com efeitos na 

relação das pessoas envolvidas, que ultrapassaram o círculo das sócias e se repercutiram em 

algumas famílias. Disso, trata a carta de Teresa de Saldanha à sua amiga e companheira Maria 

Augusta, alguns dias depois: 

(...) espero tua irmã Carlota93 não pense eu não queria que ela entrasse para a direcção 

quando eu sou tão amiga e tão obrigada à tua irmã que tantas vezes me tem feito tão 

grandes serviços e tanto nos ajudou em diferentes ocasiões. Então podes imaginar a 

sensaboria tão grande que eu tive com toda essa história, custando em um lado dizer que 

achava tua irmã não devia entrar e para que ficasse a Silva Sanches, quando era isto para 

tua irmã não ficar secretária! Forte apoquentação tive (...)! Naqueles negócios não 

devem entrar quezílias particulares que cada um tem, e só se deve escolher pessoas com 

verdadeiro zelo, e as Associações nada devem ter com os negócios particulares de cada 

um. (...) Bom era que todos tivessem mais juízo e prudência! São qualidades bem raras 

neste mundo, não é assim? A minha cunhada Maria também ouviu palavras bem 

desagradáveis (...), quando a Maria coitada! se se interessa pelas Associações e trabalha, 

não pelo gosto de governar mas só pelo desejo de fazer o bem. Deus é que sabe as 

dificuldades com que ela luta, tendo sempre o marido doente e a mãe. Melhor tinha sido 

fazer entrar duas Assistentes mais zelosas, do que as que ficaram, que nenhum interesse 

têm pela Associação. Agora, a Júlia Sanches é e tem sido sempre, uma zelosa secretária. 

Esperamos isto fosse um nevoeiro que passou. Nestas Associações de caridade é 

necessário que exista um verdadeiro espírito de união entre os membros da direcção e só 

isto pode agradar a Nosso Senhor. Espíritos inquietos e intrigantes é melhor que saiam. 

Eu também, sem haver verdadeira caridade e confiança, não me sei entender. Nós duas, 

como sempre, Deus seja louvado, achamo-nos unidas no mesmo espírito. (...) a tua irmã 

Carlota que não leve a mal o que eu fiz. Como te deves lembrar, eu disse que me parecia 

que a Silva Sanches devia ser preferida pela razão de ter há tanto tempo exercido o lugar 

de secretária. Tu e a Maria levantaram a voz e disseram que plenamente aprovavam a 

minha proposta e como nenhuma outra sócia fez observação alguma, em contrário deve-

                                                 

93 Carlota Maria de Faria Campos, já referida anteriormente. Foi, mais tarde, membro da direcção da associação 

por diversas vezes, entre 1888 e 1915, desempenhando cargos de assistente e de vice-secretária. 



 

 174

se supor que a minha proposta ficou aceite, sendo portanto desnecessário proceder a 

segunda eleição e ficando portanto legalizada pela Assembleia Geral a escolha da 

secretária. (ADSCS, C 1152, de TS a Maria Augusta Campos, 7 Abr 1881, sublinhado 

no original) 

A situação fora criada pelo empate, com 11 votos, entre a Condessa da Silva Sanches e 

Carlota Faria de Campos, para o lugar de secretária. A acta da assembleia geral de 5 de Abril 

de 1881 (APMP, Livro das actas das assembleias gerais) confirma o que Teresa de Saldanha 

recorda a Maria Augusta, nas últimas frases do texto citado. 

Habitualmente, porém, a diplomacia e a prudência utilizadas pela presidente, apesar do seu 

manifesto desacordo e de alguma impaciência no que respeita a este tipo de mentalidade, que 

considerava mesquinha e prejudicial ao desenvolvimento das instituições, evitavam tais 

ocorrências. E o saldo das eleições era, quase sempre, considerado positivo, ‘correu muito 

bem’, mesmo quando a levavam a exclamar, entre o receio e a esperança: “veremos o que as 

nossas companheiras fazem durante o ano” (ADSCS, C 1128, de TS a Maria Augusta 

Campos, 23 Jan [1879]). 

3.1.4 As direcções 

A direcção da associação era, pois, eleita para um ano e compunha-se de sete membros: 

presidente, vice-presidente, secretária, tesoureira, vice-secretária e duas assistentes (artigo 15.º 

dos estatutos). De acordo com o artigo 18.º dos estatutos, competia-lhes, para além de garantir 

o funcionamento da associação e o desenvolvimento dos trabalhos para que fora fundada, “dar 

(...) contas por escrito à Assembleia Geral da receita e despesa”, “promover o aumento do 

número de Sócias e esmolas”, “nomear de entre as Sócias Ordinárias Zeladoras” e “prover a 

todos os (...) casos de administração ordinária”. 

As zeladoras eram como que auxiliares da direcção: deviam trabalhar “por adquirir novas 

Sócias”, procurar obter “esmolas extraordinárias” e ajudar a direcção em todos os seus 

trabalhos (artigo 18.º dos estatutos). De três em três meses, deviam participar na reunião 

mensal da direcção, mas podiam ser convocadas sempre que a direcção o achasse conveniente 

(artigo 19.º dos estatutos). E, “no caso de impedimento permanente” de um dos membros da 
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direcção, podiam ser chamadas a ocupar interinamente o seu lugar, até à assembleia geral 

seguinte (artigo 16.º dos estatutos). Tal situação ocorreu algumas vezes: por exemplo, em 

Outubro de 1872, quando casou a vice-secretária, Ana Gertrudes de Freitas Garcia94, a 

zeladora Maria das Dores de Melo Pinto e Sousa Coutinho95 tomou o seu lugar (IAN/TT, AC, 

Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP); durante o ano de 1865, quando saíram a 

secretária, Maria Amália de Mendonça, filha do Duque de Loulé, para entrar num convento, 

em França e a 1.ª assistente, Maria Rita Tenório y Moscoso,96 por ter viajado para fora do 

país, entraram para a direcção as, então, zeladoras, Maria Augusta Faria de Campos e Maria 

Brígida de Faria97 (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP). 

Nas actas das reuniões de direcção que se seguiam às assembleias gerais electivas, regista-se o 

número de zeladoras nomeadas, nem sempre acompanhado dos respectivos nomes. Destes, 

não foi possível encontrar nenhum registo formal, com carácter habitual: apenas, listas das 

que entregaram dinheiro à associação, incluídas nos mapas anuais de receita, referências 

dispersas nas cartas particulares e, um ou outro caso, em que as listas de sócias, anexas aos 

relatórios, lhes fazem referência explícita. Realmente, não estabelecendo os estatutos, o 

número de zeladoras que deviam ser nomeadas em cada ano, encontramos disparidades, que 

supomos terem a ver com as necessidades que a direcção previa, e com a qualidade do 

trabalho que se esperava das nomeadas. A nomeação de 1875 é reveladora dessa diferença: 

“Das vinte e duas Senhoras que desempenharam o cargo de zeladoras em 1874 reelegeram-se 

vinte, e nomearam-se de novo mais quinze. Total trinta e cinco” (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro 

de actas da direcção da APMP, 26 Jan 1875). 

Em Março de 1860, logo a seguir à publicação dos estatutos, a direcção aprovou o 

regulamento que definia as funções de cada um dos seus membros: 

                                                 

94 (1830-1921). Casou, em Setembro de 1872, com Luís de Freitas Branco, que foi deputado, director geral dos 

Negócios Eclesiásticos e secretário geral do Ministério da Justiça. 
95 Não encontrámos dados biográficos relativos a esta senhora. Supomos pertencer à família dos Viscondes de 

Balsemão. 
96 (?-?). Amiga, muito próxima, de Teresa de Saldanha e da sua cunhada, a Marquesa de Rio Maior. Casou, em 

Fevereiro de 1866, com o 2.º Conde de Lavradio, Francisco de Almeida Portugal. 
97 Não encontrámos dados biográficos relativos a esta senhora. 
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Conformando-se com o Art.º 15.º dos Estatutos da Associação Protectora de Meninas 

pobres deve a Direcção da dita Associação ser composta; de uma Presidente, Vice 

Presidente, Secretária, Tesoureira, Vice Secretária e de duas Assistentes, que têm as 

seguintes atribuições: 

À Presidente compete ter a maior eficácia em cumprir os seus deveres, porque é quem 

deve dar às suas companheiras um constante exemplo de zelo, e de caridade. Na 

Presidente recai principalmente a responsabilidade dos negócios da Associação. Não 

podendo haver responsabilidade sem autoridade, tem a Presidente toda a autoridade para 

exigir das suas companheiras, que cumpram com exactidão os deveres a seu cargo. 

A Presidente preside a todas as reuniões da Direcção, deve designar o local, dia, e hora 

das reuniões, e avisar todos os membros da Direcção. Deve exigir que a Secretária, e a 

Tesoureira assistam a todas as reuniões. Quando por qualquer motivo não possam 

comparecer deve a Presidente exigir que a Secretária encarregue a Vice Secretária, e a 

Tesoureira a 1.ª Assistente de exercerem os seus lugares na reunião da Direcção. As 

Actas das sessões depois de terem sido lidas pela Secretária são assinadas pela 

Presidente. Não se deve fazer pagamento algum sem uma Ordem escrita, e assinada pela 

Presidente, e pela Secretária. As Ordens para os pagamentos devem ser apresentadas no 

dia da reunião para ali mesmo se assinarem, e serem depois entregues à Tesoureira. Nas 

reuniões a Presidente deverá informar a Direcção dos negócios que há a tratar, os quais 

serão decididos à pluralidade de votos. 

Só a Presidente é que pode tomar sobre si alguma decisão com a obrigação de informar 

na próxima reunião aos outros membros da Direcção do que tiver feito. A Presidente 

poderá convocar a Direcção sempre que o julgar conveniente. Compete à Presidente, e 

no seu impedimento à Secretária rubricar os livros da Associação. Quando se tratar de 

dar alguns passos para benefício da Associação compete sempre à Presidente 

comparecer. Quando se tratar de proteger algum novo colégio deve a primeira visita ser 

feita pela Presidente, e pela Vice Presidente. À Presidente incumbe fazer o Relatório no 

fim do ano. Todos os papéis importantes da Associação serão guardados pela Presidente. 

À Vice Presidente compete na falta da Presidente tomar a responsabilidade dos negócios 

da Associação, e presidir às reuniões da Direcção. A Vice Presidente deve acompanhar a 

Presidente quando esta fizer a primeira visita a algum novo colégio. Os mapas mensais, 



 177

marcando para todos os membros da Direcção os dias das visitas às aulas, serão feitos, e 

apresentados nos dias das reuniões pela Vice Presidente. 

À Secretária compete a escrituração da Associação; tem a seu cargo fazer as Actas das 

sessões, avisar as zeladoras para as reuniões de três em três meses, e as Sócias para a 

Assembleia Geral. Terá um livro aonde a correspondência da Associação esteja inscrita, 

e um registo com os nomes, e moradas das Sócias. 

Nas reuniões compete à Secretária ler a acta da sessão antecedente, e assiná-la depois da 

Presidente. No impedimento da Presidente deve a Secretária rubricar os livros da 

Associação. Quando por qualquer motivo a Secretária não possa comparecer na reunião 

da Direcção deve encarregar a Vice Secretária de exercer o seu lugar. Na Assembleia 

Geral compete à Secretária fazer a chamada das Sócias, e ler o Relatório. Os recibos 

para a cobrança depois dos nomes das Sócias estarem escritos, serão entregues pela 

Secretária à Tesoureira no dia 20 de cada mês. A Secretária deve assinar as Ordens para 

os diferentes pagamentos. 

A Tesoureira está encarregada da contabilidade, da cobrança, e dos fundos da 

Associação. Todos os meses deve assinar os recibos para a cobrança das prestações das 

Sócias, e receber o produto desta cobrança, e de donativos extraordinários. Nas reuniões 

da Direcção deve a Tesoureira ser muito exacta em dar contas à Direcção da receita, e 

despesa da Associação. Deverá informar a Presidente, assim como os outros membros da 

Direcção do número de Sócias que existe, das Sócias entradas de novo, e das despedidas. 

A Tesoureira deve ter na sua mão um livro aonde os nomes e moradas das Sócias 

estejam registados. Nenhum pagamento será efectuado pela Tesoureira, sem ter recebido 

uma Ordem escrita pela Presidente, e por ela assinada e pela Secretária. A Tesoureira 

deve ter um livro aonde estas Ordens sejam lançadas, designado o número da Ordem, e 

qual o pagamento que se efectuou. A Tesoureira entregará os recibos à cobradora no 

primeiro dia do mês. Na Assembleia Geral dará a Tesoureira uma conta geral por escrito 

da receita, e despesa da Associação. Quando por qualquer motivo a Tesoureira não possa 

comparecer na reunião da Direcção deve encarregar a 1.ª Assistente de exercer o seu 

lugar, e de apresentar as contas da receita, e despesa do mês. 

Na falta da Secretária compete à Vice Secretária exercer o seu lugar. Todos os meses 

deve a Vice Secretária encher os recibos para as Sócias. Depois dos nomes das Sócias 

estarem escritos, estes recibos devem ser entregues à Secretária no dia 18 de cada mês. 
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As duas Assistentes devem ajudar os outros membros da Direcção no que for necessário; 

a 1.ª Assistente servirá de Tesoureira, quando esta tiver algum impedimento legítimo, e a 

Tesoureira poderá chamá-la para a ajudar nos seus trabalhos sempre que lhe convier. 

Além das obrigações já mencionadas para cada um dos membros da Direcção em 

particular, compete à Direcção visitar com frequência os Colégios protegidos pela 

Associação, informar-se do adiantamento das crianças, e contribuir até onde chegarem 

as suas forças para o bem espiritual, e temporal das mesmas crianças. 

A Direcção deve-se reunir todos os meses como se vê pelo Art.º 17.º dos Estatutos. Estas 

reuniões serão presididas pela Presidente, e na sua falta pela Vice Presidente, podendo 

começar logo que estiver presente a maioria da Direcção. Antes de principiar a Reunião 

deverá a Direcção invocar o Espírito Santo, rezando a antífona Veni Sancte Spiritus, 

depois um Padre Nosso e Avé Maria à Sagrada Infância de Jesus e Maria, e três vezes a 

jaculatória Oh! Maria concebida sem pecado etc. Concluídos os negócios, que houverem 

de se tratar na reunião, e depois de fechada a sessão a Direcção rezará o Memorare pelo 

aumento espiritual e temporal da Associação, e pôr-se-á especialmente debaixo da 

protecção da Santíssima Virgem, rezando o Sub tuum presidium etc. 

As Sócias que formaram a primeira Direcção têm, à sua custa mandado dizer todos 

meses uma Missa. É para desejar que todas as Direcções continuem com esta prática 

devota, tendo sempre em vista que a Associação está debaixo da especial protecção da 

Sagrada Infância de Jesus, e Maria. (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da 

APMP, 29 Mar 1860, sublinhado no original) 

Marcada pela cadência mensal das reuniões, na última quinta-feira de cada mês (IAN/TT, AC, 

Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP, 3 Fev 1859), a direcção ocupa-se das crianças 

das escolas que a associação protege, visitando-as frequentemente, de acordo com um mapa 

que todos os meses distribuía os membros da direcção pelas diversas escolas, em dias da 

semana definidos. Por exemplo, no final da década de 60, encontramos Teresa de Saldanha 

responsável por visitar uma das escolas, às 2.as e 4.as feiras (ADSCS, C 0190). 

Esta era uma actividade repetidamente recomendada pela presidente (IAN/TT, AC, Lv 359 e 

Lv 360), como único meio de garantir o bom funcionamento das escolas, no que respeita quer 

às necessidades materiais da escola, ou das próprias crianças, quer à qualidade do trabalho das 

mestras e ao desenvolvimento das alunas: 
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Quero-te pedir que vás mais vezes às Portas da Cruz, para me ajudar a vigiar as aulas. 

Tenho lá tanto que fazer que não imaginas, e custa-me não assistir mais às lições das 

pequenas. Mesmo é necessário para as Mestras e pequenas. Estas não lêem como eu 

gostaria. Se pudesses ajustar uma vez por semana, e vires-te encontrar comigo às 8 ½ em 

S. Luís, íamos juntas e à volta, eu levava-te onde quisesses, ou ia alguém buscar-te aqui, 

ou às Portas da Cruz. (ADSCS, C 0168, de TS a Maria Augusta Campos, [1868]) 

A este movimento se associam as zeladoras, por proposta da presidente, em Junho de 1860: 

“para [as] pôr (…) mais em contacto com as crianças pobres e ver se isto as fazia excitar a 

trabalharem mais para a Associação” (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da 

APMP, 28 Jun 1860). 

Umas e outras relatam, posteriormente, em carta à presidente, ou oralmente, nas reuniões 

mensais, a sua reflexão sobre o estado da escola mas, também, as necessidades identificadas: 

“A 1.ª Assistente continua descontente com a aula do Bom Sucesso” (IAN/TT, AC, Lv 359, 

Livro de actas da direcção da APMP, 28 Abr 1864); “Tenho quase sempre visitado os 

Colégios nos dias indicados pela Vice-Presidente, e muito me agrada ver o adiantamento das 

pequenas” (IAN/TT, AC, Cx 40, 328, de Maria Augusta Campos, ainda zeladora, a TS, 26 

Jun [1865]); “A Primeira Assistente disse ter visitado o Colégio de Alcântara, agora 

frequentado por 49 crianças, e a Mestra mostrou desejos de ter uma mesa maior para as 

pequenas poderem todas ou quase todas escreverem ao mesmo tempo” (IAN/TT, AC, Lv 360, 

Livro de actas da direcção da APMP, 29 Jul 1875); “A Secretária participou (...) que quando 

tinha ido ao colégio das Portas da Cruz tinha visto que uma das pequenas precisava muito de 

um vestido, e que lhe lembrava que a Associação lho poderia dar (...)” (IAN/TT, AC, Lv 359, 

Livro de actas da direcção da APMP, 30 Jun 1859). 
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Por vezes, a visita ia um pouco mais longe: “(…) a nossa zeladora Maria Lebzeltern98 foi o 

outro dia às Portas da Cruz e gostou imenso. Demorou-se bastante ensinando as pequenas e 

tomando muito interesse” (ADSCS, C 0182, de TS a Maria Augusta Campos, [1867]). 

Esta função de visitar as escolas, atribuída aos membros da direcção e, posteriormente, 

também às zeladoras, sugere-nos alguma semelhança com o que Fernandes (2004a; 2004b) 

descreve, em relação à actividade das inspectoras da Sociedade das Casas de Asilo da Infância 

Desvalida. Embora com algumas diferenças pontuais: não registamos a obrigatoriedade do 

acompanhamento diário das escolas, mas a recomendação de que as visitas sejam o mais 

frequentes possível. E, sendo também sua função analisar as condições materiais das escolas e 

das crianças, a qualidade da higiene e dos métodos de ensino utilizados, não se usa nunca a 

palavra ‘inspecção’: antes se fala em ‘vigiar’ e ‘velar’. 

A circunstância de serem sete senhoras na direcção, que se organizavam para fazer as visitas, 

a que se associaram depois outras, as zeladoras, como eram sete as inspectoras das Casas de 

Asilo a que, posteriormente, se associaram outras sócias, será ou não, mera coincidência? 

Talvez não seja, apenas, coincidência. Não podemos esquecer que, como tivemos 

oportunidade de afirmar, se nota, frequentemente, a influência francesa, particularmente 

motivada pela circuntância de a mãe de Teresa de Saldanha ter vivido em França, trazendo 

consigo modelos franceses de acção social. Ela própria escolheu para o Asilo da Ajuda, as 

Irmãs francesas de S. Vicente de Paulo. A Condessa de Rio Maior terá, seguramente, 

conhecido a experiência das Casas de Asilo em França como, obviamente, a sua tia, a 

Duquesa de Palmela, cujo marido esteve ligado à fundação das Casas de Asilo em Portugal. 

Uma das fundadoras da Associação Protectora de Meninas Pobres, Maria de Sousa Holstein, 

era, também, neta dos duques de Palmela.99 

                                                 

98 Maria de Lebzeltern (?-?) ou baronesa de Lebzeltern, como normalmente é designada nos documentos da 

associação, era filha do ministro da Áustria (ADSCS, C 0845). Casou, mais tarde, com o Visconde de 

Chanceleiros. Foi a alma de uma associação filial desta associação, a que adiante nos referiremos. 
99 Na década de 70, o marido desta senhora, que herdou o título de Duquesa de Palmela, era presidente da 

Sociedade das Casas de Asilo (ADSCS, C 0839; IAN/TT, AC, Lv 360). 
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O mesmo se dirá de outras pessoas envolvidas nesta associação, de modo particular a sua 

inspiradora, ela própria de nacionalidade francesa, a Irmã Lizarde, das Irmãs de S. Vicente de 

Paulo. E, se alguma dúvida subsistisse quanto à influência de um modelo francês, vejamos: 

A Direcção lamentou a perda da Sócia, a Exma Snrª D. Elvira Vila Lobos,100 que tinha 

falecido havia poucos dias, e por esta ocasião disse a Irmã Lizarde que era costume 

nestas Associações mandar dizer uma Missa por alma das Sócias que faleciam, e que 

ordinariamente a Secretária tomava isto a seu cargo e avisava a Direcção e as zeladoras 

do local, dia e hora em que se havia de celebrar a Missa. A Direcção conformou-se com 

este parecer (...). (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP, 26 Maio 

1859) 

Este excerto, para além da circunstância realçada – costume de mandar celebrar uma missa 

pelas sócias falecidas – revela-nos outro elemento importante. Ao afirmar que “era costume 

nestas Associações” e “ordinariamente a secretária”, percebemos que alguém está a sugerir 

um modelo. Ora, a autora da sugestão é exactamente a Irmã Lizarde, que sugerira a 

constituição da associação e que encontramos na reunião fundadora, a pedido da direcção. Ela 

vai ser presença continuada nas reuniões mensais, até meados de 1859, altura em que, 

conforme se regista na acta de Julho, se retirou para França (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de 

actas da direcção da APMP). 

Em Agosto, encontramos, no seu lugar, a Irmã Ville, a quem a direcção pedia que “a ajudasse 

com os seus bons conselhos, como até então tinha feito a Irmã Lizarde” (IAN/TT, AC, Lv 

359, Livro de actas da direcção da APMP, 28 Ag 1859). Esta terá ocupado menos vezes essa 

posição: apenas na reunião de Agosto de 1859 se regista a sua presença e o seu nome só vai 

ser referido mais uma vez, em Novembro do ano seguinte, a propósito de uma carta que terá 

escrito, a pedir um subsídio para uma outra escola da sua congregação, instalada em Benfica. 

Não podemos, por este texto, afirmar que as associações a que a Irmã Lizarde se refere, 

incluam as Casas de Asilo. Aliás, não nos parece muito arriscado sugerir que, na linha da 

acção social, em que esta associação também se insere, haverá, provavelmente, influências de 
                                                 

100 Não encontrámos dados biográficos sobre esta senhora. 
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uma outra experiência de origem francesa: as Conferências de S. Vicente de Paulo, fundadas 

por Frédéric Ozanam,101 em Paris, em 1833. Realmente, o desenvolvimento das Conferências 

de S. Vicente de Paulo, no seu início, teve, como principais auxiliares, as Irmãs da Caridade 

de S. Vicente de Paulo, cujo patrono a Sociedade adoptou, também. De entre estas, destaca-se 

a Irmã Rosalie Rendu, superiora de uma comunidade de Paris, bem conhecida nos círculos 

católicos da capital francesa, nomeadamente do grupo que se reunia em torno de Madame 

Swetchine, em que figuravam, para além de Ozanam, Lacordaire (Fréderic Ozanam et son 

temps, http://membres.lycos.fr/philia/) e outros, já referenciados. Foi à Irmã Rosalie que 

Ozanam e os seus companheiros se dirigiram, para obterem informações sobre as famílias 

pobres a quem poderiam dispensar ajuda material e apoio moral (Tarrazi, s/d). 

Uma influência que julgamos inequívoca, por exemplo, relativamente à Associação de Nossa 

Senhora Consoladora dos Aflitos, a que presidia a Condessa de Rio Maior e de que Teresa de 

Saldanha era sócia desde os 12 anos. Falemos de inspiração, mais do que de influência: as 

Casas de Asilo farão parte de um conjunto de instituições em que a Associação Protectora de 

Meninas Pobres se inspirou; mas não terá sido a única. 

As alusões à Sociedade das Casas de Asilo na documentação que analisámos são, aliás, 

escassas, para além de um diferendo, a que nos referiremos, a seu tempo. Mas, em 1881, 

encontramos uma referência interessante: Teresa de Saldanha decide com as suas 

companheiras que as escolas da sua associação se constituirão como “complemento” 

daquelas. Assim se expressa o relatório anual: 

Muitas alunas do Asilo de S. Tomé pertencente à Sociedade das Casas de Asilo da 

Infância Desvalida e que dele saíram por terem mais do que a idade marcada pelo 

regulamento, vieram aqui [ao Asilo do Salvador] pedir para serem admitidas. A 

qualidade de alunas do Asilo da Sociedade da Infância Desvalida dá direito às crianças a 

serem admitidas nos nossos Asilos, e aproveitamos a ocasião de publicar no relatório 

esta resolução que tomámos, esperando possa deste modo chegar ao conhecimento da 

digna Direcção dessa Sociedade. As nossas aulas são o complemento de todos esses 
                                                 

101 Provavelmente, aqui sim, por mera coincidência, também o grupo que, com Ozanam, fundou as Conferências 

Vicentinas, era constituído por um total de sete pessoas. 
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Asilos estabelecidos em Lisboa. A criança começa na Creche, da Creche passa para os 

Asilos de Infância e destes para os nossos, aonde as raparigas de 15, 16 e 17 anos vêm 

completar a sua educação e passar o tempo mais perigoso da sua mocidade. Muito 

desejamos que todas as pessoas caridosas e que se interessam por essas casas de 

beneficência se penetrem da vantagem que lhes oferecem os nossos Asilos e estendam a 

sua protecção a esta Associação. (ADSCS, D 3818, Relatório da APMP, 1881). 

Voltemos à análise do funcionamento da direcção. A direcção da associação, eleita pelo 

conjunto das sócias, a quem dá contas no final de cada ano é, pois, um órgão colegial que, 

para além de tomar decisões em conjunto, desenvolve um trabalho comum e reparte tarefas 

pelos seus membros. No quadro seguinte (ver Tabela 3), apresenta-se a divisão de tarefas 

estabelecida no regulamento atrás transcrito: 

Tabela 3. Tarefas dos membros da direcção da Associação Protectora de Meninas Pobres. (IAN/TT, 
AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP) 

Cargos Funções 
Presidente Ser exemplo de zelo e de caridade para as suas companheiras; 

Assumir a responsabilidade dos negócios da associação; 
Tomar as decisões necessárias nos intervalos das reuniões; 
Informar a direcção das decisões tomadas sob a sua responsabilidade; 
Exigir das suas companheiras o cumprimento exacto dos seus deveres; 
Exigir a comparência da secretária e da tesoureira em todas as reuniões ou, no caso de 
impedimento inevitável, que se façam substituir; 
Convocar as reuniões da direcção sempre que o julgar conveniente; 
Presidir a todas as reuniões da direcção; 
Informar a direcção dos negócios a tratar nas reuniões e propô-los à votação; 
Assinar as actas das sessões; 
Assinar as ordens de pagamento; 
Rubricar os livros da associação; 
Elaborar o relatório anual de actividades; 
Guardar todos os papéis importantes da associação; 
Representar a associação; 
Fazer a primeira visita aos novos colégios; 
Votar em igualdade de circunstâncias com os restantes membros. 

Vice-Presidente Substituir a presidente na sua ausência, presidindo às reuniões e encarregando-se dos 
negócios da associação; 
Acompanhar a presidente na primeira visita aos novos colégios; 
Apresentar mensalmente os mapas de marcação dos dias das visitas às aulas para cada um dos 
membros da direcção; 
Votar em igualdade de circunstâncias com os restantes membros. 
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Tabela 3. (Cont.) Tarefas dos membros da direcção da Associação Protectora de Meninas Pobres. 
(IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP) 

Cargos Funções 
Tesoureira 
 

Assistir a todas as reuniões; 
Encarregar a 1.ª assistente de a substituir no caso de ausência inevitável; 
Fazer pagamentos de acordo com as ordens de pagamento assinadas pela secretária e pela 
presidente em cada reunião; 
Responsabilizar-se pela contabilidade da associação, registando em livro toda a receita e 
despesa, bem como o número das ordens pagas; 
Encarregar-se da cobrança; 
Velar pelos fundos da associação; 
Assinar mensalmente os recibos para a cobrança das prestações das sócias; 
Entregar os recibos à cobradora no primeiro dia de cada mês; 
Receber o produto da cobrança e dos donativos extraordinários; 
Informar mensalmente a direcção da receita e despesa da associação; 
Informar a presidente e os outros membros da direcção do número de sócias existentes, das 
sócias entradas de novo, e das que se despediram; 
Manter actualizado em livro próprio o registo dos nomes e moradas das sócias; 
Dar anualmente à assembleia geral, por escrito, uma conta geral da receita e despesa da 
associação; 
Votar em igualdade de circunstâncias com os restantes membros. 

Secretária Assistir a todas as reuniões; 
Encarregar a vice-secretária de a substituir em caso de ausência inevitável; 
Ler as actas das reuniões; 
Assinar as actas depois da presidente; 
Assinar as ordens de pagamento; 
Rubricar os livros da associação quando a presidente estiver impedida de o fazer; 
Cuidar da escrituração da associação: redigir as actas; manter actualizado o livro de registo da 
correspondência e o livro de registo das sócias com as respectivas moradas; 
Avisar as zeladoras para as reuniões de três em três meses; 
Avisar as sócias para a assembleia geral; 
Fazer a chamada das sócias na assembleia geral; 
Ler o relatório anual na assembleia geral; 
Entregar à tesoureira os recibos para a cobrança com os nomes das sócias, no dia 20 de cada 
mês; 
Votar em igualdade de circunstâncias com os restantes membros. 

Vice-Secretária Substituir a secretária na sua ausência; 
Preencher os recibos para as sócias e entregá-los à secretária no dia 18 de cada mês; 
Votar em igualdade de circunstâncias com os restantes membros. 

1.ª Assistente Substituir a tesoureira na sua ausência; 
Ajudar os outros membros da direcção no que for necessário; 
Votar em igualdade de circunstâncias com os restantes membros. 

2.ª Assistente Coadjuvar a tesoureira sempre que esta achar conveniente; 
Ajudar os outros membros da direcção no que for necessário; 
Votar em igualdade de circunstâncias com os restantes membros. 

Embora se perceba, na organização que vimos descrevendo, uma clara vontade de 

responsabilizar os membros da direcção e de alargar a acção da associação, chamando outras 

pessoas a intervir directamente, não podemos deixar de notar a relevância do papel que se 

atribui a três dos membros da direcção, na coordenação de todo o trabalho: a presidente, a 

tesoureira e a secretária, particularmente as duas primeiras. 
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Analisando a constituição das direcções entre 1859 e 1916, parece-nos poder afirmar que é, 

exactamente, nestes três cargos que se repetem os mesmos nomes: 

• o lugar de presidente foi ocupado por Teresa de Saldanha, entre 18 de Janeiro de 1860 

7 de Janeiro de 1916; 

• depois de ter sido secretária durante dois anos, Maria Augusta de Faria Campos 

exerceu o cargo de tesoureira a partir de 1868; só em 1923 apresentou a sua demissão, por 

falta de saúde; nesse ano, foi eleita vice-presidente, lugar que ocupou até 1927, última vez que 

aparece como fazendo parte da direcção; 

• o papel de secretária foi desempenhado, sobretudo, por três senhoras: Pilar Nandin de 

Carvalho, entre 1869 e 1871 e, depois, de 1882 a 1896; Carolina Júlia da Silva Sanches, de 

1872 a 1881; e Maria do Carmo de Andrada Pinto, de 1902 a 1915. 

Podemos dizer que, em menos de uma década, a direcção atingiu uma certa estabilidade, 

garantindo alguns nomes nos lugares chave, como seu núcleo forte. Isto é particularmente 

notório no que se refere à dupla presidente/tesoureira. Nos restantes cargos, particularmente 

quanto à vice-secretária, 1.ª assistente e 2.ª assistente, os nomes sucedem-se sem grande 

constância. Pelas suas atribuições, eram mais facilmente substituídas quando o seu trabalho 

não correspondia ao desejado ou quando casavam, passando à condição de sócias 

extraordinárias. Algumas vezes, estes cargos foram ocupados por alunas do Colégio de 

Benfica, ou antigas alunas, deste ou do Colégio das Portas da Cruz.102 Como a própria Teresa 

afirma: “As Assistentes não têm muito que fazer” (ADSCS, C 1258, de TS [a Maria Augusta 

Campos], [1865]), para além de algum trabalho que se lhes possa pedir. Mas a qualidade da 

sua participação era importante, por causa do peso que representavam nas votações mas, ainda 

mais importante, devido ao seu papel activo na visita e acompanhamento das escolas de que 

fossem nomeadas responsáveis. Aí, não podia ser indiferente nem o seu empenhamento nem 

os seus princípios: 

                                                 

102 Algumas vezes, estas ex-alunas voltaram a integrar a direcção mais tarde e durante vários anos. Tal foi o 

caso, por exemplo, de Clementina Elisa Dromgoole Poças Falcão, aluna do Colégio de Benfica, com sua irmã 

Rosa, que foi 2.ª assistente em 1882; depois de 1916, voltou a integrar a direcção, tendo sido presidente da 

associação de 1925 a 1930. 
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A Maria Domingas103 embirro com ela, isto sem dúvida. Um espevitado extraordinário e 

saca-se a dizer na reunião da Direcção, a propósito já não sei de quê, que tanto ódio 

tinha a trabalhar de mãos, que nem uma agulha pode ver, que só gosta de ler, escrever, 

tocar. Admira-me que ela ache na família com quem converse sobre literatura! Isto e 

outras coisas fizeram-me aborrecimento numa criança, como ela é. Vai para a rua em 

Janeiro; até me parece que eu voto contra ela. (ADSCS, C 5337, de TS à cunhada, 26 Jul 

1872, sublinhado no original) 

Votar “contra ela” é, certamente, força de expressão: um desabafo que exprime a desilusão 

relativamente a algumas companheiras que não acompanham a sua vontade de fazer sempre 

mais, a sua dedicação à causa da educação, que exigia um trabalho sem tréguas. Como noutra 

ocasião: “Estamos o pior possível de companheiras da Direcção! (...) a Secretária nada faz, 

nem as actas tem prontas e, realmente, é necessário recrutar gente mais posée. A Vice 

Secretária também está distraída com as representações” (ADSCS, C 0405, de TS a Maria 

Augusta Campos, [1868], itálico nosso para expressão francesa, sublinhada no original). 

Das 61 senhoras que, entre 1859 e 1916, passaram pela direcção, 27 fizeram-no apenas por 

um ano; 14 ocuparam cargos durante dois a cinco anos; 10, entre seis e dez anos. Com mais 

de quinze anos de permanência em cargos directivos, merecem destaque, para além de Teresa 

de Saldanha e de Maria Augusta Campos: Carolina Júlia da Gama da Silva Sanches (39 anos); 

Pilar Nandin de Carvalho (22 anos); Maria do Carmo de Andrada Pinto104 (18 anos); Maria da 

Purificação José de Melo105 (17 anos); e Carlota Maria de Faria Campos (16 anos). 

Ocupemo-nos, ainda, da dupla presidente/tesoureira. Teresa de Saldanha e Maria Augusta 

Campos conheceram-se em 1865, através das Irmãs dominicanas do Bom Sucesso (Rio 

                                                 

103 Maria Domingas José de Mendonça Rolim de Moura Barreto (1853-1928), filha dos Condes de Vale de Reis, 

depois também Duques de Loulé. Herdou os dois títulos. Foi 2.ª assistente no ano de 1872. 
104 Como já se referiu atrás, esta senhora continuou a fazer parte da direcção depois de 1916, durante muitos 

anos. 
105 (1849-1891). Filha do Conde de S. Lourenço. Prima de Teresa de Saldanha. Tia das irmãs Penamacor a que 

atrás nos referimos e que colaboraram na introdução das Doroteias em Portugal. Não casou. Foi 1.ª assistente de 

1873 a 1876 e vice-presidente de 1877 a 1889. 
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Maior, 1987). O tom cerimonioso das primeiras cartas, atesta uma certa distância inicial, 

ditada pelos cumprimentos da época. A propósito do convite dirigido a Maria Augusta para 

ser zeladora da associação, Teresa escreve: “Minha Senhora, acabo de receber a carta de V. 

Ex.ª e muito estimo a boa resposta que V. Ex.ª me dá e só sinto que o seu incómodo de saúde, 

me prive do prazer de aqui ver V. Ex.ª amanhã” (ADSCS, C 1258, de TS [a Maria Augusta 

Campos], [1865]). 

Rapidamente, porém, esse tom vai alterar-se, para dar lugar a uma crescente cumplicidade, 

bem patente nas numerosas cartas, em que se tratam por “amigas” e “irmãs”. Uma 

cumplicidade que terá sido crucial para o desenvolvimento da associação e para o nascimento 

da outra fundação de Teresa de Saldanha, em boa parte só possível por ter podido contar com 

a sombra da associação mas, também, com o seu apoio económico. Vão nesse sentido as 

palavras que, em 1872, Teresa de Saldanha dirige a Maria Augusta, em que não esconde a 

importância de a ter como companheira na direcção e, particularmente, no cargo de tesoureira: 

(…) sempre te quero dizer que não é nada o mesmo para mim ter-te a ti, ou à [Carolina] 

Júlia [Silva Sanches], como tesoureira. Dou-me bem com a Júlia, esta mostra-se sempre 

até muito dedicada a mim e à Associação; mas, entretanto não tenho com ela a confiança 

e a amizade que tenho contigo, sendo a nossa amizade já de há tantos anos, que tem 

aumentado à medida que temos trabalhado mais e mais, e sendo tudo por Deus, e então 

isto mais nos une, vimos começar esta grande obra e quanto tu me ajudaste, quantas 

vezes tens como tesoureira sido o meu braço direito. (…) Tudo isto não me acontece 

com a Júlia, e nunca me havia de acontecer, porque embora muito dedicada, é sempre 

para mim pessoa de cumprimento! (…) As mudanças de lugar, traz sempre dificuldades 

novas para as Associações quando mesmo não houvessem, para a tua mudança, os 

motivos fortíssimos que acima disse! Então minha querida Maria Augusta, ajuda-me a 

continuar a ir trabalhando nesta grande obra!! Bem sabes que só, não posso com tanta 

coisa!! Tem paciência e continua no teu lugar, enquanto for esta a vontade de Deus. 

(ADSCS, C 0873, de TS a Maria Augusta Campos, 16 Jan [1872], sublinhado no 

original) 

Quando, na assembleia geral de 1923, Maria Augusta Campos apresentou a sua demissão do 

cargo de tesoureira, alegando motivos de saúde, as suas companheiras atribuíram-lhe o epíteto 
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de “alma da associação”, dizendo que “se não fosse o seu zelo incansável, provavelmente [a 

associação] teria acabado quando dos acontecimentos de Outubro de 1910” (APMP, Livro das 

actas das assembleias gerais, 18 Jan 1923); e ameaçaram demitir-se em bloco se não aceitasse 

o lugar de vice-presidente. Preito de justiça e não mero cumprimento: não figurando no grupo 

das fundadoras da associação e cabendo, claramente, a Teresa de Saldanha a sua liderança e 

orientação, o papel de Maria Augusta de Faria Campos foi estruturante, no desenvolvimento 

da sua acção. 

Para além do que relatam as actas das reuniões da direcção é, sobretudo, através da 

correspondência entre a presidente e a tesoureira, que ficamos cientes do volume de trabalho 

que representava, no quotidiano, dirigir uma tal associação e da quantidade de pequenas 

coisas que, entre as duas, se decidiam: 

Minha querida Maria Augusta, Recebi a tua carta que muito agradeço. Não tenho na lista 

o nome das sócias Ferreiras que ficaram com as sortes dos vasos. Lembra-me que fosse 

alguma das zeladoras que lhes passasse sortes. Parecia-me bem escrever num papel em 

aviso dizendo que quem tivesse prémios dos vasos mandasse aqui buscar, à casa da 

presidente, à Rua da Anunciada, nº 154,106 e a cobradora que mostre esta circular, não 

achas que convém fazer isto? Se tu pudesses escrever o aviso, fazias-me favor. É 

necessário pensar na nossa reunião, mas, para te falar a verdade, são aniversários tão 

tristes, 26, 27 e 28, que não posso ter nesse dia a reunião. Como julgo que não haja nada 

urgente, prefiro adiar a reunião para o princípio do mês, para o dia três de Outubro, que 

cai numa quinta feira, aqui em casa, às três horas. Escusas mandar-me o dinheiro antes, 

espero para esse dia, o que te mando, para virem em tempo próprio, são os recibos dos 

Palmelas. Da sócia Eugénia Queriol,107 indo a cobradora a Pedrouços, era bem bom 

mandar receber, mas, lembrava-me uma coisa, que tu escrevesses à Eugénia, e lhe 

                                                 

106 Rua das Portas de Santo Antão, 154, ao Largo da Anunciada. 
107 Não encontrámos dados biográficos desta senhora. Anotamos apenas que, no Colégio das Portas da Cruz, 

entraram, em 1870, três irmãs Queriol, Eugénia, Rosa e Maria Madalena, a que Teresa de Saldanha se refere em 

carta à cunhada (IAN/TT, AC, Cx 40, 113) como “as filhas do Queriol”. Pelo tratamento próximo com esta 

Eugénia Queriol, somos levados a pensar que será pessoa da geração de Teresa. Eventualmente, será mãe ou tia 

das três. 
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dissesses que mandavas receber as suas prestações. Da Maria da Graça da Cunha108 

parecia-me também melhor que a cobradora tomasse conta disto. Indo a Santa Apolónia 

não é muito longe, parece-me que é perto das Portas de Santa Apolónia, em casa do 

Conde de São Vicente. O que estou em dúvida é porque o último mês que ela pagou, 

creio que pagou Julho e não Junho. Tenho ideia que me veio este recibo e ficou o mês 

mais adiantado. Pela cobradora podes, talvez, esclarecer este caso. Mando-te os recibos 

de Setembro das duas. Remeto também a conta do gás. Já cá tenho as das Portas da 

Cruz, mas irão brevemente, hoje não posso. A sócia Maria de Lucena Castelo109 casou. 

Passa a sócia extraordinária. Ela casou contra a vontade do pai, então, receio este não 

queira pagar, mas ela de certo continua a ser sócia. Eu verei se sei a morada. A [Ana 

Gertrudes de Freitas] Garcia casa por estes dias. Ela veio-me ver, mas esqueci-me falar-

lhe nos recibos, então vou-lhe escrever e parece-me encarrego a [Maria Adelaide da 

Silva] Matos de os encher. O que achas? Podemos também chamar uma zeladora para a 

Direcção. Quem há de ser? (ADSCS, C 0865, de TS a Maria Augusta Campos, 21 Set 

[1872], sublinhado no original) 

Para as reuniões da direcção, ficavam outras decisões, na maior parte das vezes já pensadas e 

orientadas por ambas. Entre outras: abertura de novas escolas ou concessão/suspensão de 

subsídios; concurso a legados; nomeação de zeladoras; contratação ou despedimento de 

mestras; atribuição de prémios; mudança de instalações; pedido oficial de novas instalações; 

disponibilização de verbas para obras em edifícios. 

Ao longo dos anos, observamos que a cadência mensal das reuniões da direcção vai sofrendo 

alterações. A variação do número de reuniões (ver Gráfico 3), inicialmente mensais, em cada 

ano, mostra dois períodos distintos: uma primeira fase até cerca de 1878, com reuniões 

regulares, oscilando normalmente entre as 12 e as 13 anuais; uma quebra acentuada entre 

1878 e 1883, com a emergência de um período em que o número de reuniões não ultrapassa 

                                                 

108 Trata-se, provavelmente, de Ana Maria da Graça da Cunha e Lorena (?-?), filha do 9.º Conde de S. Vicente. 
109 Trata-se de Maria do Castelo Pereira de Lucena de Noronha e Faro Cota Falcão (1844-1926). Terá casado, 

por volta de 1872, com José Augusto Alves do Rio. 
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nunca as 6 anuais, situando-se em duas ou três, havendo anos sem nenhuma reunião de 

direcção (1890 e 1892). Repare-se que, em 1890, não houve também assembleia geral. 
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Gráfico 3. Número de reuniões da direcção em cada ano, entre 1859 e 1908. 

Encontramos razões que explicam esta variação. Como veremos, o ano de 1877 marca o 

início de uma nova etapa na obra de Teresa de Saldanha, com a compra do Palácio de 

Benfica, na altura fora dos limites da cidade de Lisboa, para sede da sua congregação. 

O ano de 1878 obrigou, ainda, a diversas reuniões da direcção, por causa do estabelecimento 

da nova escola, no Convento do Salvador. Mas, a instalação das Irmãs dominicanas nesta e 

noutras escolas, ocupando-se directamente da sua gestão e a crescente ocupação de Teresa de 

Saldanha com o Colégio de Benfica e com a abertura de novas casas em vários pontos do 

país, permitiram a diminuição das reuniões, que se tornaram mais difíceis de realizar mas, 

também, menos necessárias. 

Antes de terminarmos este subcapítulo, apenas uma referência à última parte do regulamento 

da direcção, em que se enunciam as práticas devocionais ligadas à sua actividade regular, 

nomeadamente às reuniões mensais: as orações que deverão rezar-se no início e no fim das 

reuniões e ainda a missa que as antecede “nesse mesmo dia de manhã, às 7 ½ horas, (...) na 

Igreja de S. Luís” (ADSCS, C 1258, de TS [a Maria Augusta Campos], [1865]) e a que os 

membros da direcção assistiriam na medida do possível, “sem contudo ser obrigação” 

(IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP, 3 Fev 1859). Sublinhamos este 

último apontamento, ‘sem ser obrigação’, recorrente na obra que vimos comentando. 
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3.1.5 O financiamento 

O artigo 4.º dos estatutos define, como fontes de financiamento da associação, as 

mensalidades das sócias e os donativos extraordinários. A necessidade de fazer face às 

inúmeras despesas, necessárias ao funcionamento das escolas, obrigava a associação, em 

particular a direcção, a desenvolver, de forma continuada, um conjunto de acções de 

angariação de fundos, esforçando-se por aumentar o número de sócias e diversificar as fontes 

de rendimento. Só assim era possível cumprir os compromissos assumidos com as rendas das 

casas e os ordenados das mestras e de outro pessoal mas, também, pagar as contas de 

manutenção das escolas e de reposição do material escolar, bem como prover às necessidades 

das crianças e das suas famílias. De igual modo, do estado dos cofres da associação dependia 

a possibilidade de estender a sua acção a outras escolas e responder, positivamente, aos vários 

pedidos que sempre surgiam. 

Que outras fontes de financiamento para além das mensalidades das sócias, a associação foi 

encontrando? As indicações surgem em diversos documentos, nomeadamente nas cartas 

particulares, com destaque para as cartas trocadas entre a presidente e a tesoureira mas, 

também, nas actas, nos relatórios e, particularmente, nos mapas anuais sujeitos à aprovação da 

assembleia geral que, de ordinário, se publicavam em anexo aos relatórios. 

Relativamente ao período de 1859 a 1916, que nos ocupa, compilámos 39 mapas: alguns 

anexos aos relatórios, outros em folhas manuscritas (IAN/TT, AC, Cx 46). Dividimo-los em 

duas sequências: uma primeira, de 1860 a 1888, em que apenas faltam os anos de 1861 e 

1865110 e a que juntámos os dados de receita e despesa de 1889 e 1890, obtidos através das 

actas das respectivas assembleias gerais;111 uma segunda, que compreende aos anos 

económicos112 de 1903/04 a 1913/14, em que falta o ano de 1909/10.113 De fora, fica o mapa 

                                                 

110 Destes dois anos foi possível, apenas, saber o valor do saldo, assinalado nos mapas de 1862 e 1866, 

respectivamente, como verba transitada do ano anterior. 
111 Nem sempre as actas das assembleias gerais incluíam estes dados. Aproveitámos o facto de registarem os 

dados relativos a estes dois anos para podermos prolongar o gráfico correspondente (Gráfico 4). 
112 Como referimos atrás, a partir de 1902 tornou-se obrigatório apresentar as contas por anos económicos, 

correspondentes a anos lectivos, em vez de anos civis como se fazia até então. 
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do ano de 1893, que não se insere em nenhuma das sequências, mas usaremos, como 

exemplo, adiante. 

Os dois gráficos seguintes (ver Gráficos 4 e 5) mostram a variação dos totais de receita e de 

despesa, ao longo de cada uma das referidas sequências e, evidenciam os respectivos saldos. 

Parece possível dizer-se que, ignorando os três picos em 1878, 1881 e 1886/87, explicáveis 

pontualmente, após um aumento gradual das despesas e das receitas até ao ano 1877, se 

assistiu a um ligeiro decréscimo com estabilização das duas curvas em cerca de 2000$000 reis 

anuais. O segundo gráfico, depois de um pico em 1903/04, confirma esta estabilização até 

1909. O ano de 1910 representa uma ruptura na vida da instituição, com o encerramento de 

praticamente todas as suas escolas, o que teve consequências na própria associação e no 

respectivo movimento económico. Os dados disponíveis não permitem perceber como terá 

evoluído depois dessa fase de transição. Repare-se na quase coincidência dos traçados 

correspondentes às receitas e às despesas, justificando saldos sempre muito baixos, embora 

positivos; por vezes, saldos praticamente nulos. Uma primeira leitura permite, pois, alvitrar, 

que todo o dinheiro obtido era empregado nas escolas. Uma interpretação que quase 

corresponde à realidade. 

Na acta da última reunião de direcção antes da assembleia geral de 1878, regista-se o 

seguinte: 

Apresentou a Tesoureira as suas contas que mais uma vez provam o acerto com que S. 

Ex.a sabe equilibrar a verba da despesa à altura da da receita, possuindo o talento de 

atravessar mesmo pelas fases difíceis com que a Associação teve a lutar sem nunca 

porém apresentar déficit algum, nem tão pouco deixar de satisfazer as constantes 

necessidades e contas obrigatórias dos diferentes Asilos e encargos da Associação. E 

contudo apesar das já citadas dificuldades o resumo do Mapa de contas é o seguinte: 

Despesa feita pela Associação Protectora de Meninas Pobres no ano de 1877 – 4 

                                                                                                                                                         

113 O mapa deste ano devia ter sido apresentado na assembleia geral de Janeiro de 1911. Ora, por motivos 

considerados justificados na acta da assembleia geral do ano seguinte e que se prendem com a implantação da 

República em Outubro de 1910, esta reunião não se realizou. Na acta da assembleia geral de 1912, refere-se a 

aprovação das contas de 1909/10 e 1910/11, mas só estas figuram anexas ao relatório. 
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604$105 reis isto é superior à do ano anterior 574$465 reis o que é prova da Associação 

ter podido estender e aumentar embora num círculo limitado os seus trabalhos e 

benefícios. Importância da receita entrando as verbas extraordinárias, menos importantes 

todavia que no ano de 1876 – 4 795$766 reis, isto é foi superior à receita do ano anterior 

580$370 reis, o que deverá servir de consolação e incentivo para prosseguir no trabalho 

sem desanimar à futura Direcção, a quem caiba esta responsabilidade. Importância do 

saldo que depois de fechadas as contas passou para o ano de 1878 – 194$961 reis. Ainda 

existe uma pequena diferença para mais entre o que sobejou no ano anterior e o que 

agora sobeja de 5$905 reis. (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 

14 Jan 1878) 
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Gráfico 4. Receitas e despesas da APMP (1860 – 1890). 

Mas, com alguma frequência, a direcção utilizava algum dinheiro que sobrava, para comprar 

inscrições: 

A Tesoureira apresentou igualmente um mapa das contas de Receita e despesa feita pela 

Associação durante o dito ano. Este Mapa agradou muito à Direcção, porque nele vem 

descrito o grande aumento em que a Associação vai indo, e deu um saldo de 463$505 

reis, que passou para este ano, isto depois de comprados agora 800$000 reis em 

Inscrições, uma do valor de 500$000 reis e três de 100$000 reis cada uma. Como a 

Associação tivesse fundos suficientes, resolveram a Presidente e a Tesoureira 
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empregarem esta quantia, mas decidiram comprarem Coupons, por lhes parecer que a 

Associação deve numa ocasião de apuro ter alguns recursos à sua disposição, sem lhe ser 

necessário recorrer a um empréstimo, ou à generosidade das suas Benfeitoras. (IAN/TT, 

AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 13 Jan 1873, itálico nosso) 
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 Gráfico 5. Receitas e despesas da APMP (1903/04 – 1913/14). 

Um procedimento habitual desde 1860 (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da 

APMP) e que, conforme adiante veremos, se mostrou de grande utilidade em algumas 

ocasiões. A compra de inscrições era lançada nas despesas e, o seu valor nominal, indicado no 

final dos respectivos mapas; o produto da venda de inscrições, em situação de necessidade, 

incluía-se nas receitas. Importa, pois, perceber que itens se incluem nas receitas e nas 

despesas, para entender a que correspondem o traçado dos gráficos e os picos de 

receita/despesa que estes evidenciam. 

3.1.5.1 As receitas 

Comecemos por ler um mapa de receitas, utilizando, como exemplo, o mapa económico de 

1893, não incluído em nenhuma das sequências apresentadas nos Gráficos 4 e 5. A Tabela 4, 

transcreve-o. Para além das prestações das sócias e dos donativos dos benfeitores, constam 

das receitas: donativos extraordinários, subscrições para escolas específicas, festas de 

caridade em que se incluíam bailes infantis, juros de inscrições; além disso, vemos que se 
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recorreu a peditórios, a um empréstimo, à venda de inscrições e de outros produtos, neste 

caso, uma fotografia. A Tabela 4 indica-nos, ainda, que, no ano corrente e no ano que lhe 

antecedera, houve déficit, que a presidente da associação supriu. Uma situação que ocorreu 

apenas nestes dois anos (APMP, Livro das actas das assembleias gerais). A tabela das 

despesas dá conta da restituição do suprimento de 289$000 reis, feito em 1892. 

Tabela 4. Receita da Associação Protectora de Meninas Pobres, em 1893. (ADSCS, D 3826, Relatório 
da APMP, 1894) 

Prestações das sócias, segundo o livro das contas correntes  373$615
Donativo dos sócios benfeitores  57$100
Dito do Seminário Inglês  177$600

Subscrição para o asilo do Salvador  
Ex.ma Sr.ª Marquesa de Pomares 1$680 
Ex.mo Sr. Ascenso de Siqueira 2$500 4$180

Subscrição para o asilo de Santa Joana  
Ex.mos Srs Duques de Palmela 18$000 

Ex.mas Sr.as:  
D. Bárbara Camila Ferreira Pinto Basto  6$000 
D. Maria Isabel Freire d’Andrada 4$500 28$500

Subscrição para o asilo de Rio de Mouro  
De S. A. a Senhora Condessa de Bardi 23$300 
Sócios benfeitores 152$900 
Subsídio da Câmara Municipal de Sintra 15$000 191$200

Donativos extraordinários  
Da Ex. ma Sr.ª D. Carlota de Almeida Ribeiro Neves, sufragando a alma de sua irmã a 

Ex.ma Condessa da Lousã, D. Amélia 
 

2$000 
Dos Ex.mos Srs. Jacinto Paiva de Andrada, e sua esposa 10$000 
Da Irmandade da Freguesia do Coração de Jesus 25$000 37$000

Rendimentos  
Juros de inscrições no valor nominal de 11:100$000 reis, 1.º e 2.º semestres do corrente 

ano 
 

233$100
Idem de 21 obrigações do caminho de ferro do Minho e Douro, no valor de 90$000 reis 

cada uma 
 

59$530
Produto do peditório da festa no dia 8 de Janeiro de 1893  10$500
Parte do produto de uma festa de caridade realizada no teatro de S. Carlos, na noite de 6 

de Fevereiro de 1893 
 

485$320
Idem, idem dos bailes infantis no salão da Trindade nos dias 12 e 14 de Fevereiro de 

1893 
 

61$950
Idem da subscrição de boas festas, promovida por uma comissão de senhoras  22$000
Pela venda de uma fotografia  1$500
Idem de dois coupons no valor de 100$000 reis cada um, pelo preço de 31$800 reis  63$600
Empréstimo feito ao banco do Alentejo, para pagamento de uma dívida  2 000$000

Suprimentos feitos pela Presidente:  
Durante o ano de 1892  289$060
No corrente ano  291$275

 
SOMA 4 387$030

A Associação possui 10.900$000 reis em inscrições de assentamento, a saber: 5 de 1.000$000 reis, 4 de 
500$000 reis, 4 certificados de 50$000 reis e mais 21 obrigações do caminho de ferro de Minho e Douro, no 
valor de 90$000 reis cada uma. 
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A intervenção da presidente para suprir vazios de caixa observou-se em diversos momentos 

da vida da associação. Esses suprimentos eram, normalmente, repostos antes da apresentação 

das contas anuais ou acabavam por figurar nestas como “donativo da presidente” ou “donativo 

de anónimo”. 

Os outros mapas são bastante semelhantes a este, com pequenas diferenças. A diferença mais 

relevante diz respeito à forma de agrupar as comparticipações das sócias e dos benfeitores: 

• nos mapas iniciais, as quotas das sócias ordinárias figuram separadas das quotas das 

sócias extraordinárias; 

• até 1879, apenas as comparticipações das sócias ordinárias e das sócias extraordinárias 

são consideradas “quotas”, sendo as dos benfeitores incluídas nos donativos, sem nenhuma 

distinção entre estas contribuições e outros donativos. A partir de 1880, os mapas passam a 

estabelecer esta diferença. Nos mapas que agrupámos na segunda série, 1903/04 a 1913/14, 

estes valores são apresentados em conjunto com o das quotas das sócias: “quotas das sócias e 

benfeitores”. 

Decidimos agrupar os vários itens descritos nos mapas, em sete rubricas, que analisaremos 

detalhadamente e procurámos elaborar gráficos que relacionassem as verbas inscritas em cada 

uma delas e, simultaneamente, evidenciassem a evolução das fontes de financiamento da 

associação. 

Antes de passarmos à análise dos Gráficos 6 e 7, importa deixar algumas notas: 

• considerámos sempre, conjuntamente, na rubrica “quotas”, as prestações das sócias 

ordinárias e as prestações das sócias extraordinárias, partindo do princípio que a variação 

deste valor daria indicações sobre a evolução da própria associação, enquanto tal, uma vez 

que esta dependia do número dos seus associados; 

• havendo dificuldade em estabelecer, em todos os mapas, quais as comparticipações 

que correspondiam a benfeitores regulares e quais se deviam a benefícios pontuais, decidimos 

que, na elaboração do gráfico correspondente à primeira série de mapas, fossem incluídos na 

rubrica “donativos”, os donativos dos benfeitores, mesmo quando, a partir de 1880, é possível 
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identificá-los. Esta rubrica incluiu, ainda: os donativos extraordinários, os donativos obtidos 

através das zeladoras e as subscrições para escolas específicas. 

• no Gráfico 7, correspondente à segunda série de mapas, a rubrica “quotas” passa a ter 

a designação de “quotas das sócias e benfeitores”, tal como vem referido nos mapas, e na 

rubrica “donativos" somam-se, apenas, os donativos extraordinários. Dado que os valores 

considerados nestas duas rubricas têm origem diversa das correspondentes rubricas do 

primeiro gráfico, atribuímo-lhes cores diferentes nos dois gráficos e teremos esse elemento 

em conta na respectiva análise. 

3.1.5.1.1 As quotas das sócias 

De acordo com o artigo 3.º dos estatutos, a quota das sócias era de $200 reis mensais, um 

valor que se manteve nas três alterações estatutárias a que tivemos acesso. A este fundo, se 

juntam as esmolas voluntárias das sócias que não pudessem contribuir com aquele valor. Uma 

boa parte da cobrança das quotas das sócias e das contribuições regulares de alguns 

benfeitores era feita por cobradoras que, tal como acontecia com as cobradoras das Casas de 

Asilo (Fernandes, 2004a), recebiam 5% sobre o valor cobrado. Esse procedimento foi 

aprovado pela direcção logo no início da sua actividade, conforme se regista nas actas: “[A 

Tesoureira] também deu parte à Direcção, que a Cobradora não se encarregava da cobrança 

por menos de 5 por cento cada mês, a mesma Direcção autorizou a Tesoureira, a dar-lhe a 

quantia acima mencionada” (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP, 24 

Fev 1859). 

Dois anos depois, a presidente achou que a cobradora ganhava pouco, para o trabalho que 

tinha, e propôs que se lhe desse uma gratificação o que, sendo pontual em Abril de 1861, se 

tornou um hábito a partir de Junho do mesmo ano (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da 

direcção da APMP). Realmente, as cartas de Teresa de Saldanha para Maria Augusta Campos, 

em que a presidente fornece indicações para a cobradora, mostram o trabalho que esta teria, 

para bem desempenhar as suas funções: 
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Gráfico 6. Proveniência das receitas da APMP (1860-1888). 
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Gráfico 7. Proveniência das receitas da APMP (1903/04-1913/14). 

A nossa zeladora Ana [Gertrudes] de Freitas [Garcia] mandou-me o seguinte recado: que 

mandasse receber das últimas sócias de quem ela apresentou o nome: Dona Sofia 

Carlota Gonzaga de Melo.114 Rua de São Francisco de Paula, 30 e das duas D. Júlia 

Dutra e D. Elisa Dutra,115 Calçada da Estrela, e que enviasse os recibos dos semestres 

destas três sócias. Depois de ter recebido este recado fiquei a pensar como se podiam 

entender os semestres destas sócias? Contando talvez de Novembro a Abril? Como são 

pessoas ricas, lembra-me a mim que pudéssemos mandar receber os anuais de 

Novembro 75 a Outubro 76. Se não quisessem pagar então a cobradora pode perguntar 

quantos meses querem pagar! Há duas sócias D. Irene de Melo Alvim e D. Henriqueta 

                                                 

114 Provavelmente, filha dos viscondes de Cercal. 
115 Não encontrámos dados biográficos destas duas senhoras. 
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de Melo Alvim,116 que têm estado ausentes e mandou-me dizer a Freitas que tinham 

agora voltado para Lisboa e moram numa casa defronte do Teatro de S Carlos. A casa 

faz esquina do Largo de S. Carlos (mesmo fronteira ao Teatro) e com frente também 

para a Rua Nova dos Mártires, pegado com uma casa que não tinha as janelas acabadas. 

Parece-me que foi esta a explicação que me deram. Diz-me a Freitas que mandássemos 

lá a cobradora; mas, não tratássemos dos atrasados e mandássemos receber este mês, e 

daqui em diante. Para a casa destas senhoras, entra-se por um portão grande mesmo no 

Largo de S. Carlos. Parece-me que são filhas de um brasileiro, estas senhoras, ou de um 

empregado na legação brasileira. Espero a cobradora dê com estas senhoras. (ADSCS, C 

1204, de TS a Maria Augusta Campos, 9 Dez [1875], sublinhado no original) 

Um cargo para que era preciso, segundo afirma a tesoureira, uma “pessoa activa, inteligente, 

de confiança e da máxima fidelidade, sendo difícil reunir todos estes predicados a mesma 

pessoa” (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 9 Dez 1880). Mas exigia 

também uma atenção cuidada e contínua, por parte dos membros da direcção, particularmente 

da presidente e da tesoureira, não só na indicação atempada dos nomes e das moradas das 

novas sócias mas, também, da época em que algumas estavam em Lisboa, como denota o 

excerto citado. Na altura, era frequente que as senhoras passassem longas temporadas do ano 

nas suas propriedades de província, sendo necessário aproveitar as suas estadias em Lisboa, 

por vezes curtas, para efectuar a cobrança das quotas. Outras vezes, a cobrança fazia-se em 

casa de familiares, sistemática ou pontualmente. O trabalho da cobradora era fundamental 

para a associação, pois dele dependia uma parte do seu financiamento. Um desempenho, por 

qualquer motivo, menos regular, tinha, imediatamente, efeitos no trabalho da associação e 

colocava, sobretudo à tesoureira, “graves embaraços” (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas 

da direcção, 9 Dez 1880). 

Na história da associação, houve um momento particularmente difícil, por causa de uma 

cobradora, uma tal Amélia, que efectuava a cobrança desta associação e da associação 

congénere para rapazes pobres, da Marquesa de Rio Maior, que, no final da década de 60, fez 

um desfalque considerável à associação: “tapava com o dinheiro de uma Associação o que 

                                                 

116 Não encontrámos dados biográficos destas duas senhoras. 
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faltava na outra” (ADSCS, C 1234, de TS a Maria Augusta Campos, Out [1868]). Vejamos 

como Teresa de Saldanha se refere a este assunto: 

Ontem recebi a tua carta de quarta feira e vejo o que me dizes da Amélia. O que ela 

confessou não admira, é o que nós suspeitávamos mas, confesso-te que apesar de ter 

bastante dó dela, há uma coisa que não pode desculpar, e é o ter ela quase jurado, 

quando a vi em Agosto, que não tinha feito trapalhada. Enganou-nos de uma maneira 

que nunca esperei que ela fizesse, sendo como nos é tão obrigada. Pobre mulher! Mas, o 

nosso dó, não nos deve impedir de exigir que ela te dê contas dos recibos atrasados 

podemos ter alguma trapalhada, com as nossas sócias. Peço-te muito que continues a 

exigir da Amélia, que te dê todas as explicações pois é indispensável saber com certeza 

qual é a quantia que a Associação perde e então não largues a Amélia. Agora também 

acho indispensável que tu escrevas um papel assinado por ti como tesoureira dizendo 

que a (...) Amélia (...) deixa de ser cobradora e declarando que a pessoa que ler esse 

papel está autorizada por ti a receber a cobrança da Associação. Não explicamos os 

motivos que temos para despedir a Amélia e então não é um escrúpulo dizer que 

mudamos de cobradora. (...) São estas cruzes e apoquentações que tanto se encontra 

nesta mundo! As obras boas também sofrem contrariedades! Mas, não te apoquentes 

muito querida Maria Augusta com a ideia de não poderes pagar este desfalque a 

Associação sofre. (...) Como tenho contigo a maior franqueza digo-te que quanto às 

prestações das sócias, como no fim do ano em curso entra no total paciência, o que se 

perdeu está perdido e as sócias não sabem o que cada uma deu. Agora quanto aos 

benfeitores, cujas esmolas vêm separadas, não convém que no fim do ano apareçam os 

donativos menores, e então convém saber o que a Amélia recebeu destes benfeitores em 

Agosto. Há também 2$500 da Marquesa de Valada que a Amélia me disse ter recebido 

em Julho e cujo recibo eu lhe entreguei. Estas pequenas coisas era bom fazer uma conta 

para que no fim do ano, estes benfeitores não apareçam com donativos menores. E como 

tenho contigo toda a franqueza, digo-te muito querida Maria Augusta, que esse fica por 

minha conta. Graças a Deus posso fazer isso sem incómodo (...). Por isso te peço que 

quanto antes esclareças essas contas todas e a lista dos benfeitores entrega-me a mim. 

Creio que não será muito grande. (ADSCS, C 1350, de TS a Maria Augusta Campos, 24 

Out [1868], sublinhado no original) 
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Um misto de compaixão e de exigência, caldeado na sua habitual prudência e capacidade de 

tomar decisões. 

Estes dados, aparentemente supérfluos, para além de constituírem elementos factuais da 

história da associação, salientando algumas características das pessoas envolvidas neste 

processo, particularmente da sua presidente, revelaram-se importantes para a análise dos 

mapas de contas e contribuíram para que evitássemos interpretações precipitadas. Por 

exemplo, uma primeira tentação de procurar obter o número de sócias ordinárias através do 

valor total das quotas respectivas, inscrito nas contas anuais, tendo, por base, o valor mensal 

definido nos estatutos, foi, rapidamente, abandonado. Realmente, cedo percebemos que nem 

por aproximação o valor deveria ser considerado, tendo em vista estes elementos e outros, que 

entretanto fomos perspectivando, como a desistência de algumas sócias a meio do ano, a 

entrada de novas sócias, também no decurso do ano ou, ainda, algumas falhas de pagamento 

por parte de outras, quer por esquecimento quer porque se achassem fora de Lisboa ou, 

simplesmente, por terem deixado, pontual ou definitivamente, de poder pagar. 

Mas, o valor do total de quotas cobradas depende, obviamente, do número de sócias. Como se 

regista nas actas: 

A Tesoureira (...) pediu para se mencionar na Acta que as prestações das Sócias no mês 

de Janeiro somaram a quantia de 138$690 reis. Apesar de neste mês muitas Senhoras 

pagarem o seu anual, há contudo uma diferença tão grande a mais comparada com as 

prestações de igual mês, em todos os anos precedentes, que se não deve realmente omitir 

um detalhe que dá tanta consolação à Direcção por provar o quanto o número de Sócias 

tem aumentado. (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 28 Fev 

1873). 

O aumento do número de sócias não foi, porém, constante ao longo dos anos que 

consideramos. Só três actas referem o número de sócias: em 15 de Janeiro de 1876, a acta da 

reunião de direcção regista 475 contribuintes regulares, sendo 377 sócias (300 sócias 

ordinárias e 77 sócias extraordinárias) e 68 benfeitores; em Janeiro de 1878, totalizavam 504, 

“mais 15 que no ano anterior”; e em Fevereiro do ano seguinte, 500 (IAN/TT, AC, Lv 360). 

Acedemos às lista de sócias, anexas a cinco dos relatórios que analisámos: no relatório com 
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data de Janeiro de 1884, figuram 388 nomes – 239 sócias ordinárias, 79 sócias extraordinárias 

e 70 benfeitores; em Janeiro de 1885, totalizam 369 – 225 sócias ordinárias, 78 sócias 

extraordinárias e 66 benfeitores; em Janeiro de 1886, são 351 – 209 sócias ordinárias, 79 

sócias extraordinárias, 63 benfeitores; no ano seguinte, 221 sócias ordinárias, 81 sócias 

extraordinárias e 59 benfeitores, num total de 361 contribuintes regulares. Em Janeiro de 

1913, o relatório elenca 149 nomes, sendo 110 sócias (60 sócias ordinárias e 50 sócias 

extraordinárias) e 39 benfeitores (ADSCS, D 3834). Embora não disponhamos de dados sobre 

a totalidade dos anos em análise, estes números são elucidativos. 

O gráfico seguinte (ver Gráfico 8) representa a evolução destes valores, entre 1876 e 1887. 
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Gráfico 8. Evolução do número de contribuintes regulares, entre 1876 e 1887. 

A variação do total de contribuintes regulares parece depender, sobretudo, do número de 

sócias ordinárias, uma vez que o número de sócias extraordinárias e de benfeitores se 

mantém, praticamente inalterável, neste período. 

A leitura do Gráfico 8 parece estar de acordo com a interpretação sugerida pelo Gráfico 6, em 

que ocorre um aumento das quotas das sócias até 1878, com um valor de cerca de 1000$000 

reis, seguido de um decréscimo até 1888 em que o valor se situa em pouco mais de 500$000 
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reis. Um valor que é, mesmo assim, superior ao valor máximo do Gráfico 7, atingido em 

1908/09, com cerca de 500$000 reis, tendo em conta que, para mais, neste gráfico, a curva diz 

respeito à soma das contribuições das sócias e dos benfeitores. Em qualquer dos casos, as 

quotas das sócias incluindo, ou não, neste conjunto, os benfeitores habituais, é a única rubrica, 

para além da correspondente aos peditórios, que nos Gráficos 6 e 7 mostra alguma coerência, 

com um traçado contínuo, manifestando uma determinada tendência. Qualquer dos outros 

apresenta um traçado bastante irregular, exigindo outro tipo de explicação. É o que acontece 

com os donativos. 

3.1.5.1.2 Os donativos 

Os donativos resultam da sensibilidade dos potenciais benfeitores e dependem, portanto, antes 

de mais, do conhecimento que estes têm da obra. Podem ocorrer espontaneamente, porque 

alguém ouviu falar na associação, ou nas escolas, e decidiu colaborar, ou elegeu a associação 

como destinatária de um determinado valor, em sufrágio pela morte de algum familiar; ou 

surgir como resposta a um desafio directo, endereçado por alguém. 

Em qualquer dos casos, está em causa a visibilidade da associação. Ora, esta associação 

esteve ligada, nos três primeiros anos da sua existência, a uma escola orientada pelas 

controversas Irmãs de S. Vicente de Paulo. E, passados sete anos sobre a saída das Irmãs, 

encontrava-se envolvida na fundação de uma nova congregação religiosa. A sua presença era 

naturalmente discreta, embora viva e actuante. Por isso, a sua divulgação fez-se, sobretudo, a 

partir da imagem criada, pelas escolas, nos bairros onde estavam inseridas e pelo contacto 

directo estabelecido nos círculos de convivência das sócias fundadoras, que, aos poucos, se 

foi alargando, a partir dos familiares e dos amigos próximos. 

Daí que os donativos não fossem, maioritariamente, espontâneos, sobretudo nos primeiros 

tempos. Resultavam, com frequência, dos pedidos das sócias, das zeladoras, mas, 

particularmente, dos membros da direcção e, na maior parte dos casos, da sua presidente. Isso 

mesmo atestam as cartas transcritas nos copiadores da correspondência da associação: 

As abaixo assinadas, Protectoras das escolas externas de Meninas pobres, desejosas de 

promover e aumentar o benefício resultante da instrução religiosa e da educação que 
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diariamente recebem as suas protegidas e vendo que o número das crianças que 

frequentam a escola de Santa Marta aumenta de maneira tal que o local existente é 

insuficiente para conter o grande número de alunas que o frequentam, julgam do seu 

dever diligenciar os meios de remover este obstáculo, que não só impede a admissão de 

novas crianças, mas mesmo prejudica a saúde das admitidas, e por isso recorrem à 

caridade das pessoas benfazejas, para que as coadjuvem na obra que desejam 

empreender. Fiadas na caridade e na generosidade de V. Ex.ª, sempre pronto a fazer o 

bem, lembram-se as abaixo assinadas de recorrer por este modo a V. Ex.ª, pedindo-lhe se 

digne concorrer para esta obra tão pia. (IAN/TT, AC, Lv 361, Copiador da APMP, Ag 

1859 [Cópia de carta escrita pela direcção da APMP a José Isidoro Guedes,117 José 

Maria Eugénio d’Almeida,118 J. M. de Casal Ribeiro,119 José de Salamanca,120 Tomás 

Maria Bessone121 e Rafael José da Cunha122]) 

Encontramos outros exemplos, nos relatórios ou nas actas: 

Nas nossas contas vereis qual foi a receita e despesa nos anos de 1909 a 1910, e 1910 a 

1911. No primeiro ainda a Associação estava florescente, tivemos importantes donativos 

sendo muitos promovidos pela nossa Vice Presidente,123 sempre incansável e cheia de 

zelo, outros anónimos que subiram à quantia de 810$800 reis. (ADSCS, D 3834, 

Relatório da APMP, 1912) 

                                                 

117 (?-?), 1.º Visconde de Valmor. 
118 Não encontrámos dados biográficos sobre este senhor. 
119 José Maria Caldeira do Casal Ribeiro (1825-1896). 1.º Conde de Casal Ribeiro. 
120 Não encontrámos dados biográficos sobre este senhor. Em 1861, o relatório anual regista o donativo de 

45$000 reis de José Salamanca (ADSCS, D 3809, Relatório APMP, 1861). 
121 Visconde de Bessone. Tio de Maria Augusta Campos. Já referido atrás. 
122 Não encontrámos dados biográficos sobre este senhor. 
123 Isabel de Saldanha da Gama, já anteriormente referida. Entretanto, esta senhora tinha-se ausentado do país 

em Outubro de 1910, acompanhando a Família Real no exílio. Vice-presidente da direcção da associação desde 

1906, foi reconduzida no cargo até 1915, altura em que foi substituída, devido a estar ausente há já bastante 

tempo (APMP, Livro das actas das assembleias gerais). 



 

 206

Percebemos, pela quantidade de exemplos, presentes nos diversos documentos, que Teresa de 

Saldanha ocupava uma boa parte do seu tempo com estas diligências. Dizia ela, a certa altura, 

à cunhada: “Às vezes tenho vergonha de pedir tanto” (IAN/TT, AC, Cx 40, 72, de TS à 

cunhada, Marquesa de Rio Maior, 2 Dez 1861). 

Este contacto directo surtia, geralmente, algum efeito: “Tive resposta da filha do Bartolomeu 

dos Mártires.124 Não aceitou ser Sócia, mas mandou-me 4$500 reis. Sempre valeu a pena 

escrever” (ADSCS, C 6380, de TS à cunhada, 12 Maio [1870], sublinhado no original). 

Compreendemos, através dos diversos documentos que, sendo uma constante na vida da 

associação, tendo em vista poder alargar a sua acção, a procura de donativos aumentava em 

momentos de necessidades específicas. Por exemplo, quando era necessário fazer face a obras 

de reparação nos edifícios, como aconteceu, particularmente, no Convento do Salvador, em 

que se fez avultado investimento, quer com fundos da associação quer com bens particulares 

de Teresa de Saldanha. Para além dos donativos espontâneos que, a partir da chegada das 

Irmãs dominicanas às Portas da Cruz, em 1868, aumentaram consideravelmente, esta 

circunstância pode explicar as subidas que, de vez em quando, a curva correspondente aos 

donativos manifesta (ver Gráfico 6). 

Tomadas as devidas cautelas, os alvos preferenciais destes pedidos eram, depois da família e 

dos amigos mais próximos, pessoas reconhecidas pela sua simpatia por obras de caridade, os 

comerciantes, os alunos oriundos de famílias abastadas e os titulares de cargos com alguma 

influência. Citemos, como exemplo, o Conselheiro Carlos Bento da Silva, ministro dos 

Negócios da Fazenda, que no início da década de setenta passou a integrar a lista de 

benfeitores (ADSCS, C 1289, [1870])), com donativos que variaram entre os $800 e os 3$000 

reis anuais (IAN/TT, AC, Cx 46). 

Para além dos donativos esporádicos, deste modo se foram estabelecendo, também, 

benfeitores regulares cujos nomes aparecem, sucessivamente, nos mapas de contas da 

                                                 

124 Sofia Adelaide Dias de Sousa (1841-?), filha de Bartolomeu dos Mártires Dias de Sousa. Condessa de Tomar 

pelo casamento, em 1866, com António Bernardo da Costa Cabral, 2.º marquês de Tomar, filho do ministro 

Costa Cabral. 
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associação. De entre os benfeitores regulares, destacam-se os que contribuíam para as 

subscrições destinadas às diferentes escolas. Longe de chegar para cobrir todas as despesas, 

este processo responsabilizava, directamente, um grupo de pessoas pelo funcionamento de 

uma determinada escola – que conheciam, por que se interessavam e cujo desenvolvimento 

acabavam, também, por acompanhar. No entanto, o montante da subscrição era, por vezes, 

bastante significativo; tal era o caso da Condessa de Rio Maior que contribuía com 36$000 

reis anuais para o Colégio das Portas da Cruz, ou o dos Duques de Palmela que davam, cada 

um, para o Colégio de S. Sebastião, a quantia de 18$000 reis. É na acta de 31 de Outubro de 

1865 que, pela primeira vez, se refere a existência de uma subscrição para o Colégio de S. 

Sebastião: 

A Presidente disse que existindo uma subscrição para o Colégio de S. Sebastião da 

Pedreira que excede a quantia de 4$800 reis mensais, mas cuja cobrança não é feita com 

regularidade, tinha o muito Reverendo Padre Presidente dos Missionários Ingleses, que 

dá mensalmente para o pagamento da 1.ª mestra do dito Colégio 18$000, combinado 

com ela, que podia de ora em diante essa cobrança ser feita com a da Associação, visto o 

Colégio estar inteiramente debaixo da sua Direcção. (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de 

actas da direcção da APMP, 31 Out 1865) 

A partir desta data, primeiro apenas para esta escola e, depois, para outras, este procedimento 

foi-se tornando habitual. Normalmente, a participação na subscrição traduzia-se numa quantia 

aprazada que se destinava a satisfazer, indiferenciadamente, as necessidades da escola e, em 

particular, dos seus alunos e que terminava, habitualmente, apenas, com o encerramento da 

escola ou com a morte do subscritor. 

Um caso constitui excepção: a subscrição assumida pelo Reitor do Seminário Inglês, que 

constava de 216$000 reis “para pagar os ordenados às mestras do Colégio de S. Sebastião”, 

acrescido de 33$600 reis “para ajuda da renda da casa” da mesma escola (IAN/TT, AC, Cx 

46); falecido o Padre José Isley, o seu sucessor, Padre Pedro Baines, resolveu dar 

continuidade a este compromisso.125 

                                                 

125 Curiosamente, porém, este donativo nunca figura incluído na respectiva subscrição. 
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A lista dos subscritores identificados, que a Tabela 5 elenca, mostra a repetição de alguns 

nomes. Tal não significa que uma mesma pessoa subscrevesse duas escolas, mas que, fechada 

a escola para que contribuía, regularmente, passava a integrar o grupo de subscritores de outra 

escola. 

Em diversos casos, é possível aventar motivos de interesse dos subscritores nas escolas que 

apoiam. Por exemplo, encontramos como benfeitores do Asilo das Portas da Cruz: alguns pais 

de alunos da ‘aula rica’ que funcionava no mesmo edifício, eventualmente motivados pela 

própria realidade que lhes era dado conhecer de perto; e a mãe de Teresa de Saldanha, 

protectora das Irmãs dominicanas que, nessa casa, deram os primeiros passos enquanto 

instituição. Como benfeitores do Asilo de S. José, o irmão e a cunhada de Teresa de Saldanha, 

vizinhos da escola e promotores da sua fundação. Também Maria Rita Freire de Andrade e o 

marido, José Carvajal, bem como Joana Sande e Castro, moravam na vizinhança do Asilo de 

S. Sebastião (ADSCS, C 1668, 1870), depois substituído pelo Asilo de Santa Joana. 

Tabela 5. Subscritores de escolas da APMP. (ADSCS, Relatórios da APMP; IAN/TT, AC, Cx 46) 

Escolas Subscritores 
Condessa de Rio Maior 
Maria Manuela de Brito126 
Ascenso de Siqueira127 
Condessa de S. Martinho128 
José Vitorino Damásio 
Francisco de Azevedo Coutinho129 

Asilo de S. José, Portas da Cruz 

Vitoriano Estrela Braga 
 
                                                 

126 Maria Manuela de Brito Castro e Melo Figueiredo da Costa (1845-1926). Prima de Teresa de Saldanha. 

Marquesa de Pomares pelo casamento com o seu primo Luís Maria de Carvalho Daun e Lorena (1828-?), 

também primo de Teresa de Saldanha. Interveio na fundação do Colégio de Santa Joana, em Aveiro, como 

intermediária do bispo de Coimbra junto da prima. 
127 Ascenso António de Siqueira Freire, 3.º Conde de S. Martinho (1829-1907). Alguns dos seus filhos 

frequentaram o Colégio das Portas da Cruz (IAN/TT, AC, Lv 346). 
128 Supomos ser Maria Domingas Manuel de Siqueira Freire (1835-1908), mulher do anterior. Mas, na altura, 

ainda era viva a 2.ª condessa de São Martinho, Maria da Graça José António Lobo da Silveira (1802-1875). 
129 Francisco de Azevedo Coutinho da Gama Lobo (1828-?). Três dos seus filhos e diversos sobrinhos 

frequentaram o Colégio das Portas da Cruz (IAN/TT, AC, Lv 346). 
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Tabela 5. (Cont.) Subscritores de escolas da APMP (ADSCS, Relatórios da APMP; IAN/TT, AC, Cx 
46). 

Escolas Subscritores 
Condessa de Rio Maior 
Marquesa de Rio Maior 
Maria Manuela de Brito 

Asilo do Salvador 
 

Ascenso de Siqueira 
José de Saldanha Oliveira e Sousa 
Bárbara Maria Tavares Proença130 
Emília de La Lippe Chalbert131 

Asilo de S. José, Anunciada 

Olímpia de La Lippe Chalbert132 
Asilo de Santa Catarina Bárbara Camila Ferreira Pinto Basto133 
Aulas do Funchal Viscondessa de Fonte Arcada134 

Reitor do Seminário Inglês 
Duques de Palmela135 
Margarida Máxima da Fonseca 
Maria Inácia Viana Carvalho 
Mariana Rita da Fonseca 
Marquesa de Valada, D. Francisca136 
Marquesa de Valada, Bragança137 
Rosa Amélia da Conceição Bastos 
Joana de Sande e Castro 

 
 
Asilo de S. Sebastião 
 
 
 

Francisco Manuel de Faria e Melo138 

 

                                                 

130 Mulher de José de Saldanha Oliveira e Sousa. Já referida. 
131 Já referida. 
132 Irmã da anterior. Um filho desta, Augusto Chalbert Magalhães Colaço, frequentou o Colégio das Portas da 

Cruz (IAN/TT, AC, Lv 346). 
133 Supomos tratar-se de uma filha de José Ferreira Pinto Basto e de Ana Joaquina Ferreira de Sampaio. Nasceu 

em 1821. 
134 Maria Isabel Raposo d’Alte Espargosa (1833-?). Mulher do 5.º Visconde de Fonte Arcada, António 

Francisco Jacques de Magalhães (1793-1880). 
135 Maria Luísa de Sousa Holstein, e António de Sampaio e Pina de Brederode, já diversas vezes referidos aqui. 
136 Francisca de Almeida Portugal (1792-1873), marquesa de Valada pelo seu (primeiro) casamento com 

Francisco Xavier de Meneses da Silveira e Castro. 
137 Maria Isabel de Bragança de Sousa e Ligne Álvares Pereira de Melo (1830-?), nora da anterior. 
138 (?-?). Casado com Isabel Martiniana de Sousa e Melo Freire de Alte. 
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Tabela 5. (Cont.) Subscritores de escolas da APMP (ADSCS, Relatórios da APMP; IAN/TT, AC, Cx 
46). 

Escolas Subscritores 
Maria Francisca de Melo139 
Maria José Peters Joyce Munro140 
Bernardino Freire de Andrade141 
Maria Isabel Freire de Andrade142 
Maria Rita Freire de Andrade143 
José Maria Carvajal e Vasconcelos144 
Padre Francisco José Cerqueira Pacheco 

Asilo de S. Sebastião 

Adelaide Maria da Conceição Sousa Meleiros 
Condessa de Murça, D. Ana145 
Viscondessa de Porto Covo146 
Condessa de Sacramento147 
Maria Francisca Oliveira da Silva Matos 

Asilo da Divina Providência, Alcântara 

Alfredo César Brandão 
Bárbara Camila Ferreira Pinto Basto 
Maria Isabel Freire de Andrade 
Maria Rita Freire de Andrade 
Joana de Sande e Castro 

Asilo de Santa Joana, Lisboa 

Duques de Palmela 
Condessa de Bardi148 Asilo de Rio de Mouro 
Câmara Municipal de Sintra 

                                                 

139 Maria Francisca de Faria e Melo de Sousa Freire da Silva e Alte (1840-?), filha do anterior. Casou com um 

sobrinho do Marquês de Sá da Bandeira. 
140 (1821-?), mulher de Charles Alexander Munro. 
141 Bernardino (ou Bernardim) Freire de Andrade e Castro (1810-1867), filho do 1.º Conde de Camarido. 
142 Sobrinha e mulher do anterior. Herdeira do título de Condessa de Camarido. 
143 Maria Rita Freire de Andrade e Castro (1820-?), irmã de Bernardim. 
144 José Maria Carvajal e Vasconcelos Gama de Azevedo (1824-1872), marido de Maria Rita Freire de Andrade 

e Castro. 
145 Ana de Sousa Coutinho Monteiro Paím (1820-1886), prima de Teresa de Saldanha. 
146 Luciana Maria de Oliveira Croft (?-?).Viscondessa de Porto Covo da Bandeira pelo seu (segundo) casamento 

com Félix Bernardino da Costa Lobo Bandeira. Filha dos Viscondes da Graça. 
147 Supomos tratar-se de Maria Raquel do Rego Ernesto de Carvalho (1832-1911), mulher de António do 

Santíssimo Sacramento Tomás de Almeida e Silva de Saldanha, conde pontifício, primo de Teresa de Saldanha, 

já anteriormente referido. 
148 Aldegundes de Bragança, Infanta de Portugal. Já referida. 
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Muitos outros benfeitores, não associados a uma escola específica, figuram nos mapas de 

contas, ou são citados nos relatórios anuais. Alguns benfeitores preferiam permanecer no 

anonimato: 

A Presidente disse que havendo escrito para o Porto, a um Benfeitor anónimo, conhecido 

pela sua muita generosidade, mas cujo nome esconde sob a letra J, passado algum tempo 

se apresentou no Asilo de S. Sebastião ele, ou alguém em seu nome, e entregou a uma 

das Mestras a quantia de 60$000 reis prometendo que voltaria. (IAN/TT, AC, Lv 360, 

Livro de actas da direcção da APMP, 27 Nov 1873) 

Outros, escondem o seu nome por detrás de um grupo. A título de exemplo, assinalamos o 

caso das “meninas educandas do Colégio de S. José, em Benfica” que, nos primeiros anos do 

século XX, figuram nos mapas de receita da associação (ADSCS, Relatórios da APMP). 

De entre os nomes que, mais frequentemente, figuram entre os benfeitores, destaca-se o da 

imperatriz D. Amélia Augusta, viúva de D. Pedro IV: 

A Associação Protectora de Meninas Pobres deve à sua Memória grandes benefícios, 

porque desde o princípio desta Instituição, nunca ano nenhum, o nome de Sua Majestade 

Imperial deixou de figurar nas páginas dos nossos Relatórios, muitas vezes a Sua 

inexcedível caridade nos veio livrar de grandes apuros, jamais a sua generosidade e 

bondoso coração deixou de responder aos pedidos, que tantas vezes nos vimos forçadas 

a dirigir-lhe. (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 30 Jan 1873) 

Realmente, o nome da Imperatriz surge com bastante frequência nas actas da direcção e nos 

relatórios anuais desde o início da associação, participando com quantias que variaram entre 

os 50$000 e os 100$000 reis anuais e, ainda, com outros bens, como óleo de fígado de 

bacalhau para as crianças, bancos para as escolas e livros. Logo no relatório de Janeiro de 

1861, se regista: 

Sua Majestade a Imperatriz do Brasil, Viúva, com aquela generosidade e bondade, de 

que é dotada não deixou este ano de nos socorrer. Sua Majestade mandou-nos 104 

volumes para haver uma pequena livraria na casa de lavor e deu-nos um armário para 

guardar estes livros. No dia de Santo Estevão em memória da Sua Augusta Neta a 
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Rainha D. Estefânia, que Deus haja em Sua Santa Glória, Sua Majestade mandou-nos 

para a casa de lavor um donativo de 40$000 reis. (ADSCS, D 3809, Relatório da APMP, 

1861) 

Podemos dizer que a família real protegia esta associação. Embora, inicialmente, o nome mais 

frequente seja o da Imperatriz, como mais tarde será o da rainha D. Amélia, outros surgem: o 

príncipe Leopoldo de Hohenzollern Sigmaringen149 ofereceu um donativo à associação por 

altura do seu casamento com a infanta D. Antónia150 (ADSCS, D 3808, Relatório da APMP, 

1862); o rei D. Pedro V era considerado “protector de todos os Colégios” (IAN/TT, AC, Lv 

359, Livro de actas da direcção da APMP, 28 Nov 1861); a sua mulher, a jovem rainha D. 

Estefânia, beneficiou a associação com donativos em dinheiro e em livros: 

(...) participou a Vice-Presidente [Teresa de Saldanha], que o Secretário de Sua 

Majestade a Rainha D. Estefânia de muito saudosa memória, tinha na sua mão na 

ocasião da morte da Rainha151 110 livros, que S. M. tinha destinado a esta Associação, e 

que lhes tinha mandado entregar ainda como donativo de S. M., e são os seguintes: 

 

Manual da Missa       6 exemplares 

Bíblia da Infância       9 id[em]. 

Directório Cristão       9 id[em]. 

História da Religião em 2 vol.      9 id[em]. 

História da Criação do Mundo      9 id[em]. 

Livro das Meninas     14 id[em]. 

Elementos de Gramática      9 id[em]. 

Escola Fundamental       9 id[em]. 

Compêndio de Doutrina       4 id[em]. 

Diálogo da História Sagrada      9 id[em]. 

Resumo do Catecismo de Perseverança  ..9 id[em]. 

                                                 

149 (1835-1905), irmão da rainha D. Estefânia. 
150 Antónia de Bragança (1845-1913). Irmã de D. Pedro V e de D. Luís I. 
151 A Rainha tinha falecido a 17 de Julho de 1859. 
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Pensamentos Cristãos       9 id[em]. 

Resumo da História Sagrada      5 id[em]. 

Destes livros destinaram-se 92 exemplares para a aula de Santa Marta, e 18 para o 

Colégio do Largo de D. Rosa. 

(IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP, 29 Ag 1859) 

Como vemos, muitos donativos não podiam, pela sua natureza, ser contabilizados nos mapas 

económicos: livros, vestuário, alimentos, remédios ou, mesmo, uma máquina de costura 

(ADSCS, D 3833, Relatório da APMP, 1910). 

Na 6.ª feira foi a Missa. As pequenas [do Colégio de Santa Marta] foram. As mais 

pequenas estavam muito galantes, de bibes e toucas brancas e umas mantas pequenas de 

merinos pretas. As mais velhas estavam também arranjadas, mas as pequenas da 1.ª 

classe, tinham aventais, romeiras pretas e toucas brancas, mas como não damos vestidos, 

os que elas tinham estavam quase indecentes. Pobres crianças, fez-me isto tanta pena! 

Tínhamos decidido na 5.ª feira não lhes comprar vestidos, por não termos meios. A 

Mamã suscitou-me uma ideia, que me apressei em executar. Pedir a cada Sócia, que 

desse um vestido. Comecei este peditório na 6.ª feira e já hoje tenho 96 metros de chita 

preta. Estou tão contente! Cheia de esperança de poder arranjar vestidos para todas. 

Ontem a tia Júlia152 mandou-me uma peça de chita, fora os três vestidos da parte das três 

primas. Apesar de seres Sócia extraordinária, chère Sœur, conto com a tua esmola. 

(IAN/TT, AC, Cx 40, 72, de TS à cunhada, Marquesa de Rio Maior, 2 Dez 1861,itálico 

nosso para expressão em francês, sublinhado no original) 

Outros mais inesperados surgiram, como a oferta feita por uma senhora da ilha da Madeira, da 

tradução de um livro que a associação poderia mandar imprimir e, posteriormente, vender – 

oferta que foi recusada por receio de “que, faltando assinaturas, a Associação tivesse que 

fazer avultadas despesas que absorvessem esse lucro” (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas 

                                                 

152 Júlia Adelaide de Almeida Braancamp Castelo Branco (1822-1878), segunda mulher do 2.º Conde de Vila 

Real, Fernando de Sousa Botelho Mourão de Vasconcelos, irmão da Condessa de Rio Maior. Era sobrinha do 1.º 

Conde de Sobral. As “três primas” são as suas filhas: Maria Inácia (1845-?), Isabel (1849-1936) e Maria Amália 

(1858-?). 
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da direcção da APMP, 31 Jan 1866); ou a doação de uma comédia que uma outra senhora se 

lembrou de compor e mandar imprimir para que a associação vendesse, aplicando o produto a 

favor das suas escolas (IAN/TT, AC, Lv 359), que a direcção aceitou e agradeceu. Para além 

destes donativos, registe-se, ainda, que alguns surgiam sob a forma de inscrições. 

Particularmente interessante é o donativo da Condessa de Azinhaga,153 uma tia de Teresa de 

Saldanha, “toda de entusiasmos” (ADSCS, C 4459, de TS à mãe, 27 Jan [1888]), que, em 

1903, instituiu o Prémio Ribeiro Neves; um prémio que, “servindo de incentivo à mocidade 

pobre e educada, simultaneamente servisse (...) para perpetuar a recordação do apelido de 

família de sua fundadora” (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 27 Jul 

1903). Em Janeiro de 1905, regista-se no relatório anual: 

(...) a piedosa oferta, a que já nos referimos no relatório do ano passado, relativa ao 

Prémio Ribeiro Neves, fundado pela Ex.ma Sr.ª Condessa de Azinhaga, está ultimada. S. 

Ex.ª entregou à Associação três inscrições de assentamento do valor nominal de 

1000$000 reis cada uma, desejando que o juro anual dessas inscrições154 seja empregado 

na compra de uma inscrição de 100$000 reis, que será averbada e entregue à aluna do 

Asilo do Salvador que, no fim do ano lectivo, mais se distinguir pelo seu comportamento 

e aplicação ao estudo, sendo o resto do dinheiro, depois da compra da inscrição, 

empregado em objectos de roupa, conforme as mais urgentes necessidades da premiada. 

Desta doação foi lavrada uma acta, aprovada e assinada pelo Ex.mo Sr. Governador 

Civil. (ADSCS, D 3828, Relatório da APMP, 1905, itálico no original) 

Referido, no texto, como donativo, inclui-se nos donativos não contabilizáveis, aplicando-se-

lhe o que, adiante, se dirá a propósito das inscrições. 

                                                 

153 Emília Carolina (ou Maria Carolina) de Almeida Ribeiro Neves (?-?), Condessa de Azinhaga pelo casamento 

com Francisco de Paula de Saldanha Oliveira e Daun, tio do Conde de Rio Maior. Era irmã da Condessa da 

Lousã, Amélia Maria Ana de Almeida Ribeiro Neves (1835-1879) e de Maria Carlota de Almeida Ribeiro 

Neves, ambas referidas, também, por diversas vezes, nos documentos da associação. 
154 As ditas inscrições rendiam, anualmente, 63$000 reis. 
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3.1.5.1.3 Os peditórios 

A curva relativa aos peditórios mostra um traçado sem grandes alterações e com valores 

baixos. Corresponde, sobretudo, ao dinheiro obtido nos peditórios realizados nas duas festas 

da associação, no princípio dos meses de Janeiro e de Setembro, normalmente entre as 

próprias sócias que nelas participavam: 

No domingo, 7 é a nossa festa e depois da Missa fazemos uma quête à porta da Igreja. Se 

V. Ex.ª não lhe importar peço-lhe que faça a quête na porta debaixo da Igreja, e para isto 

peço-lhe que fique no banco ao princípio da Igreja, ou nas cadeiras que costumam estar 

postas para nós. (...) Peço-lhe que (...) leve um saquinho para fazer o peditório. (ADSCS, 

C 0869, de TS a “Minha querida amiga”, 1 Jan ?, sublinhado no original, francês no 

original) 

Mas inclui também o produto de peditórios realizados no final de celebrações especiais à 

porta de outras igrejas, como o Seminário Inglês, na Semana Santa, ou a Igreja do Corpo 

Santo: 

Decerto já sabes o resultado do Corpo Santo! Foi um milagre! Começou às três horas. 

Expôs-se o Santíssimo, ladainha de Nossa Senhora, Te Deum e Tantum Ergo. Às três e 

quarenta e cinco saía o Núncio, tendo-se feito a quête enquanto se cantava o Te Deum. 

As crianças tiraram perto de 500$000 reis e depois as esmolas têm continuado e já há 

mais de 600$000 reis. Foi uma coisa nova e o resultado foi óptimo, louvado seja Deus. 

(ADSCS, C 1375, de TS a Maria Augusta Campos, 13 Mar 1883, sublinhado no 

original) 

“Um milagre” face ao que, normalmente, se obtinha destes peditórios: um valor que só muito 

raro ultrapassava os 50$000 reis. 

Outros peditórios resultavam da iniciativa particular de alguma sócia ou amigo. Citamos, a 

título de exemplo, um peditório realizado em vários anos por uma “comissão de senhoras” por 

ocasião das “Boas Festas”, como se pode ver no mapa atrás transcrito (ver Tabela 4). Embora 

não represente um peso significativo do ponto de vista económico, a sua consideração nesta 

análise pareceu-nos pertinente por ser uma das formas de angariação de fundos que mais 
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directamente responsabilizava as sócias, mormente as mais novas, como acontecia com as 

alunas do Colégio de Benfica, habitualmente implicadas nesta tarefa. 

3.1.5.1.4 As rifas, as festas de caridade e a venda de produtos vários 

Também as festas de caridade e as rifas eram formas de financiamento da associação. 

Dependiam, directamente, da iniciativa das sócias, sobretudo as rifas. Não é raro encontrar, 

nos mapas, referências a “produto de uma rifa promovida por” uma sócia, uma zeladora, ou 

um grupo de pessoas: os “Meninos Luís Xavier da Gama e Rodrigo de Abreu” (IAN/TT, AC, 

Cx 46, 1(10), Receitas e despesas da APMP, 1878), este último, aluno do Colégio das Portas 

da Cruz; ou, por diversas vezes, as alunas do Colégio de S. José, em Benfica. 

O produto da “venda de sortes” no bazar que tinha lugar no Real Mosteiro de Santos-o-Novo 

no dia da Procissão de Passos foi também, por diversas vezes, cedido à associação pelas 

Comendadeiras (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP). 

Por vezes, a associação vendia produtos diversos, como flores, mas também produtos 

hortícolas cultivados nas cercas das escolas, como ocorria no Colégio do Salvador, ou ainda 

alguma costura, “escritas feitas pelas alunas” (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(6), Receitas e despesas 

da APMP, 1874), uma fotografia, móveis, relatórios antigos. Em 1866, “o produto da venda, a 

peso, do papel que serviu para as escritas das pequenas do Largo da Páscoa” (IAN/TT, AC, 

Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP, 27 Nov 1866) serviu para se lhes dar um 

almoço. 

As vendas públicas e os bazares exigiam outros preparativos, a começar pelo pedido de 

autorização para utilizar determinado espaço, ou o respectivo aluguer e a mobilização das 

sócias para os arranjos necessários. 

Pedi para termos uma pequena venda de flores em benefício da Associação, no Jardim 

da Exposição Agrícola. Parece-me poderemos obter algum recurso extraordinário, 

aprovas? (...) não posso deixar de convocar a Direcção em reunião extraordinária 

imediatamente, para saber se aprovam e podemos fazer alguns arranjos. Temos que 

tratar de arranjar vasos com plantas bonitas para vender. As nossas zeladoras devem 

ajudar-nos e acho devemos mandar um aviso a todas as sócias pedindo um vaso e que 
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compareçam. O que achas? Talvez de Sintra possas arranjar algumas bonitas plantas. 

(ADSCS, C 1232, de TS a Maria Augusta Campos, [1872]) 

A venda de flores, a que a carta se refere, teve lugar de 1 a 9 de Junho de 1872: 

Nos últimos três dias houve iluminação à noite, e na última noite em vez de venda fez-se 

rifa dos vasos. O Bazar rendeu 241$395 reis, e as despesas foram 38$000 reis. Ficaram 

pois livres para a Associação 203$395 reis. Os vasos que se obtiveram foram 608, e 

tendo ainda ficado por vender 221, resolveu a Direcção mandar os bilhetes de rifa às 

zeladoras, para que elas façam diligência de passar os que puderem, a fim de se tirar 

mais algum proveito do Bazar. (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da 

APMP, 27 Jun 1872) 

Estas acções envolviam, mesmo, muito trabalho quer na organização do próprio evento quer 

na sua divulgação: 

Agora do bazar, estou aterrada com a ideia do trabalho e em tão pouco tempo! 

Prometeu-nos alguém fazer ir os oficiais ingleses e neste caso há-de-se abrir o bazar nos 

primeiros dias de Março! Já mandei fazer as circulares que serão assinadas pela 

Direcção, parece-me melhor, não é assim? Espero o rascunho feito pela Júlia para depois 

mandar imprimir. Tem-se procurado várias salas e afinal julgo será no Salão da Trindade 

e as horas, das 7 à meia noite. Hão-de-se armar lojas. O aluguer da sala será 9$000 reis 

por noite, pagando-se além disto o gás. Diz-me o que te parece isto tudo. (ADSCS, C 

0742, de TS a Maria Augusta Campos, [1876], sublinhado no original) 

As festas, os concertos e os bailes infantis requeriam, ainda, a participação de artistas, 

habitualmente músicos, recorrendo-se, frequentemente, à intervenção de amigos para se 

encarregarem da organização (ADSCS, C 0850, [1868]) e ao engenho artístico das sócias: “A 

nossa zeladora Júlia de Macedo toca piano e uma das Coelho de Campos também toca harpa e 

muitas outras senhoras, tocam” (ADSCS, C 0697, de TS a Maria Augusta Campos, 13 Fev 

1875). Outros artistas aceitavam actuar em benefício da associação, de forma totalmente 

gratuita ou em troca de uma parte do lucro. Em 1870, encontramos notícia de uma 

representação cómica levada a cabo pelos “Christy Ministrels do navio de Sua Majestade 

Britânica o Minotaur” (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP, 29 Jan 
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1870), em favor da associação e da sua congénere para rapazes pobres. Em 1871, regista-se o 

oferecimento simultâneo de dois músicos, um dos quais, Daddi, um professor de música 

conhecido na época (IAN/TT, AC, Lv 359). Este último concerto, cujo lucro revertia em 

partes iguais para a associação e para o músico, não chegou a realizar-se. 

Em Fevereiro de 1875, as actas descrevem: 

Por motivos estranhos às Direcções das Associações que promoveram as Festas de 

Caridade, têm estas sido adiadas e ainda falta para se acabarem um dia. Foram 

inauguradas no dia 18 de Janeiro, com um espectáculo variado pelo distinto e insigne 

Prestidigitador Miguel da Fonseca, e executaram também alguns trabalhos dois Clowns 

do Circo Price. No dia 31 de Janeiro e 2 de Fevereiro houveram bailes de crianças, e 

neste três dias vendeu a Associação Protectora de Meninas Pobres algumas sortes. No 

dia 5 de Fevereiro houve baile de subscrição. A 20 de Fevereiro grande Concerto vocal e 

instrumental, prestando-se a tomarem parte entre outros muitos e distintos amadores 

duas Sócias desta Associação as Ex.mas Senhoras: D. Júlia de Macedo Velho de Moraes 

e Sousa155 tocando Piano – e D. Palmira Coelho de Campos tocando Harpa. A estas duas 

Senhoras agradece muito reconhecida a Direcção a bondade que tiveram pondo à 

disposição o seu tão distinto merecimento artístico, e bem assim a todos os outros 

amadores que tomaram parte neste Concerto, não esquecendo o distinto tenor Achilles 

Cosi, que duas vezes cantou com muito mimo, abrilhantando com a sua voz e com toda a 

caridade do seu coração esta festa de caridade em que a nossa Associação teve uma 

parte. No dia 21 de Fevereiro tornou a haver Bazar à noite e finalmente no dia 1 de 

Março deverá encerrar-se a Festa de Caridade com uma cena cómica pelo distinto artista 

Taborda, que com a maior generosidade se presta a abrilhantar esta reunião com o seu 

talento. O jovem prestidigitador Manuel de Freitas Gazul executará alguns dos seus 

trabalhos. (Esta segunda parte não se verificou por doença súbita do Senhor Gazul.) 

Venderam-se ainda sortes. A Presidente e toda a Direcção agradecem muito penhoradas 

nesta Acta a todas as pessoas que a seu pedido ou espontaneamente tomaram parte 

                                                 

155 Júlia de Macedo Velho Rego de Moraes e Sousa (1842-1940). Casou em 1879 com D. Luís Maria de 

Almeida. 
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nestes festejos, e às Senhoras que ajudaram a Direcção nos seus trabalhos. A todos 

protestam reconhecimento sincero. (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da 

APMP, 27 Fev 1875) 

A estas festas e bazares compareciam muito notáveis, entre os quais, membros da família real: 

em Março de 1874, a rainha D. Maria Pia acompanhada pelo filho, o infante D. Augusto, 

visitou o bazar que teve lugar no salão do Teatro da Trindade, evento para o qual tinham 

ambos contribuído, bem como o rei D. Fernando e a segunda mulher deste, a Condessa de 

Edla (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP); em Abril de 1876, foi o 

Concerto no mesmo teatro que, mais uma vez, mereceu a atenção da Rainha. 

Uma grande parte destas festas era promovida em conjunto com a Associação Protectora de 

Escolas-Asilos para Rapazes Pobres e contava com a organização da Marquesa de Rio Maior, 

que se desdobrava em contactos e em trabalhos para obter tudo o que era necessário (ADSCS, 

C 0844). A esta se deve, muito provavelmente, a presença frequente da família real nestes 

eventos, particularmente da Rainha, de quem a Marquesa de Rio Maior era dama. No fim, 

dividiam-se as despesas e a receita. Algumas vezes, depois de pagas as despesas, 

nomeadamente o aluguer do espaço, e dividida a receita pelas duas associações, sobrava 

muito pouco. Em 1879, chegou mesmo a resultar déficit, que a Marquesa de Rio Maior cobriu 

(IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP). 

Em 1871, as actas registam este desabafo: “a experiência tem mostrado que os Concertos são 

geralmente de pouca vantagem, porque as despesas com o aluguer da sala, iluminação e 

gratificação à orquestra são grandes, e os lucros em comparação pequenos” (IAN/TT, AC, Lv 

359, Livro de actas da direcção da APMP, 3 Abr 1871). Os dados que recolhemos não 

permitem aferir, caso a caso, a justeza desta afirmação; mas os registos do ano de 1878 (ver 

Tabela 6) são bastante elucidativos, sugerindo, como mais proveitosos, os bailes. 

Como acontece com outras rubricas, o Gráfico 6 mostra que no ano de 1878 se observa um 

pico nas receitas obtidas através destes eventos. Como veremos, este ano é marcante na vida 

desta associação: é neste ano que se encerra o Colégio das Portas da Cruz, mudando-se a 

escola para crianças pobres para o Convento do Salvador, um edifício muito degradado, onde 
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foi necessário investir largamente, para que a escola pudesse funcionar de forma satisfatória. 

Um esforço que exigiu recurso a todas as fontes de financiamento possíveis. 

Tabela 6. Receitas e despesas de bailes, concertos e bazares. (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(10), Receitas e 
despesas da APMP, 1878) 

 Receita Despesa 

Bailes Infantis no Salão do Teatro da Trindade 428$885 84$595

Concerto no Teatro de S. Carlos 498$630 374$245

Baile no Salão do Clube 301$500 76$445

Bazar em S. José de Ribamar 153$550 123$920

 

Em 1880, as actas manifestam a necessidade de se procurarem outros meios para obter 

receitas extraordinárias, “por estar o público cansado de Bazares, Concertos, etc.” (IAN/TT, 

AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 11 Nov 1880). Mas uma das maiores 

dificuldades seria, também, a de conseguir pessoas com capacidade e disponibilidade para 

organizar estes eventos, como Teresa de Saldanha lamenta em diversas cartas e as actas 

registam (IAN/TT, AC, Lv 360). Provavelmente por estes motivos, as referências a estas 

formas de financiamento da associação, bastante utilizadas durante as décadas de 70 e 80, 

escasseiam a partir daí.156 Dos mapas de contas a que acedemos, encontramos registos de 

receitas e despesas referentes a festas de caridade, bazares, bailes infantis e concertos, em 

1866, 1867, 1870 e, regularmente, entre 1874 e 1885. O Gráfico 9 apresenta estes dados, 

comparando os valores correspondentes às receitas, às despesas e aos respectivos saldos. 

                                                 

156 Curiosamente, Irene Vaquinhas (2005) refere como primeira grande quermesse lisboeta, a que se realizou em 

Maio de 1884 na Tapada da Ajuda, a favor da Associação das Creches, sob o patrocínio da rainha D. Maria Pia. 

De acordo com esta autora, a “moda das quermesses” (p. 55) terá começado nesta altura, embora refira que 

nenhuma das que se seguiram teve o esplendor da primeira. Teresa de Saldanha refere-se a esta quermesse em 

carta à mãe, com data de 11 de Maio de 1884: “Amanhã é que começa a Quermesse! (...) Que espalhafato, que 

espírito tão diferente do nosso (...)!” (ADSCS, C 4090). 
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Gráfico 9. Receitas e despesas referentes a festas de caridade, bazares, bailes infantis e concertos. 

A partir de 1885, as actas das reuniões de direcção referem-se apenas, de vez em quando, a 

receitas provenientes de parte do produto de bailes infantis ou “batalha de flores” cedida pela 

Associação Protectora de Escolas-Asilos para Rapazes Pobres (IAN/TT, AC, Lv 360). Em 

Fevereiro de 1893, a associação organizou, de novo, uma festa de caridade, no Teatro de S. 

Carlos, em que acabou por se juntar à Associação da Missão Ultramarina; a festa rendeu 

485$320 (IAN/TT, AC, Lv 360). 

3.1.5.1.5 Os legados 

É no mapa económico de 1864 que encontramos, pela primeira vez, registo de receitas 

provenientes de legados.157 De acordo com o relatório desse ano, a associação recebeu 

100$000 reis, “parte do legado da Ex.ma Sr.a D. Leocádia Joaquina de Sousa Teles”158 

(ADSCS, D 3810, Relatório da APMP, 1865, mapa anexo). O mesmo relatório inclui a 

seguinte informação: 

                                                 

157 Antes, apenas encontramos, em Junho de 1860, uma referência a um requerimento pedindo uma esmola ao 

testamenteiro de Maria Joana Baldaia (IAN/TT, AC, Lv 359). Só no mapa económico de 1867 vem registada a 

recepção de 99$000 reis provenientes da parte do legado desta senhora destinada a “esmolas por alma da mesma 

Senhora”, “por mão” do testamenteiro, Manuel José Dias (IAN/TT, AC, Cx 46). 
158 Não encontrámos dados biográficos sobre esta senhora. 
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Em consequência de um anúncio, que apareceu no Diário do Governo, avisando todos 

os estabelecimentos de caridade existentes em Lisboa, que se habilitassem para ser 

contemplados na partilha de um legado de cento e trinta e oito contos e cem mil reis, 

deixado por José António dos Passos, falecido na Baía, a todos os estabelecimentos pios, 

existentes em Lisboa e no Porto, assentámos, como membros da Direcção, dever 

habilitarmo-nos para reclamar o direito, que a nossa Associação tem a ser contemplada 

na partilha deste legado. Remetemos para a Baía todos os papéis e requerimentos 

necessários, nomeando um procurador para tratar deste negócio. Por agora nada está 

decidido, pois há litígio sobre a herança; mas recomendamos este importante negócio ao 

cuidado da futura Direcção. (ADSCS, D 3810, Relatório da APMP, 1865, itálico no 

original) 

Este processo do legado Passos, foi muito longo. Iniciado em 1865, só em 1872 ficou 

concluído e contra as expectativas da associação. Vejamos o que diz Teresa de Saldanha, em 

carta a Maria Augusta Campos: 

Meu irmão José no dia seguinte de eu receber a tua carta esteve no Governo Civil e falou 

com o José B. Frazão.159 Este disse que a lista que mandaram, foi dos Asilos, dos quais 

deram conta os Regedores ou Administradores dos bairros, como existindo nestes 

distritos. Que se admirava os nossos não viessem indicados; mas, que iam oficiar aos 

Regedores para saberem dos nossos Asilos e logo que viesse resposta, então podiam-se 

registar os nossos. Até ontem a autoridade não tinha ido tomar informações. Será bom 

que teu pai torne a falar sobre isto, ou ,se for necessário, meu irmão volta. Mandei pôr 

nas tabuletas dos nossos colégios “Asilo para Meninas Pobres”, em lugar de aula 

externa. Vamos ver se se convencem que os nossos são Asilos.160 O legado da Baía vai 

                                                 

159 Não encontrámos dados biográficos sobre este senhor. 
160 A este propósito escreve D. António da Costa (1870): “A grande maioria das classes ainda não compreende 

que a instituição de um legado para fundar escolas primárias tenha a mesma valia moral que o legado para um 

hospital ou para uma misericórdia. Tirem ao asilo, que ministra a educação à infância, o nome de asilo, 

substituam-no pelo título de escola, e verão diminuir o número de legados, verão resfriar o número dos 

subscritores.” (p. 73, itálico no original). 
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dar de si grandes questões, receio eu. (ADSCS, C 1217, de TS a Maria Augusta Campos, 

[1868], aspas no original) 

Até 1869, as escolas eram designadas por ‘colégios’ ou ‘aulas externas’ como a carta indica, 

em todos os documentos quer oficiais quer particulares. A partir desta altura, os textos oficiais 

registam a designação de ‘asilos’, mantendo-se a designação inicial de colégios, apenas em 

documentos particulares. No dia 28 de Maio de 1869, encontramos, nas actas da direcção, o 

seguinte: 

A Presidente (...) demonstrou a conveniência que há em mudar os nomes de colégios 

para o de asilos, por serem os legados geralmente deixados a Asilos e não a Colégios e 

haver por este motivo muitas vezes dificuldade em nos habilitarmos quando temos 

direito para isso como quaisquer instituições, que sob o título de Asilos fazem 

exactamente o mesmo que nós. (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da 

APMP, 28 Maio 1869). 

Um mês depois, a presidente dava conta das suas diligências nesse sentido: “A Presidente 

disse estarem já registados no Governo Civil os Asilos de S. Sebastião e Portas da Cruz, 

sendo isto de grande vantagem para a Associação podendo assim mais facilmente habilitar-se 

para receber quaisquer legados deixados a Asilos de Infância” (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro 

de actas da direcção da APMP, 30 Jun 1869). 

Por este motivo, a partir da sua primeira modificação, em 1872, os próprios estatutos, 

passaram a usar esta designação: “Acabamos de perder a questão do legado do Passos, por 

causa da palavra Asilo, e isto é um motivo fortíssimo e de responsabilidade para nós, o 

alterarem-se os Estatutos” (ADSCS, C 1313, de TS a Maria Augusta Campos, [1871]). Neste 

sentido, se foram tomando outros cuidados: 

Tem-me lembrado que será conveniente dizer este ano no relatório o total do número de 

crianças que socorremos em cada colégio, e quero te pedir para falar com o Pe. João 

Rafael, se ele pode saber o número de crianças que frequentaram a aula externa do 

Redondo, pois é uma aula que socorremos. (...) Tenho alguma pressa em ter uma 
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resposta por causa do relatório.161 Pensei nisto por causa dos legados, e dizerem que os 

asilos fazem mais do que nós. Estes têm 30 contos de reis ou mais de rendimento, então 

à proporção nós, com o pequeno rendimento que temos, fazemos muito mais do que os 

asilos da infância fazem socorrendo mil crianças, e se forem mil! Adeus, não há remédio 

senão explicar tudo bem. (ADSCS, C 0938, de TS a Maria Augusta Campos, 30 Dez 

[1883], sublinhado no original) 

A informação da existência de legados não nominais, deixados a associações de caridade, 

chegava por meio de ofícios das autoridades competentes, por meio de anúncio de jornal, ou 

através de informação de alguma sócia ou amigo. Alguns provinham do Brasil, de 

portugueses aí falecidos que destinavam parte da sua herança a associações de caridade do 

país natal. A habilitação aos legados implicava dispêndio de tempo e de dinheiro, como 

pudemos conferir em todos os mapas de despesa dos anos em que a associação se habilitou ou 

recebeu legados. A este assunto, se referem as actas: 

(...) a Sr.a D. Ana Garcia Peres,162 sócia da Associação e residente em Setúbal, escreveu 

à Presidente prevenindo-a que nas Cortes se vai apresentar uma proposta para que as 

Associações de caridade sejam isentas de pagarem os direitos de contribuição pelos 

legados e heranças com que possam ser contempladas. A Presidente agradeceu o aviso e 

indagou o que podia fazer afim de contribuir para o despacho favorável de tal proposta, 

mas foi-lhe dito que isso está muito bem recomendado, sendo um dos seus principais 

interessado e talvez o maior defensor desse projecto, o Duque de Palmela, como 

Presidente das casas de Asilo de Infância desvalida. (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de 

actas da direcção da APMP, 4 Jun 1879) 

Foi, exactamente, com a Sociedade das Casas de Asilo da Infância Desvalida, que a associação 

teve o seu maior problema em matéria de habilitação a legados. Tratava-se do legado de 

                                                 

161 Os relatórios relativos aos anos de 1883 e 1884 publicaram, em anexo, o “Mapa do movimento da Escola 

externa do Recolhimento [de Nossa Senhora da Saúde] do Redondo”. Através deles se pode observar que, em 

1883, frequentaram este estabelecimento 90 alunas, número que subiu para 103 no ano seguinte (ADSCS, D 

3821 e 3822, Relatórios da APMP). 
162 Não encontrámos dados biográficos sobre esta senhora. 
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Francisco Borja Freire. Em Agosto 1869, as actas dão conta de que “por sentença de 5 do 

corrente foram julgados justificados os artigos de habilitação que a Associação deduziu para 

haver o legado do falecido Ill.mo Sr. Francisco de Borja Freire” (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro 

de actas da direcção da APMP, 31 Ag 1869). A parte que coube à associação foi recebida em 

Novembro de 1872. Mas, em 1876, todos os asilos contemplados nessa herança foram 

notificados, para que restituíssem parte do montante recebido, em resultado da reclamação 

apresentada pelas Casas de Asilo. Esta instituição alegara que, tendo oito Asilos, tinham 

recebido apenas a parte correspondente a sete. Sendo presidente das Casas de Asilo, o Duque 

de Palmela, primo de Teresa de Saldanha, a direcção decide que esta lhe fale. Dessa conversa, 

ficara apalavrada a permissão para que a dívida fosse paga em dois anos (ADSCS, C 0678). 

Mas, a autorização formal não chegou nunca. Em Outubro, as actas relatam: 

Não havendo a Direcção das Casas de Asilo respondido ao Ofício em que a Direcção da 

Associação Protectora de Meninas Pobres lhes pedia um prazo de dois anos para irem 

pagando pouco e pouco os juros de 3500$000 reis em Inscrições, das quais a Associação 

tinha a posse desde 1872, e que agora por sentença da Relação têm de restituir às Casas 

de Asilo, esta Direcção citou inesperadamente a Direcção Protectora de Meninas Pobres, 

para no prazo de dez dias, que terminavam no dia 29 de Outubro entregarem não só as 

Inscrições como também os juros respectivos vencidos desde 1872. A Presidente 

escreveu logo ao Senhor Duque de Palmela, Presidente das Casas da Asilo pedindo a 

resposta ao Ofício que a Associação lhe havia mandado, e como a resposta do Senhor 

Duque fosse: que no acto da entrega das Inscrições o procurador da Associação 

marcasse o prazo em que poderiam serem pagos os juros dessas Inscrições, mas dando a 

entender que esta concessão era um favor especial, a Presidente e a Tesoureira, sem 

tempo para consultarem os outros membros da Direcção, resolveram concluir este 

negócio, vendendo dois Coupons de 500$000 reis cada um, para com este dinheiro 

poderem pagar já os juros todos, decisão esta que mereceu a aprovação de toda a 

Direcção, ficando assim a Associação livre de uma dívida tão importante, e que tanto lhe 

estava pesando, e Deus compensará talvez mais tarde com algum donativo inesperado o 

prejuízo que sofre agora a Associação com esta restituição. Ficou pois decidido escrever 

a Presidente ao Duque de Palmela para que este Senhor indique o dia em que a 

Associação deverá entregar as Inscrições no valor de 3500$000 reis, mais 472$500 reis 
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em dinheiro importância dos juros dessas Inscrições vencidos desde 1872 – a 

importâncias das custas que são 4$600 reis e as despesas que se fizerem no Cartório, 

findo o que estará concluído este negócio que tanta mágoa tem causado à Direcção. 

(IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 31 Out 1876) 

Os processos de habilitação eram complexos. Muitas vezes, as associações reclamavam, 

recebendo depois tornas. Apesar de ser sempre um prejuízo para as associações a quem cabia 

restituir fundos, já entrados em contas e, muitas vezes, até já gastos, este era um acontecimento 

frequente. Em 1873, o mapa de contas assinala, como receita, o valor de 538$328 reis, 

proveniente de tornas de diversos asilos: Asilo da Infância Desvalida da Ilha do Faial, Asilo da 

Infância Desvalida de Évora, Associação de Caridade de Viana do Alentejo, Asilo de N. Sr.ª 

da Conceição das Raparigas Abandonadas, Associação Protectora da Infância Pobre, Asilo da 

Infância Desvalida da Guarda, Asilo de Santa Catarina (IAN/TT, AC, Cx 46 1(5A), Receitas e 

despesas da APMP, 1873). 

A associação recorreu, por várias vezes, a procuradores, que quase só tratavam destes assuntos. 

Refira-se como procurador desta associação, o advogado Agostinho Marinho da Cruz,163 com 

frequência nomeado, quer nas actas quer nos relatórios e, ainda, em muitas cartas, em que era 

considerado como um grande amigo da associação. 

Mas, nem todas as heranças chegavam por via de habilitação oficial. Algumas eram deixadas em 

testamento, por benfeitores. Por exemplo, a imperatriz D. Amélia, Duquesa de Bragança, 

nomeou a associação no seu testamento: “Tenho a cópia da verba do testamento em que a 

Imperatriz deixa à Associação, dizendo a Associação da qual é a Presidente Teresa de Saldanha, 

500$000. Não há dúvida que é a nossa” (ADSCS, C 1526, de TS a Maria Augusta Campos, [Jan 

1873], sublinhado no original). Outros cabiam à associação por decisão dos testamenteiros ou 

dos herdeiros. Nestes casos, era, muitas vezes, fundamental, a intervenção de quem tinha 

conhecimento da existência dos legados: 

                                                 

163 Para além do Dr. Marinho da Cruz, aparecem nos documentos que consultámos, outros elementos da sua 

família: a mulher, Josefina Pacheco Marinho da Cruz, sócia benfeitora da associação nas décadas de 70 e 80; os 

cinco filhos do casal, Agostinho, Carlos, Henrique, Violante e Amélia, que frequentaram o Colégio das Portas da 

Cruz; pelo menos as duas raparigas frequentaram, também, posteriormente, o Colégio de S. José, em Benfica. 
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Quis encarregar-se o Ex.mo Marquês de Fronteira164 de dar o nome dos nossos asilos a 

um sujeito seu conhecido que tem uns legados para distribuir: oxalá possa a nossa 

Associação ser contemplada. (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da 

APMP, 10 Jul 1886) 

Algumas vezes, a própria direcção se encarregava de solicitar aos testamenteiros que incluíssem 

a associação na lista de possíveis beneficiários. Em 1866, Teresa de Saldanha dirigiu-se à 

Rainha de Espanha,165 pedindo “para a Associação ser contemplada nas esmolas que S. M. 

deixou para serem distribuídas pelos colégios de caridade” (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de 

actas da direcção da APMP, 14 Jan 1867). 

Os legados eram uma fonte de rendimento a que a associação, frequentemente, recorria 

(Ribeiro de Castro, 2001). Em 1880, a associação estava habilitada a dez legados (IAN/TT, 

AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP). Um peso que a individualização de uma 

rubrica para “legados” nos mapas económicos dos anos que se seguiram, confirma. O mapa 

de 1881 inclui, nessa rubrica, o valor de 3307$660 reis, proveniente de cinco legados. Este 

valor, o mais elevado dos anos em estudo, evidencia-se no gráfico 6 e é responsável pelo pico 

que, neste ano, se observa no gráfico 4. Tratando-se de uma verba pontual, a sua obtenção não 

obedecia a nenhuma lógica. Não admira, portanto, que a sua posição nos gráficos seja tão 

irregular. 

Dos mais de cinquenta legados que encontramos referidos nas actas das reuniões de direcção, 

ou nos relatórios anuais, houve um a que a direcção decidiu não se habilitar: 

Disse também a Presidente que recebera um Ofício da parte do Administrador do Bairro 

Oriental, participando haver falecido em Almada uma pessoa, que legava a sua Quinta 

de Montalvão ao Asilo de Infância Desvalida mais pobre de Lisboa. A Associação 

Protectora de Meninas Pobres apesar de não ser rica, não se pode considerar a mais 

pobre, porque tem já em Inscrições um capital de 15 700$000 reis, enquanto que muitas 

                                                 

164 Pedro João de Morais Sarmento (1829-1902), 2.º Barão de Torre de Moncorvo; Marquês de Fronteira pelo 

casamento com Maria de Mascarenhas Barreto, 8.ª Marquesa de Fronteira. 
165 Isabel II (1830-1904). 
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há que nenhum rendimento certo têm, e por isso a Presidente, quase com a convicção de 

perder, e tendo sempre de fazer alguma despesa para se habilitar como herdeira, resolveu 

não o fazer, no que também concordaram os outros membros da Direcção presentes. 

(IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 20 Set 1873) 

Um pormenor curioso que lança a questão do capital da associação, sob a forma de inscrições 

ou títulos, que trataremos a seguir. 

3.1.5.1.6 As inscrições 

A primeira compra de inscrições data de 1860. Assim reza o relatório aprovado pela 

assembleia geral em Janeiro de 1861: 

Achando-nos no fim do ano lembrámo-nos que seria bom empregar uma parte do 

dinheiro que tínhamos em caixa na compra de algumas Inscrições, para começarmos a 

ter um pequeno fundo. Decidimos comprar Inscrições no valor nominal de 900$000 reis. 

Tendo-nos já sido dada o ano passado uma Inscrição de 100$000 reis ficamos tendo o 

capital de 1000$000 reis de Inscrições. (ADSCS, D 3809, Relatório da APMP, 1861) 

Esta decisão revelou-se de grande utilidade, em situações de necessidade: 

(...) a Tesoureira leu as suas contas e participou que não só a Associação nada tem em 

caixa, mas até tem já um débito de 8$251 reis, caso que há anos não sucedia e que muito 

muito consternou a Direcção. Com quatro Asilos abertos e em movimento, com várias 

outras obrigações adquiridas, e sem recursos para fazer face às grandes despesas mensais 

e pagar o ordenado às Mestras, ver-se-ia a Associação nas maiores dificuldades, se por 

cautela não tivesse alguns Coupons de que lançar mão num caso de apuro como este. 

Triste expediente é, mas mais triste ainda seria se o não tivesse e por conseguinte a 

Presidente autorizou a Tesoureira a poder vender um Coupon de 500$000 reis. (IAN/TT, 

AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 31 Ag 1877) 

Inscrições, títulos e cupões representavam o capital da associação. Eram, geralmente, 

comprados pela associação mas, também, recebidos como donativo ou como legado. Quando 
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o aumento de capital se fazia por compra de títulos, o valor gasto com a compra era lançado 

nos mapas como despesa. 

Tal como evidencia a Tabela 4, a informação sobre o capital da associação, em inscrições ou 

outros títulos, era incluída no final dos mapas de contas anuais. O gráfico seguinte (ver 

Gráfico 10) mostra a evolução deste capital, entre 1860 e 1888, considerando o valor nominal 

dos títulos. 
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Gráfico 10. Capital em inscrições (1860-1888). 

A constituição deste capital representava, pois, uma “cautela” de que poderiam “lançar mão” 

em “caso de apuro”, mas também uma fonte de rendimento anual. Consideremos a curva 

correspondente à receita proveniente de juros de inscrições e da respectiva venda no Gráfico 

6. Para além dos ligeiros aumentos que, de quando em vez, se observam e que são devidos ao 

aumento dos juros por aumento de capital no ano anterior, encontramos quatro ocasiões de 

subida brusca destes valores: 

• Em 1872, o mapa de contas regista juros “atrasados de inscrições no valor nominal de 

8700$000 reis” do legado de Borja Freire (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(5), Receitas e despesas da 

APMP, 1872); 
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• Em 1876, a associação vendeu “duas inscrições de coupons cada uma no valor 

nominal de 500$000 reis vendidas a 45,20”, que renderam 452$000 reis (IAN/TT, AC, Cx 46, 

1(8), Receitas e despesas da APMP, 1876);166 

• Em 1878, o mapa assinala a receita de 3979$500 reis, “Produto da venda de fundos 

para as obras do Asilo do Salvador a saber: Um coupon no valor de 1000$000 reis vendido a 

49,60 – 496$000; Seis inscrições de assentamento, cada uma no valor de 1000$000 reis 

vendidas a 49,75 – 2985$000; Duas ditas no valor de 500$000 reis vendidas a 49,85 – 

498$500” (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(10), Receitas e despesas da APMP, 1878);167 

• Em 1887, a venda de dois coupons rendeu 772$500 (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(18), 

Receitas e despesas da APMP, 1887). 

Refira-se, ainda, que o mapa de contas do ano de 1879 não regista juros de inscrições. 

3.1.5.1.7 Os empréstimos 

O Gráfico 6 evidencia o recurso a empréstimos, por três vezes: em 1878, 1886 e 1887. O 

mapa de 1893 (ver Tabela 4) regista um outro. Todos eles foram contraídos para pagar 

despesas de obras no Convento do Salvador. 

• Em 1878, o mapa de contas regista: “empréstimo levantado pela Presidente” no valor 

de 960$000 reis (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(10), Receitas e despesas da APMP, 1878). O 

empréstimo, contraído no Banco Eborense, só acabou de se pagar em 1882 (ADSCS, 

Relatórios da APMP, 1883). Em carta a Maria Augusta Campos, Teresa de Saldanha afirma 

que os juros da letra foram pagos por ela e por sua mãe, como donativo à associação (ADSCS, 

C 0684, [1878]). Este donativo não foi lançado no mapa, tendo sido deduzido do valor total 

do empréstimo; nas receitas figura apenas o valor da que passa a ser a dívida real da 

associação: “Tinha-te dito que a letra era de l000$000 reis, mas como nós pagamos os juros, 

eu e a mamã, a dívida da Associação é só de 960$000 reis” (ADSCS, C 0684, de TS a Maria 

Augusta Campos, 12 Dez [1878], sublinhado no original). 
                                                 

166 Venda justificada em acta com data de 31 de Outubro de 1876 (IAN/TT, AC, Lv 360), atrás citada. 
167 A venda destas inscrições foi autorizada pela assembleia geral em reunião extraordinária de 10 de Agosto de 

1878 (IAN/TT, AC, Lv 360). 
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• Em 1886, lê-se: “empréstimo contraído no Banco de Portugal para obras no Asilo do 

Salvador”, no valor de 3000$000 reis (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(17), Receitas e despesas da 

APMP, 1886). As actas explicam: 

Para as obras do Asilo do Salvador tendo sido feito o orçamento em 2977$100 reis, a 

pagar em prestações e achando-se a Associação sem os fundos necessários para fazer 

face a esta despesa, em Agosto último por empenho do Senhor Alfredo Sousa Leal168 no 

Banco de Portugal se levantou um empréstimo de 3000$000 reis, que se vai amortizando 

aos trimestres (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 21 Dez 

1886). 

O empréstimo foi integralmente pago no ano seguinte. 

• Em 1887, o mapa de contas regista: “empréstimo anónimo feito à Direcção da 

associação e recebido pela Presidente”, no valor de 2000$000 reis (IAN/TT, AC, Cx 46, 

1(18), Receitas e despesas da APMP, 1887). Este empréstimo, ao juro de 6%, serviu para 

pagar o empréstimo anterior (ADSCS, D 3824, Relatório da APMP, 1888). 

• O empréstimo de 1893 destinou-se, exactamente, a pagar o empréstimo anónimo 

recebido em 1887: “Houve que pagar o empréstimo anónimo, e achando-se a Caixa com 

poucos recursos, a nossa Presidente levantou um empréstimo no Banco do Alentejo para valer 

à Associação, a qual portanto fica responsável por aquela quantia” (IAN/TT, AC, Lv 360, 

Livro de actas da direcção da APMP, 19 Jun 1893). Só no relatório anual com data de Janeiro 

de 1905, encontramos notícia de ter ficado saldada esta dívida (ADSCS, D 3828, Relatório da 

APMP, 1905). 

Nos mapas de contas encontramos, lançados nas despesas, os valores gastos, em cada ano, 

para pagar os juros e amortizar as diferentes dívidas. 

                                                 

168 Alfredo de Oliveira Sousa Leal, casado com Adelaide Cristina de Sousa Leal, Viscondessa de Sagres pelo 

seu casamento anterior. Duas sobrinhas, Joana e Maria de Oliveira Sousa Leal e uma enteada, Elvira de 

Vasconcelos, deste senhor, figuram entre as alunas do Colégio de S. José, em Benfica. 
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3.1.5.2 As despesas 

As rubricas incluídas na coluna das despesas dos mapas anuais de contas dão-nos indicações 

deveras pertinentes, para a compreensão do funcionamento desta associação e, 

particularmente, no que ao nosso trabalho concerne, para o delineamento das prioridades 

estabelecidas e a identificação das orientações pedagógicas que, porventura, lhes subjaziam. 

Vejamos, como exemplo, mais uma vez, o mapa de contas anexo ao relatório de 1894. A 

Tabela 7 transcreve o quadro correspondente às despesas. 

Tabela 7. Despesa da Associação Protectora de Meninas Pobres, durante o ano de 1893. (ADSCS, D 
3826, Relatório da APMP, 1894) 

Asilo do Salvador  
Mesadas para sustento e ordenados do pessoal que dirige o asilo 762$000 
Despesas internas 10$620 
Refeições e prémios às pequenas no dia dos exames 23$500 796$120

Asilo de Santa Joana   
Mesadas para sustento e ordenados do pessoal que dirige o asilo 440$000 
Despesas internas 13$200 
Refeição e prémios às pequenas no dia dos exames 20$000 473$200

Asilo de Rio de Mouro  
Mesadas às mestras 300$000 
Despesas internas 2$630 
Fornecimento para as aulas 1$100 
Despesa com a festa e almoço no dia da 1.ª Comunhão das pequenas 28$290 
Refeição no dia de Natal 3$000 
Décima predial do corrente ano 4$870 339$890

Asilo de S. José  
Mesadas à mestra 60$000 
Refeição e prémios no dia dos exames 20$000 80$000
 
Donativo para o asilo de Aveiro 

 
27$000 

Idem para o asilo de Loures 24$000 
Idem para o asilo de Jesus, Maria, José, em Chelas 24$000 
Idem para uma aula em Alvito 17$280 92$280
 
Para pagamento do empréstimo anónimo1 

 
2 000$000 

Juros ao Banco do Alentejo 167$210 
Importe da letra 2$005 
Impressão de relatórios 26$800 
Percentagem aos cobradores 70$365 
Prémio do seguro da igreja e edifício do extinto convento do Salvador 30$000 
Idem, idem da mobília e roupas existentes nos asilos 3$000 
Gasto com as duas festas da Associação em Janeiro e Setembro de 1893 17$100 
Restituído à Presidente pelos suprimentos feitos no ano de 1892 289$060 

 
SOMA 4 387$030

1 Feito à Direcção no ano de 1887 
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Uma primeira leitura dos dados da tabela permite-nos identificar: despesas relativas a escolas, 

que são discriminadas nalguns casos e, simplesmente, designadas por “donativos para”, 

noutros; pagamento de seguros de edifícios escolares e correspondente recheio; liquidação de 

empréstimos e respectivos juros; gastos com impressão dos relatórios e entrega da estipulada 

percentagem da cobrança de quotas aos cobradores e, ainda, indicação do dinheiro utilizado 

para a realização das festas anuais da associação. 

Considerando estes e outros elementos, recolhidos nos restantes mapas de contas, bem como 

em diversos documentos, como facturas ou ordens de pagamento avulsas, encontrados nos 

arquivos, optámos por considerar quatro categorias para a análise destes dados: 1. gastos com 

o funcionamento da própria associação; 2. pagamento de empréstimos ou tornas; 3. compra de 

inscrições; 4. despesas com as escolas e o seu funcionamento. Os Gráficos 11 e 12 ilustram os 

valores despendidos, em cada ano, em cada uma destas áreas. 

3.1.5.2.1 Os gastos com o funcionamento da Associação 

Incluímos, neste espaço, as despesas correntes da associação: gastos com as festas da 

associação e missas pelas sócias ou benfeitores falecidos; pequenas despesas com os arranjos 

para as assembleias gerais; expedição de correio; publicação de anúncios nos jornais – 

convocatórias para as assembleias gerais, convites para participação nas festas anuais, 

agradecimento a algum benfeitor; aquisição de livros de actas ou “Caixa para guardar o 

dinheiro e papéis da Associação” (IAN/TT, AC, Cx 46, Receitas e despesas da APMP, 1876); 

impressão de relatórios, de estatutos, de “cartas de aviso” e de recibos; percentagem das 

cobranças cedidas aos cobradores; gastos com os bazares, as rifas e os bailes infantis; 

despesas judiciais, nomeadamente as realizadas para habilitação aos legados ou o seu efectivo 

recebimento; ordenados e gratificações ao procurador. Estas despesas representam, sempre, 

uma pequena percentagem do total das despesas, com algumas flutuações que se devem, 

essencialmente, ao aumento do número de legados em jogo e à organização de eventos para 

obtenção de receitas extraordinárias: festas, bailes e quermesses. 



 

 234

3.1.5.2.2 O pagamento de empréstimos ou tornas 

Como já referimos, a associação procedeu, em diversas ocasiões, à liquidação de dívidas 

contraídas ora por vontade própria – empréstimos – ora por decisão judicial – restituição de 

legados já recebidos e posteriormente reclamados por outras instituições. O traçado do 

Gráfico 11 evidencia alguns desses momentos. 

O primeiro ocorre em 1876 e corresponde a 472$500 reis restituídos “à Sociedade das Casas 

de Asilo: juros de inscrições no valor nominal de 3 500$000 reis desde o 1.º semestre do ano 

de 1872 até ao 2.ºsemestre de 1876” (IAN/TT, AC, Cx 46, Receitas e despesas da APMP, 

1876). Em 1879, 1880, 1881 e 1882, foram liquidadas as prestações referentes ao empréstimo 

contraído no Banco de Évora, em 1878, para realização das obras no Convento do Salvador. 

Em 1886 e 1887, o valor evidenciado pelo traçado do gráfico refere-se ao pagamento de um 

empréstimo assumido com o Banco de Portugal, para o mesmo fim. Em 1888, contabilizam-

se o pagamento de uma prestação de um empréstimo anónimo do ano anterior destinado a 

pagar o empréstimo ao Banco de Portugal e as “Tornas à Associação Protectora de Escolas 

Asilos para Rapazes Pobres” do legado de José Francisco Arteiro (IAN/TT, AC, Cx 46, 

Receitas e despesas da APMP, 1888). 

As despesas de 1903/04 (ver Gráfico 12) incluem o pagamento de tornas aos herdeiros de José 

Francisco Arteiro e à Santa Casa da Misericórdia e a última prestação de um empréstimo ao 

Banco do Alentejo. Conforme descrição já atrás efectuada, este empréstimo fora contraído em 

1893 para que pudesse saldar-se o empréstimo anónimo de 1887. 

3.1.5.2.3 A compra de inscrições 

A compra de inscrições representava uma prática corrente da associação como forma de 

constituir uma reserva de fundos e uma fonte regular de rendimentos, ocorrendo sempre que 

se observava a existência de saldo significativo que se considerasse que podia ser aplicado. 

Os Gráficos 11 e 12 mostram que esta compra de títulos aconteceu, por diversas vezes, ao 

longo dos anos. O investimento mais avultado ocorreu em 1877, por aplicação da 
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“importância recebida do legado de Manuel Joaquim de Matos” (IAN/TT, AC, Cx 46, 

Receitas e despesas da APMP, 1877). 

3.1.5.2.4 As despesas com as escolas e o seu funcionamento 

Estas são, porventura, as despesas que mais importa considerar para o presente estudo. Nelas 

incluímos: ordenados e sustento do pessoal; apoio social às crianças e às mestras; manutenção 

dos edifícios e apetrechamento das escolas; aquisição de material escolar ou de objectos a que 

se confere interesse pedagógico. 

A leitura dos Gráficos 11 e 12 mostra, para a curva correspondente a estas despesas, um 

traçado muito semelhante ao traçado das curvas dos totais de receita e despesa representados 

anteriormente nos Gráficos 6 e 7. Tal coincidência não será de estranhar, se pensarmos que o 

número de escolas protegidas, bem como o trabalho desenvolvido em cada uma delas, 

dependia da disponibilidade financeira da associação e que esta, por sua vez, tinha, como 

única finalidade, a protecção das escolas e dos seus alunos, investindo nelas, por isso, 

conforme dispunha de fundos. Sendo assim, as outras despesas são marginais e só se 

justificam enquanto mediação para cumprir este objectivo primordial. 

Vejamos que informações podemos colher da Tabela 7 no que concerne aos gastos 

directamente efectuados com as escolas e o seu funcionamento. Identificamos, claramente, 

dois tipos distintos de escolas: por um lado, os Asilos do Salvador, de Santa Joana, de S. José 

e de Rio de Mouro; por outro, os asilos de Aveiro, de Loures, de Jesus Maria, José, em Chelas 

e uma aula em Alvito. No que respeita aos últimos, apenas se regista que houve um donativo. 

Quanto aos primeiros, embora pouco desenvolvido, o mapa apresenta algum detalhe: ficamos, 

por exemplo, a saber que foram pagas mesadas “para sustento e ordenados do pessoal que 

dirige o asilo” no caso dos asilos do Salvador e de Santa Joana e à(s) mestra(s) em Rio de 

Mouro e no Asilo de S. José (Convento do Sacramento). 
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Gráfico 11. Despesas da APMP (1860 – 1888). 

Gráfico 12. Despesas da APMP (1903/04 – 1913/14). 
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As diferentes designações significam que existem situações diversas. Assim, as escolas de 

Alvito, Aveiro, Loures e Chelas não eram consideradas escolas da associação; apenas 

recebiam um subsídio mensal, conforme acordo prévio, estabelecido com as respectivas 

mestras ou protectores, depois de conferidas, pela associação – através de algum dos membros 

da direcção, ou por meio de informações de fonte por esta considerada fidedigna – a 

pertinência do pedido, as condições de funcionamento da escola e dos métodos utilizados e de 

avaliados no final do ano anterior, quando era o caso, os resultados obtidos. 

As restantes quatro escolas, eram ‘escolas da Associação’ e por esta sustentadas. À excepção 

do asilo de Rio de Mouro, entregue aos cuidados de mestras contratadas, sob a supervisão de 

um grupo de senhoras da associação, residentes nas proximidades da escola, nas outras, eram 

as “boas Irmãs Terceiras de S. Domingos que, com o seu muito zelo e caridade, (...) [os 

dirigiam], nas melhores condições” (ADSCS, D 3826, Relatório da APMP, 1894). Deste 

modo se justifica a expressão “pessoal que dirige o asilo”169 em vez de “mestras”, dado que, 

não auferindo um salário, as Irmãs eram, total ou parcialmente,170 sustentadas pela associação. 

Mas, nem sempre a expressão “mesadas às mestras” ou “comedorias e ordenados às mestras” 

significa que a instituição não fosse dirigida pelas Irmãs. Até 1884, estas são as expressões 

                                                 

169 No mapa do ano de 1885, relativamente ao Asilo de Santa Joana, a expressão utilizada é “Mesadas às Irmãs 

Terceiras de S. Domingos que dirigem o Asilo e sustento do pessoal ali existente” (ADSCS, D 3823, Relatório 

APMP, 1886); no mapa de 1886, para o mesmo asilo: “Mesadas às Irmãs Terceiras de S. Domingos que residem 

no asilo, e dirigem o sustento do pessoal ali existente” (ADSCS, D 3825, Relatório APMP, 1887); o mapa de 

1887 repete a expressão do primeiro (ADSCS, D 3824), assim como o do ano seguinte (IAN/TT, AC, Cx 46, 

1(18A), Receitas e despesas da APMP, 1888). Na segunda série de mapas considerados, a expressão passa a ser 

“Ordenados ao pessoal docente dos três Asilos a cargo da Associação” (ADSCS, D 3828, Relatório APMP, 

1905). 
170 Como adiante se verá, as Irmãs tinham, na maior parte dos casos, outras fontes de sustento: a própria Teresa 

de Saldanha, alguns benfeitores da Congregação e as mensalidades dos alunos que frequentavam as aulas 

externas e internas que as Irmãs foram abrindo em grande parte dos edifícios onde estavam instaladas as escolas 

para meninas pobres: Portas da Cruz, Salvador, Sacramento, entre outros. No Sacramento, para além de 

externato e internato para meninas que pagavam uma mensalidade, existia, desde 1893, o Dispensário da Rainha 

D. Amélia dirigido pelas Irmãs que também aí prestavam serviço como enfermeiras. No Convento de Santa 

Joana existiu, apenas, uma escola para crianças pobres. 
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invariavelmente utilizadas quer para as escolas onde são as Irmãs que dirigem o 

estabelecimento quer em relação às restantes. Torna-se impossível precisar, com estes dados, 

quanto se destinava ao pagamento de ordenados do pessoal contratado, determinando, assim, 

a parte correspondente ao ofício de mestra e quanto era atribuído ao sustento das Irmãs como 

retribuição (e garantia) do seu trabalho nas escolas. Efectivamente, no valor dado às Irmãs 

incluía-se o que havia de entregar-se ao pessoal como ordenado – mestras, ajudantes e criadas 

– e gastar-se com o sustento deste (alimentação e alojamento) e ainda, nalguns casos, o 

correspondente ao sustento de algumas crianças pobres,171 como evidenciam os mapas dos 

anos de 1885 (ADSCS, D 3823) e 1886 (ADSCS, D 3825). 

Os dados relativos ao Asilo de S. José, no Convento do Sacramento, dão algumas indicações 

mais precisas neste aspecto, uma vez que se referem apenas a uma mestra, que auferiu 63$000 

reis anuais em 1887 (ADSCS, D 3824, Relatório da APMP, 1888), 50$000 reis no ano 

seguinte (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(18A), Receitas e despesas da APMP, 1888) e, em 1893, 

60$000 reis, conforme mostra a Tabela 7. 

Porquê esta diferença? Provavelmente, porque apenas era pago o correspondente ao tempo 

efectivo de trabalho, como nos indica um recibo assinado pela mestra do Asilo das Portas da 

Cruz que dá conta do pagamento de 7$500 reis por quinze dias de trabalho em Junho de 1868, 

metade do que ganhava mensalmente.172 Porventura, os valores teriam também em conta as 

                                                 

171 No relatório relativo ao ano de 1908, encontramos uma referência interessante que confirma esta dificuldade 

em estabelecer o que era destinado aos ordenados: “A boa Madre Superiora, cuja caridade é sem limites, e a 

quem este desejo preocupava tanto como a nós, fez o seu orçamento, e pouco antes das férias declarou-nos que, 

sem aumento da mesada que a Associação dá para o Asilo [do Salvador], estava resolvida a distribuir 

[diariamente] às pequenas uma comida substancial e quente, que começaria em Outubro, no dia em que abrissem 

as aulas” (ADSCS, D 3831, Relatório APMP, 1908). Acrescente-se que a mesada entregue pela associação à 

Direcção do Asilo do Salvador era, nesta data, de 63$500 reis (IAN/TT, AC, Lv 146) o que correspondia a um 

total anual (doze meses) de 720$000 reis, o mesmo valor inscrito no mapa do ano de 1893 (Tabela 5). 
172 A propósito do encerramento, que se julgava temporário, do Asilo de S, José, no Largo da Anunciada, 

podemos ler o seguinte, que confirma esta asserção: “Fecha-se o asilo e na reunião combinaremos o que convém 

dar às mestras Maria da Glória [Campos] e Adelaide [da Conceição] enquanto o asilo estiver fechado. (...) de 

maneira alguma lhe devemos dar o mesmo, pois a Maria da Glória pode ocupar o seu tempo de outro modo.” 

(ADSCS, C 1237, de TS a Maria Augusta Campos, 7 Jun [1882]). 
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regalias de que usufruíam as mestras: sabemos, por exemplo, que muitas delas viviam na casa 

da escola e eram alimentadas pela associação; algumas, gozavam dos serviços de uma criada; 

outras, viviam em casa arrendada a custas da associação. Acrescem, a estas, as despesas com 

médico e medicamentos, como mostra uma nota de despesa de Agosto de 1868: “5 visitas ao 

médico que tratou da mestra do Colégio de S. Sebastião – 4$500 reis” (IAN/TT, AC, Cx 49, 

2(11), Nota de despesa da APMP). 

Em 1875, o Relatório da inspecção às escolas particulares registava que a jovem mestra do 

Asilo das Portas da Cruz, Jacinta Cândida Cardoso Silva, não recebia salário: “A Professora 

não tem vencimento algum. Foi aluna do colégio e ficou para mestra sendo alimentada e 

vestida à custa da Associação” (IAN/TT, MR, Lv 1075, flls 121-122). 

No que respeita a este assunto, alguns recibos encontrados no Arquivo da Torre do Tombo 

fornecem-nos informações relevantes (IAN/TT, AC, Cx 49, 2 (1-9), Recibos diversos da 

APMP): 

• Em 1866, Matilde Leocádia Rodrigues da Silva recebia, mensalmente, “a quantia de 

oito mil e quatrocentos reis pelas minhas comedorias e ordenados como mestra da Aula no 

Largo da Páscoa”;173 Adelaide do Patrocínio Tabuada, “a quantia de quinze mil reis, (...) 

como mestra da Aula do Largo da Páscoa”. 

• Em 1867, Mariana Rita da Costa auferia “a quantia de nove mil reis, pelo meu 

ordenado do mês de Abril, como mestra da costura do Colégio do Largo das Portas da Cruz e 

mais quatro mil e oitocentos reis para comedorias da criada” e, no mês seguinte, já como 

regente no Asilo das Portas da Cruz, juntava, mensalmente, 7$000 reis, sem contar com o 

ordenado da criada e as despesas da casa, registadas em recibos separados. Maria Henriqueta 

da Natividade ganhava “a quantia de seis mil duzentos e quarenta reis, (...) como ajudanta de 

costura da Aula do Largo das Portas da Cruz”; Gertrudes Magna da Costa Fernandes, do 

Asilo de S. Sebastião, “a quantia de dois mil reis ordenado do corrente mês”, como criada; 

Eulália dos Anjos de Morais Sarmento afirmava que recebera “a quantia de 13$000 pelo meu 

ordenado como Mestra do Colégio das Portas da Cruz do mês de Junho de 1867”; Adelaide 

                                                 

173 Em 1864, o ordenado desta mestra era de 7$200 reis (IAN/TT, AC, Cx 64, s/n). 
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do Patrocínio mantinha, como professora do Asilo das Portas da Cruz, o salário de 15$000 

reis174 que auferia no Largo da Páscoa no ano anterior. 

• Em 1868, Maria Joana da Conceição Pereira assinava um recibo da “quantia de nove 

mil reis pelo meu ordenado do mês de Junho como mestra de costura da Aula do Largo das 

Portas da Cruz”. 

Parece, pois, que o valor anual de 60$000 reis atribuído à mestra do Asilo de S. José, era 

claramente inferior ao ordenado das mestras aqui consignado. Mas podemos também 

perceber, através destes documentos que, na mesma escola, há mestras com salários 

diferentes: por exemplo nas Portas da Cruz, Eulália Sarmento ganhava 13$000 reis, enquanto 

a sua colega, Adelaide Tabuada, recebia 15$000. 

O mesmo acontecia noutras escolas. Recibos diversos, relativos aos ordenados do pessoal do 

Asilo de S. Sebastião (IAN/TT, AC, Cx 45, Recibos diversos, APMP), permitem-nos 

identificar duas professoras e uma criada que, entre 1870 e 1875, tiveram os seguintes 

vencimentos: 

• Maria Francisca de Almeida, criada – 2$000 reis até 1872. Em Dezembro desse ano 

passou a receber 3$000 reis, valor que mantinha em 1875. 

• Maria José Rodrigues, professora – recebia 15$000 reis mensais, acrescidos de 7$200 

reis para alimentar a ajudante e 1$800 para “ordenado e comedorias da criada”. 

• Maria da Glória Campos, professora – auferiu o salário de 12$000 reis entre 1870 e 

1875. Transferida, em 1876, para o Asilo de S. José da Anunciada, passou a receber 15$000 

reis, mais 9$000 de “comedorias da ajudante” e 3$000 de ordenado da criada. Nesta altura, 

era também a associação que pagava o aluguer da casa em que vivia. 

A análise comparativa destes documentos leva-nos a alvitrar que a diferença de ordenado das 

mestras, nestes casos, se devia às condições em que tinham sido contratadas e, quiçá, 

inclusivamente, às suas habilitações, literárias ou profissionais, ou às capacidades que se lhes 

reconheciam. Apuramos, por exemplo, através de carta transcrita no copiador da associação 

                                                 

174 Este valor corresponde ao que foi declarado ao inspector que visitou a Escola em 1867, como confirma o 

Relatório da inspecção das escolas particulares (IAN/TT, MR, Lv 1054). 
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(IAN/TT, AC, Lv 362, flls 19-23) que Maria da Glória Campos tinha começado a sua 

actividade no Asilo de S. Sebastião como “2.ª Mestra”: 

A Mestra do Colégio de S. Sebastião [Maria José Rodrigues] representou que a 2.ª 

Mestra [Maria da Glória Campos] tinha uma pequena gratificação que lhe não chegava, 

a Direcção decidiu que se lhe desse 1$800 reis pois ela é quem se ocupa todo o dia das 

pequenas externas. (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP, 28 Ag 

1863, sublinhado nosso). 

Em última análise, a decisão do valor do ordenado mensal dependia do discernimento da 

direcção, ou melhor, da presidente e da tesoureira, notando-se, na correspondência em que 

tratam deste assunto, que procuravam usar de justiça nesta atribuição: 

Pensei que devíamos dar à Filomena o seu ordenado, embora o colégio esteja fechado e 

espero aproves. Tive aqui, ontem, a Maria Isabel, de Pedrouços, e ficou combinado que 

apenas a Rosa se vá, eu vou ao colégio colocar a Maria inteiramente debaixo da sujeição 

da Maria Isabel; o contrário não pode ser. Agrada-me o asseio e o modo dela, e vai com 

as crianças à missa, não fez a menor dificuldade. (...) sendo a Maria quem ensina, em 

Setembro devemos dar-lhe muito menos, talvez 9$000 reis (...) e achava devíamos 

diminuir o ordenado porque a Maria pouco sabe, não é a Rosa. Nós falaremos sobre isto. 

(ADSCS, C 0954, de TS a Maria Augusta Campos, [1878], sublinhado no original). 

Sabendo que as escolas fechavam, em situações regulares,175 apenas no mês de Setembro, as 

duas professoras do Asilo de S. Sebastião, atrás mencionadas, Maria José e Maria da Glória, 

receberiam, por ano, entre 1870 e 1875, 165$000 e 132$000 reis, respectivamente. Quanto a 

este assunto, interessou-nos observar que, em 1870 (Diário do Governo n.º 194, de 31 de 

Agosto), D. António da Costa lamenta o baixo salário dos comissários dos estudos e dos 

professores, respectivamente 120$000 e 90$000 reis anuais. 

                                                 

175 Alturas houve em que, por motivo de obras nos edifícios, ou por doença das mestras, as escolas tiveram de 

encerrar temporariamente. 
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Voltando ao mapa do ano de 1893 (ver Tabela 7) que nos serve de exemplo, encontramos 

registo de “despesas internas” e “fornecimento para as aulas” não discriminados e de gastos 

com “refeições e prémios” no dia dos exames, com a festa e o almoço no dia da 1.ª Comunhão 

dos alunos do Asilo de Rio de Mouro, com a refeição do dia de Natal e, ainda, com a 

contribuição predial do edifício desta escola, propriedade da associação. 

Os mapas anteriores são mais pormenorizados.176 Atentemos na Tabela 8 que transcreve a 

parte do mapa de despesas do ano de 1866 referente às escolas. Este mapa aponta a existência 

de quatro escolas em Lisboa (dois colégios e duas “aulas”), uma aula no Alentejo e um 

número não especificado de aulas gratuitas no Funchal. Mais uma vez, o modo como são 

abordadas no mapa sugere que detêm relações diferentes com a associação. 

As duas primeiras, Colégio do Largo da Páscoa e Colégio de S. Sebastião, são consideradas 

escolas da associação e, por isso, da sua inteira responsabilidade.177 É a direcção da 

associação que dirige e governa a escola, quer nos aspectos pedagógicos quer nos aspectos 

materiais. Assim, todas as despesas são directamente realizadas pelos seus membros, ou a seu 

pedido. Nestas despesas, inclui-se: as rendas das casas e os pagamentos às mestras; o apoio 

social às alunas e às mestras; a manutenção da escola; a compra de móveis; o fornecimento 

das aulas e as despesas internas. 

Nestas escolas, as mestras são contratadas pela direcção da associação e o seu desempenho é 

acompanhado de perto. O mapa evidencia que, para além do cuidado com o desempenho 

                                                 

176 Pelo contrário, os mapas posteriores a 1900 a que tivemos acesso, apresentam muito pouco pormenor, 

deixando mesmo de referir, separadamente, o que se gasta com cada escola. Recorde-se que, a partir de 1902 os 

mapas passaram a ser elaborados por anos económicos e a seguir um formulário oficial que era posteriormente 

enviado à Comissão Distrital para aprovação. Desta aprovação se lavrava uma declaração oficial que registava os 

valores totais de receita, despesa e saldo e responsabilizava os corpos gerentes por este dinheiro (IAN/TT, AC, 

Cx 42,6). 
177 Fundada, em 1862, por um grupo de senhoras que pedira a protecção da Associação Protectora de Meninas 

Pobres, a escola situada no bairro de S. Sebastião, em Lisboa, passou gradualmente a ser da inteira 

responsabilidade da associação. A partir de 1866, as actas começam a referir-se-lhe como escola da associação 

(IAN/TT, AC, Lv 359). 
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pedagógico, a associação velava pelas condições de vida das mestras, assistindo-as em 

momentos de doença como, aliás, já tivemos oportunidade de referir. 

Quanto às aulas de S. Patrício178 e do Convento do Bom Sucesso,179 a situação é, 

ligeiramente, diferente. Em ambos os casos, as aulas gratuitas embora fossem, parcial ou 

totalmente, subsidiadas pela associação, ou tivessem, mesmo, sido instituídas por esta, como 

acontecera com a aula de S. Patrício, não estavam sob a sua direcção directa. As mestras eram 

escolhidas pelas pessoas que dirigiam a casa, muito embora houvesse, por parte da direcção 

da Associação Protectora de Meninas Pobres, um visível cuidado em indicar pessoas que 

consideravam competentes (Rio Maior, 1987; Thiaucourt, 1987; ADSCS, Cartas de TS a 

Maria Augusta Campos e à Marquesa de Rio Maior). Estas escolas eram, também, 

acompanhadas de muito perto, pelos membros da direcção da associação, que cuidavam de 

comprovar o que fazia falta na escola, ou às crianças que as frequentavam, e ali se 

deslocavam para distribuir as ajudas necessárias e avaliar do progresso das alunas. Em Julho 

de 1862, as actas referem-se, exactamente, a estas duas aulas: 

A Presidente (...) disse que tinha ido com a Vice Presidente e Tesoureira visitar a aula do 

Bom Sucesso, que tinha achado que esta aula merecia a protecção da Associação e tinha 

mesmo tomado sobre sua responsabilidade enviar para esta aula um donativo de 50$000 

reis para ajudar a pagar a despesa feita com mesas e bancos para a aula. A Direcção 

aprovou esta resolução da Presidente. (...) Enquanto ao Colégio de S. Patrício do 

Reverendo Padre Beirão ficou a Presidente de ir com algum dos membros da Direcção, 

visitá-lo e indagar bem do que carece para o ajudarmos quanto nos for possível visto 

estar ainda muito em princípio e ter tão dignas mestras que decerto darão uma educação 

                                                 

178 A aula de S. Patrício estava instalada no Convento de S. Patrício que, em 1858, os padres dominicanos 

irlandeses tinham cedido ao Padre Raimundo Beirão para aí instalar um pensionato e internato. É neste edifício 

que, em 1871, se funda, por inspiração do Padre Beirão coadjuvado por Libânia Teles e Albuquerque, depois 

conhecida por Madre Clara, a Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição 

(Vieira, 2000a). 
179 Esta aula funcionava no Convento do Bom Sucesso, das Irmãs dominicanas irlandesas. Também aqui a obra 

principal era um internato para “meninas da sociedade”. 
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verdadeiramente religiosa às crianças que o frequentarem. (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro 

de actas da direcção da APMP, 31 Jul 1862) 

Tabela 8. Extracto do mapa de despesas da Associação Protectora de Meninas Pobres, durante o ano 
de 1866. (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(2), Receitas e despesas da APMP, 1866) 

Colégio do Largo da Páscoa  
Comedorias e ordenados às mestras 230$850 
Renda da casa do 2.º semestre de 1866 48$000 
Tratamento da Mestra e de algumas crianças 11$850 
Despesas internas do Colégio 63$420 
Fornecimentos para as aulas 12$490 
Fato e sapatos para as crianças 35$665 
Prémios às ditas 2$670 
Bulas para as ditas 1$120 
Almoço $990 
Despesas com o enterro da primeira Mestra 17$430 
Vários arranjos na casa 8$100 
Renda do 1.º semestre de 1867 da casa no Largo das Portas da Cruz 60$000 
Despesa com a mudança deste colégio para a dita casa 21$400 513$985

Colégio de S. Sebastião  
Comedorias e ordenados às Mestras 341$000 
Renda da casa do 2.º semestre de 1866 e 1.º de 1867 105$600 
Comedorias de uma aluna que se esteve habilitando para Mestra 19$520 
Despesas internas do Colégio 43$595 
Fornecimentos para as aulas 22$685 
Fato e sapatos para as crianças 23$565 
Almoços para as ditas 44$300 
Bulas para as ditas 1$200 
Compra de móveis e vários arranjos 31$590 
Décima lançada sobre a casa 2$600 635$655

Aula de S. Patrício  
Fornecimentos para as aulas 2$740 
Fato e sapatos às crianças 39$990 
Despesas internas 1$700 
Despesa feita com oito pequenas na ocasião da primeira Comunhão e alguns almoços 6$340 
Bulas 1$680 52$450

Aula do Convento do Bom Sucesso  
Despesas internas 7$645 
Fato dado às crianças 10$200 17$845
Donativo para a aula do Redondo  12$000
Idem para as aulas externas gratuitas estabelecidas no Funchal  28$500

No mês seguinte, regista-se: 

A Presidente disse que tendo visitado o colégio de S. Patrício do Reverendo Padre 

Beirão e podendo-se naquele estabelecimento arranjar uma aula externa tinha convocado 

a Direcção para o dia 12 mas para se conformar com o Art.º 16 dos Estatutos que manda 

que a Direcção só pode funcionar quando estiver presente a maioria, não pôde ter lugar a 

sessão por estarem só 3 membros presentes, sendo o negócio que havia a tratar urgente 
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resolveu remeter 200$000 sendo 100$000 donativo e 100$000 emprestados, as obras 

estão acabadas no fim de Setembro, pedia à Direcção que desse o seu voto sobre isto e se 

devia também dar móveis para a mesma aula, a Direcção aprovou a resolução da 

Presidente, e enquanto aos 100$000 reis emprestados também se assentou que por 

enquanto fossem emprestados que talvez mais para o futuro se a Associação tivesse 

alguns donativos extraordinários, se lhe poderia dar. Ou empregados em beneficiar a 

mesma aula com mais cómodos, enquanto aos móveis que se lhe podia emprestar as 

mesas para escrever. Para a aula do Bom Sucesso a Tesoureira mandou por ordem da 

Presidente, 1 armário para livros, 20 vol. Da Doutrina Cristã de Lhomond, 24 

Catecismos, 12 Gramáticas, 30 Bíblias da Infância, 1 História Sagrada, 6 Método fácil 

para ler, Manual Enciclopédico, 36 pedras para escrever, Ponteiros e 4 Painéis. A 

Presidente comprou para a dita aula, 24 Tabuadas, 2 livros do sistema métrico, 

fornecimentos para costura, a saber, linhas, novelos, agulhas, dedais, tesouras, 

agulheiros, alfinetes, botões, remeteu também contas para rezar. (IAN/TT, AC, Lv 359, 

Livro de actas da direcção da APMP, 28 Ag 1862) 

No que respeita às aulas do Redondo e do Funchal, o mapa só regista o envio de um donativo 

no valor de 12$000 e 28$500 reis, respectivamente. E assim acontece na maioria dos 

relatórios a que acedemos e em que figuram estas aulas. Apenas os mapas das receitas e 

despesas relativos aos anos de 1868 (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(3)) e 1869 (ADSCS, D 3812) 

especificam os gastos com o funcionamento das aulas do Funchal. A Tabela 9 transcreve as 

despesas feitas nesta aula durante o ano de 1868. 

Mas, o que estes mapas expressam, é o destino que a protectora destas aulas, a Sra. D. Júlia 

Bettencourt, deu ao dinheiro que recebeu das mãos da presidente da Associação Protectora de 

Meninas Pobres, como resultado de uma subscrição, organizada em Lisboa pela Viscondessa 

de Fonte Arcada, a que se associavam, muitas vezes, esmolas extraordinárias atribuídas pela 

direcção da associação, ou por esta promovidas180 e, ainda, a subscrição que, para o mesmo 
                                                 

180 Neste ano, a subscrição organizada pela Viscondessa de Fonte Arcada rendeu 61$600 reis, valor bastante 

inferior ao das despesas declaradas neste mapa. O restante vem inscrito no mapa como “Donativos para as aulas 

do Funchal – vários e produto de subscrição feita em Lisboa, recebida pela Presidente da APMP” (IAN/TT, AC, 

Cx 46, 1(3), Receitas e despesas da APMP, 1868). 
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efeito se fazia, regularmente, na Madeira.181 Enviando o mapa das despesas das aulas que 

superintendia, Júlia Bettencourt cumpria, mais uma vez, o pedido que a presidente lhe dirigira 

na sua primeira carta, em 1866, de regularmente lhe enviar notícias do andamento das aulas 

para, desse modo, animar os habituais subscritores.182 Por qualquer motivo não especificado, 

a direcção decidiu publicar, neste ano e no ano seguinte, as contas das aulas do Funchal. 

                                                 

181 A lista destes subscritores, muitos deles residentes na Madeira, acompanha os mapas de receitas e despesas, 

que vimos referindo. Em 1869, eram os seguintes: Duquesa de Bragança (Imperatriz), Andreza de Freitas, 

Carolina de França Neto, Helena Perestrelo da Câmara, Júlia Monteiro Bettencourt, Maria Joaquina de Saldanha 

da Gama, Marquesa de Sesimbra, Duquesa de Bisaccia, Viscondessa Bernard La Fosse, Padre Zeferino de 

Sant’Ana, Padre Fernando de Pontes, Sr. Barros, Joaquim Coelho Meireles, Francisco Pinto Correia, Morgado 

João Facundes Alves Spínola, Dr. Silva e Visconde da Lançada. 
182 “Cópia de uma carta escrita pela Presidente, a 14 de Março de 1866, a D. Júlia Cristina Monteiro Bettencourt 

no Funchal, Ilha da Madeira: Minha Senhora. Apesar de não ter o gosto de conhecer V. Exª, tomo contudo a 

liberdade de me dirigir hoje a V. Exª necessitando tratar directamente com V. Exª um negócio de caridade. A 

Viscondessa de Fonte Arcada arranjou uma subscrição, como V. Exª sabe, aqui em Lisboa a favor das aulas da 

Madeira, mas como ela tem muito que fazer e como eu sou Presidente de uma Associação estabelecida em 

Lisboa, que tem por fim proteger aulas externas para crianças pobres, a Viscondessa quer que eu me encarregue 

de receber a dita subscrição a favor das aulas da Madeira e depois que remeta a quantia a V. Exª todos os meses. 

Apesar de eu ter também bastante que fazer, considero contudo este negócio de que a Viscondessa me quer 

encarregar, como uma obrigação devendo eu esforçar-me por auxiliar o maior número de aulas externas que seja 

possível, sendo eu Presidente da Associação Protectora de Meninas pobres. Respondi portanto à Viscondessa 

que estava pronta a fazer o que ela quisesse e combinei escrever eu a V. Exª para V. Exª me dizer como devo 

remeter todos os meses o produto da subscrição para o Funchal. Tudo que eu puder fazer para auxiliar V. Exª na 

sua santa empresa, pode contar com a minha boa vontade e o que peço a V. Exª é que de vez em quando me 

mande notícias do estado das aulas aí estabelecidas, para eu as transmitir às pessoas que concorrem para a 

subscrição e assim as animar a darem a sua esmola com boa vontade.” (IAN/TT, AC, Lv 361, Copiador da 

APMP, flls 23, 14 Mar 1866). Júlia Bettencourt e, mais tarde, Maria Paula K. Rego e Helena Perestrelo da 

Cãmara, que a substituíram nesta missão após a sua morte, em 1871 (IAN/TT, AC, Cx 40, 207 e 208), 

correspondiam-se frequentemente com a presidente da Associação Protectora de Meninas Pobres. Estas aulas 

fecharam em 1875 “por falta absoluta de recursos” como justificaram as suas protectoras (ADSCS, D 3815, 

Relatório da APMP, 1876). Em 1880, as actas registam a recepção de uma carta de uma associada, prima de 

Teresa de Saldanha, residente na Madeira, Maria Joaquina Saldanha da Gama, pedindo um subsídio para uma 

outra escola existente no Funchal que algumas pessoas queriam reabrir. A associação enviou, então, de novo, 

uma pequena ajuda para a Madeira (IAN/TT, AC, Lv 360). 
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Tabela 9. Extracto do mapa de despesas da Associação Protectora de Meninas Pobres, durante o ano de 
1868. (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(3), Receitas e despesas da APMP, 1868) 

Aulas do Funchal   
Comedorias e ordenados às mestras 152$270   
Renda de um quarto que serve de aula 3$600   
Despesas extraordinárias $300   
Ditas com uma aluna interna 4$470   
Roupa para a mesma 1$240   
Almoços a uma aluna externa 1$880  183156$660  
Saldo na mão da Ex.ma Sr.ª D. Júlia Monteiro Bettencourt  12$825  

Vejamos, no gráfico seguinte (ver Gráfico 13), o número de escolas subsidiadas ou 

sustentadas pela Associação Protectora de Meninas Pobres entre 1859 e 1916. O gráfico 

evidencia a diferente relação estabelecida entre a associação e as escolas, a que vimos 

aludindo. 

Durante as décadas de 60 e 70, uma fatia considerável do orçamento da associação era, 

anualmente, aplicada no pagamento de rendas dos edifícios ou andares em que estavam 

instaladas as aulas das ‘suas’ escolas. Este era um problema que sempre preocupava a 

direcção no momento de decidir assumir o compromisso do aluguer de um espaço, que tinha 

de ser, simultaneamente, pouco dispendioso e cumprir os requisitos que se consideravam 

indispensáveis para a instalação das escolas, nomeadamente, as condições de luz e 

arejamento, para além das dimensões apropriadas para o número de crianças que se pretendia 

albergar. 

 

                                                 

183 Os valores da primeira coluna somam 163$760 reis. Estes são valores em “moeda fraca”; o total corresponde 

a 156$660 reis em “moeda forte”. 
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Gráfico 13. Número de escolas da APMP (1859-1916).184 

A primeira escola a instalar-se em casa arrendada pela associação para esse efeito, foi a do 

Largo da Páscoa. Na reunião de 30 de Outubro de 1863, “decidiu-se procurar uma casa até ao 

preço de 100$000 reis, mandar fazer alguns móveis que são precisos e dar à Mestra 9$000 reis 

e à ajudante 6$000 reis” (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP). A acta 

seguinte regista a realização do negócio: 

(...) a Presidente participou que já se tinha alugada a casa para o novo Colégio no Largo 

da Páscoa n.º 2185 por 90$000 reis186 e que se tinha mandado fazer 6 mesas de costura 
                                                 

184 Entre os anos de 1866 e 1876 e ainda no ano de 1880, o número de escolas subsidiadas pela APMP pode ter 

sido superior, uma vez que, para a elaboração do gráfico, se contabilizou apenas uma escola pelo conjunto “aulas 

do Funchal” por não haver confirmação do exacto número de escolas a que correspondia esta designação. Há 

indícios de que existiriam pelo menos duas mas, provavelmente, seriam mais. 
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por 5$000 reis cada uma 2 mesas de escrita por 700 reis cada uma e arranjar 4 das 

antigas (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP, 26 Nov 1863) 

Em 1866, a mudança do Largo da Páscoa para uma casa maior e com melhores condições 

implicou também o compromisso com uma renda anual de 90$000 reis187 (Rio Maior, 1987; 

Thiaucourt, 1987). Comenta a Marquesa de Rio Maior: “fazia-nos medo uma renda tão 

grande naqueles tempos!” (Rio Maior, 1987, pp. 117-120). Doze anos depois, lemos nas 

actas: 

A Presidente disse que o proprietário da casa das Portas da Cruz onde está estabelecida a 

sede da Associação lhe escrevera para a prevenir que aumentava a renda da dita casa, e 

aumento tão grande, que a Associação, nem mesmo fazendo um sacrifício pode 

continuar a habitar aquela casa, vendo-se obrigada a mudarem o colégio, o que contrista 

e põe em grandes embaraços a Direcção, que nem ainda tomou uma resolução definitiva 

a esse respeito, mas lembraram-se juntamente com a Direcção da Associação dos 

Rapazes Pobres, pedirem que lhes fosse concedido o convento de S. Salvador, situado 

naquele mesmo bairro. (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 27 

Abr 1878)188 

                                                                                                                                                         

185 Na acta seguinte corrige-se para n.º 10. 
186 De acordo com os mapas de despesas a renda era de 96$000 reis. 
187 O valor da renda anual da parte da casa do Largo das Portas da Cruz arrendada pela associação em 

Novembro de 1866, “o andar nobre do palácio” (Rio Maior, 1987, p. 119) lançado nos mapas dos anos seguintes 

era de 120$000 reis (60$000 reis semestrais), como podemos ver na tabela 6 (1866), e não de 90$000 como se 

anuncia no relato da Marquesa de Rio Maior. Outros andares do palácio foram sendo arrendados, a partir do 

segundo semestre de 1867, primeiro pela mãe de Teresa de Saldanha, a Condessa de Rio Maior, depois pela 

Associação Protectora de Escolas-Asilos para Rapazes Pobres, para instalar outras aulas e a comunidade das 

Irmãs dominicanas que aqui teve, a partir de Novembro de 1868, a sua primeira sede. 
188 O requerimento, assinado por Teresa de Saldanha (presidente), Carolina Júlia da Silva Sanches (secretária) e 

Maria Augusta Campos (tesoureira), pela direcção da Associação Protectora de Meninas Pobres e pela Marquesa 

de Rio Maior (então, Condessa de Rio Maior) presidente da Associação de Escolas-Asilos para Rapazes Pobres, 

tem a mesma data desta reunião (IAN/TT, AC, Lv 362). 
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Em 22 de Maio desse ano, o ministro Barjona de Freitas assinava um ofício em que as duas 

associações eram autorizadas a transferir, provisoriamente,189 para o Convento do Salvador, 

as aulas até então instaladas no Palácio das Portas da Cruz. Dois anos mais tarde, face à 

dificuldade em manter, também, o pagamento da renda do Asilo de S. Sebastião que, em 

1877, sofrera um brusco aumento de 40$000 reis, a associação decidiu fazer igual pedido 

relativamente ao Convento de Santa Joana. 

(...) por Portaria Régia de 20 de Maio de 1880 o Eminentíssimo Prelado foi autorizado a 

dar à nossa Associação esta parte do convento de Santa Joana, para nela estabelecermos 

o nosso Asilo de S. Sebastião,190 que passou a denominar-se de Santa Joana. Temos a 

grande vantagem de não pagar renda de casa, e a todo o tempo esperamos que a 

                                                 

189 A posse definitiva do Convento foi concedida à Associação Protectora de Meninas Pobres e à Associação de 

Escolas-Asilos para Rapazes Pobres, seis anos mais tarde, por carta de lei de 26 de Maio de 1884 publicada no 

Diário do Governo n.º 126 de 4 de Junho do mesmo ano (IAN/TT, AC, Lv 362). 
190 O Asilo de S. Sebastião mudou de instalações por diversas vezes, à procura de melhores condições. A 

primeira mudança ocorreu cerca de um ano após a abertura do colégio, no início do ano de 1863, para o n.º 2 do 

Largo de S. Sebastião, “uma casa (...) como convinha para a aula (...), pois a Direcção sabe e por várias vezes 

tem lamentado, [que a anterior] era muito pequena para as crianças que a frequentam” (IAN/TT, AC, Lv 359, 

Livro de actas da direcção da APMP, 26 Fev 1863). A renda era de 105$600 reis anuais. Em 1871, nova 

mudança para a Estrada de Palhavã, n.º 23, “Em consequência do péssimo estado da casa, aonde estava o Asilo”. 

Aí, contrariando os receios da direcção, “longe de diminuir, o número das alunas aumentou” (ADSCS, D 3814, 

Relatório da APMP, 1872). A renda anual passou a ser de 135$000. Em 1873, algumas famílias começaram a 

dizer, “que deixavam de mandar as crianças ao colégio, logo que principie o serviço do caminho de ferro 

Larmanjat, porque este passando exactamente pela porta do Asilo e devendo seguir o caminho que as crianças 

também seguem tornam muito perigoso o trânsito” (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 

24 Abr 1873). E, assim, o colégio mudou-se, de novo, assim que começaram “as experiências do caminho de 

ferro” (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 2 Jun 1873), para o Largo do Chafariz de 

Andaluz, n.º 6, 3.º andar, uma casa que a presidente encontrara “com as acomodações próprias para nela se 

estabelecer o Asilo”, pelo preço de 160$000 reis. Em 1877, a renda aumentou 40$000 reis. Finalmente, em 1880, 

o Asilo de S. Sebastião instalou-se no Convento de Santa Joana, a Santa Marta. Em Novembro de 1894, um 

incêndio destruiu parte do andar inferior do convento e o asilo fechou, esperando a direcção da associação que o 

Governo lhe concedesse, também, posse desse piso para poder aumentar a escola e garantir condições de 

segurança, o que não veio a acontecer. A direcção da associação foi intimada a devolver as chaves do convento 

em 1897 (IAN/TT, AC, Lv 360; ADSCS, D 3827). 
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Associação se poderá desenvolver neste mesmo local, e ter aulas mais espaçosas. 

(ADSCS, D 3820, Relatório da APMP, 1883) 

Seguiram-se-lhes o Convento do Sacramento em Alcântara, Lisboa,191 o Convento das Donas, 

em Santarém192 e o Convento de Jesus, em Aveiro.193 Todos estes conventos tinham, em 

comum, o facto de terem albergado comunidades de freiras dominicanas contemplativas. Por 

força da legislação de 1833 e 1834, estas comunidades estavam condenadas à extinção por 

morte da última religiosa professa antes dessa data, o que se adivinhava para breve, existindo 

apenas uma ou duas freiras, já de idade muito avançada, em cada uma delas, quando Teresa 

de Saldanha empreendeu este movimento de requisição de conventos em extinção, para neles 

instalar as suas escolas. Adivinha-se, portanto, que, à questão importante do montante gasto 

com as rendas, se aliasse uma motivação religiosa, como adiante veremos. 

A tomada de posse destes conventos implicou, quase sempre, um investimento inicial em 

obras de restauro e de remodelação, que assumiu um montante considerável no caso do 

Convento do Salvador: 

O edifício está em grande ruína, mas seria tão triste ter de se mudar para outro bairro 

aquela aula, que está fazendo tão bem naquele sítio, que a Direcção está resolvida a 

empregar todos os meios ao seu alcance para o não afastar daquele local, e para o 

conservar nas mesmas condições em que está.194 (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas 

da direcção da APMP, 27 Abr 1878) 

                                                 

191 O Convento do Sacramento “foi dado à Associação Protectora de Meninas Pobres, por portaria do Governo, 

com data de 14 de Setembro de 1889” (ADSCS, D 3826, Relatório APMP, 1894). 
192 A casa do Convento das Donas de S. Domingos, na cidade de Santarém, foi “provisoriamente cedida à 

Associação Protectora de Meninas Pobres, por Decreto de 27 de Julho daquele ano [1895], publicado no Diário 

do Governo n.º 174 de 6 de Agosto do mesmo ano”, (IAN/TT, AC, Cx 48, 1(2-3), Relatório do Governador Civil 

de Santarém, 1901). 
193 O requerimento, dirigido ao Rei por Teresa de Saldanha, na qualidade de presidente da Associação Protectora 

de Meninas Pobres, tem data de 22 de Outubro de 1886 (IAN/TT, AC, Cx 41). 
194 Tal como a casa onde funcionava o Asilo das Portas da Cruz, também o Convento do Salvador se situava no 

bairro de Alfama. 
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As primeiras obras de restauro efectuadas no Convento do Salvador para que fosse possível a 

abertura das aulas, custaram, à associação, 5094$925 reis (ver Tabela 10), valor que é 

responsável pelo acentuado pico da curva correspondente às despesas com o funcionamento 

das escolas em 1878, evidenciado no Gráfico 11. Conforme já referimos atrás, para fazer face 

a esta despesa, a associação vendeu uma parte do seu capital em inscrições, que rendeu 

3979$000 reis, e contraiu um empréstimo no valor de 960$000 reis.195 

Tabela 10. Extracto do mapa de despesas da Associação Protectora de Meninas Pobres, durante o ano 
de 1878. (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(10), Receitas e despesas da APMP, 1878) 

Despesa com as obras do Asilo do Salvador, a saber:  

Importância das férias paga nas duas primeiras semanas da obra 55$110 

Idem da empreitada paga ao mestre de obras conforme o recibo 4 730$000 

Encanamento de gás, candeeiros, e colocação dos ditos 132$800 

Grades em algumas janelas 30$000 4 947$910

Gasto com os preparativos para a abertura do Asilo [do Salvador], a saber:  

Pintura e conserto dos móveis das aulas 32$000 

Armários e vários arranjos de carpinteiro 72$935 

Lavagens e limpezas 11$600 

Dois painéis sacros para a Aula 12$000 

Um fogão de cozinha 18$480 147$015

Para além destes gastos avultados com obras, que representavam despesas extraordinárias, 

havia também gastos, mais ou menos constantes, com pequenas obras de manutenção, que 

remediavam problemas ocasionais, ou melhoravam, significativamente, a funcionalidade dos 

edifícios. Foi o que aconteceu com as obras de preparação da casa no Largo da Páscoa, em 

1863, em que se gastaram 273$975 reis,196 ou com a instalação do gás no Colégio das Portas 

da Cruz por ocasião da abertura de uma aula nocturna. 

                                                 

195 Este convento voltou a ser alvo de grandes obras no final da década de 80. De acordo com Nicolau (2002), na 

restauração deste convento a própria Teresa de Saldanha “empregou grande parte do património que herdou de 

sua mãe” (p. 68). 
196 Nas contas de 1863: “Despesa feita com uma obra na mesma casa [do Largo da Páscoa], 4$595 (...) Móveis 

para o dito Colégio, 176$130” (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(s/n), Receitas e despesas da APMP, 1863). No mapa de 

despesas do ano de 1864: “Móveis e diferentes arranjos, 93$250” (ADSCS, D 3810, Relatório da APMP, 1865). 
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A Presidente disse ter-se lembrado ser mais conveniente introduzir gás no colégio e mais 

económico, estando as primeiras despesas feitas, e participou que tinha já recebido de S. 

M. Imperial 40$000 reis para ajudar esta despesa. A Direcção aprovou muito esta ideia e 

disse que a Associação podia pagar o excedente aos 40$000 reis visto ser uma coisa de 

tanta vantagem para a aula da noite, haver gás na classe. (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de 

actas da direcção da APMP, 27 Ag 1868). 

O “encanamento do gás e iluminação” orçou em 58$575 reis e os candeeiros em 15$560 

(IAN/TT, AC, Cx 46, 1(3), Receitas e despesas da APMP, 1868).197 

Com data de 1889, encontramos uma factura do empreiteiro das Companhias de Gás e Águas 

de Lisboa, passada em nome de D. Teresa de Saldanha de Oliveira e Sousa e referente ao 

trabalho realizado na “Rua das Escolas Gerais, Colégio de meninas pobres”, no Convento do 

Salvador, que discrimina: 

Colocação do candeeiro. Trabalho do operário      $600 

1 braço de movimento       2$500 

8     “      “         “    a 1$000   8$000 

Trabalho do operário e colocação       $600 

Conserto de um candeeiro que levou uma vara nova 

e trabalho do operário       1$500 

0,20 m de tubo de chumbo N.º 2  a $240      $048 

Examinar as canalizações      ------- 

4 Soldaduras    a $100      $400 

1 tampa           $240 

Trabalho do operário         $600 

                   14$488 

(IAN/TT, AC, Cx 40, 246, Factura, 5 Fev 1889) 

                                                 

197 O facto de ter gás encanado valeu à associação a quantia de 40$500 reis na altura de deixar a casa, em 1878 

(IAN/TT, AC, Cx 46, 1(10)). A título de curiosidade, acrescente-se que este negócio foi mediado pelo irmão de 

Teresa de Saldanha, o Marquês de Rio Maior (IAN/TT, AC, Cx 40, 810). 



 

 254

A partir de 1877, altura em que contava já com quatro escolas suas, as contas da associação 

passam a incluir, sistematicamente, valores empregados no pagamento de prémios de seguros 

à Companhia Fidelidade. Este seguro cobria “mobília e roupas existentes nos Asilos”. No 

final da década de 80, junta-se-lhe um outro seguro, contemplando a “Igreja e edifício do 

extinto Convento do Salvador” (ver Tabela 7; IAN/TT, AC, Cx 46, Receitas e despesas da 

APMP). Mas, se as rendas e a manutenção dos edifícios representavam uma boa parte dos 

gastos da associação, não era menos importante o valor aplicado no apoio social dispensado 

às crianças, às suas famílias e às mestras. Registamos, como seria de esperar, gastos com 

alimentação, com cuidados de saúde e com vestuário. 

Para além da alimentação das mestras, contemplada, nos mapas anuais, na rubrica 

“comedorias e ordenados às mestras” já referida, vemos que, em 1866 (ver Tabela 8), se 

gastaram 19$520 reis em “Comedorias de uma aluna que se esteve habilitando para Mestra 

[no Asilo de S. Sebastião]”; e, em 1875, 86$400 em “Comedorias a uma aluna interna” do 

mesmo Asilo (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(7), Receitas e despesas da APMP, 1875). 

Regularmente, os mapas de contas testemunham: “Almoço às ditas [pequenas do Colégio das 

Portas da Cruz], 3$600”, “Almoços às ditas [crianças do Colégio de S. Sebastião], 42$190” 

(IAN/TT, AC, Cx 46, 1(3), Receitas e despesas da APMP, 1868); “Refeições dadas às 

pequenas [do Asilo das Portas da Cruz] em dias de festa e diariamente a onze das mesmas, 

73$490” (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(5), Receitas e despesas da APMP, 1873); “Refeições dadas 

às pequenas em dias de festa e diariamente a doze das mesmas, 178$160” (IAN/TT, AC, Cx 

46, 1(6), Receitas e despesas da APMP, 1874); “Refeições em dias de festa, a todas as 

crianças, e diariamente às meninas necessitadas, 145$530” (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(7), 

Receitas e despesas da APMP, 1875); em 1876, para igual fim, no mesmo Asilo, 170$000 reis 

(IAN/TT, AC, Cx 46, 1(8)); em 1877, 45$770 reis (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(9)). 

Para além das refeições fornecidas, habitualmente, às crianças mais necessitadas, registamos o 

costume de contemplar as crianças com uma refeição especial em dias de festa, como o dia da 

distribuição dos prémios ou da 1.ª Comunhão, das confissões ou da Confirmação.198 Algumas 
                                                 

198 Em 1871, por exemplo: “Refeições dadas às pequenas [do Asilo das Portas da Cruz] em dias de festa 

Comunhão ou Confissões, 12$090”, “Refeições em dias de Comunhão ou Confissão [das crianças do Asilo de S. 
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notas de despesa avulsas dizem-nos quanto poderia custar uma refeição em dia de festa:199 

“Despesa para o dia dos prémios no Asilo de S. Sebastião: Queijos 5 Kg – 2$500; Bolos 3 Kg 

– 1$200; 5 dúzias de pratos a $40 – 2$400; 5 dúzias de canecas a $40 – 2$400; Soma – 

8$500” (IAN/TT, AC, Cx 45, (s/n), Nota de despesa, 28 Dez 1872).200 Provavelmente, nas 

contas gerais, as despesas com os objectos adquiridos para esta ocasião, seriam incluídas 

noutra rubrica, a que nos referiremos adiante. 

Ainda quanto à alimentação, uma nota interessante, relativa ao consumo de pão, surge nas 

actas das reuniões da direcção, em 1875: 

                                                                                                                                                         

Sebastião], 7$470” (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(4), Receitas e despesas da APMP, 1871). Em 1872: “Refeições dadas 

às pequenas [do Asilo das Portas da Cruz] em dias de festa, 28$865”; no Asilo de S. Sebastião, o mapa regista 

um gasto de 12$605 reis para o mesmo fim (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(5), Receitas e despesas da APMP, 1872). 
199 O mesmo não é possível comprovar quanto ao custo de uma refeição habitual. Os dados relativos aos gastos 

com mercearia, por exemplo, de que encontramos diversos registos, comparados com os valores lançados nos 

mapas indicam que, no cálculo das despesas com as refeições seriam considerados diversos elementos. Por 

exemplo, entre Janeiro e Outubro de 1876, gastaram-se, no Asilo das Portas da Cruz, 354$275 reis em mercearia. 

Os recibos deste ano que encontramos, registam os valores mensais: Jan 1876, 34$480; Fev 1876, 36$260; Mar 

1876, 37$860; Abr 1876, 34$970; Maio 1876, 36$570; Jun 1876, 34$370; Jul 1876, 36$650; Ag 1876, 34$860; 

Set 1876, 30$895; Out 1876, 37$360. (IAN/TT, AC, Cx 46, 2, Contas do Asilo das Portas da Cruz, 1876). 

Também do mesmo ano, registamos, a título de curiosidade, uma nota de recebimento com o seguinte teor: “1 

porco vivo com 85 Kg, 3$970 reis. 24 Novembro 1876.” (IAN/TT, AC, Cx 46, 2, Contas do Asilo das Portas da 

Cruz, 1876). Mas, nesse ano, o mapa de contas regista um gasto de 170$000 reis em “Refeições em dias de festa 

e diariamente às mais necessitadas” e 414$000 reis em “Comedorias e ordenados às mestras e criada”. Retirando 

o valor dos ordenados, o gasto em mercearia parece ser claramente superior ao registado no mapa como tendo 

sido gasto em refeições. Nesta escola, como noutras escolas da associação, no mesmo edifício existiam aulas 

para meninos das famílias mais abastadas do bairro e uma aula para rapazes pobres sustentada pela associação de 

que era presidente a Marquesa de Rio Maior. Os recibos de mercearia que encontramos dirão respeito ao total 

gasto com as refeições de todos. Nalguns casos, observamos que se convencionava um preço pela alimentação 

regular de alguém que ficava a cargo da mestra ou da associação numa determinada escola –uma aluna interna 

que esteve a viver com a mestra do Asilo de S. Sebastião, ou uma antiga aluna que ficou a preparar-se para 

mestra no mesmo asilo. A título de exemplo, as contas do Colégio de Santa Marta, no ano de 1860, registam 

como “Jantar da Mariana”, a quantia mensal de 1$200 reis (IAN/TT, AC, Cx 42,6). 
200 Na mesma caixa (IAN/TT, AC, Cx 45) existe uma factura de Manuel dos Santos com data de 27 Dezembro 

1872, de 5 dúzias de pratos (2$400 reis) e 5 dúzias de canecas (2$400 reis). 
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A Presidente mostrou um Ofício que recebeu do Provedor do Asilo de Mendicidade, 

participando haver o dito Asilo empreendido a construção de uma fábrica de moagem 

para fornecer pão melhor e mais barato aos pobres recolhidos do mesmo Asilo, e tendo 

em vista esta empresa oferecer o serviço da mesma fábrica aos Estabelecimentos de 

beneficência, vêm pôr ao facto disto a Associação Protectora de Meninas Pobres, e 

convidar a Presidente a visitar a Fábrica. (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da 

direcção da APMP, 27 Abr 1875) 

Entre 1876 e 1878, as contas da associação atestam a protecção de uma mestra do Asilo de S. 

Sebastião aposentada, Maria José Rodrigues. Sob a designação, “comedorias e ordenado a 

uma mestra aposentada”, foram pagos 37$500 reis em 1876, 90$000 em 1877 e 67$500 em 

1878. Neste último ano, regista-se a “Despesa com a doença e funeral da mestra aposentada, 

29$555” (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(10), Receitas e despesas da APMP, 1878)). No mesmo ano, 

a associação disponibilizou a quantia de 9$000 reis como “Esmola à família da mestra [do 

Asilo da Imaculada Conceição, em Algés] por ocasião da doença e falecimento desta” 

(IAN/TT, AC, Cx 46, 1(10), Receitas e despesas da APMP, 1878). 

A protecção dada às crianças e às mestras, em ocasiões de doença e de morte, incluía despesas 

com medicamentos, assistência médica e pagamento de funerais. 

Há mais uma despesa que é o pagar o médico das Portas da Cruz, que tratou de tantas 

das nossas pequenas doentes e das Irmãs. Já o ano passado se pagou. Este ano muito 

mais teve que fazer, lembrava-me dar-lhe uns 30$000 reis. O que te parece? Ou então 

27$000 reis. Parece isto suficiente, e lança nas despesas dos socorros e remédios às 

pequenas o que é verdade, pois tratou de muitas com bexiga. Como este ano há mais 

despesa neste género, lança também os enterros.201 (ADSCS, C 0661, de TS a Maria 

Augusta Campos, 3 Jun 1873) 

                                                 

201 Em 1873, o mapa regista que se gastaram 47$360 reis no Asilo das Portas da Cruz com “Remédios, médico e 

outros socorros prestados a pequenas doentes, e enterro de uma falecida” (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(5A), Receitas e 

despesas da APMP, 1873); no ano anterior a quantia gasta na mesma rubrica, “Remédios, médico e outros 
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Importa referir que, mensalmente, em cada uma das escolas, era elaborada uma relação das 

despesas, como esta que se segue, a que se juntavam as facturas disponíveis: 

Despesa feita durante o mês de Dezembro de 1860 nas Aulas de Sta Marta 

5 mãos de papel         $380 

1 ½ resma de papel almaço pautado    3$070 

24 Catecismos a 100 rs      2$400 

24 Tabuadas a 10 rs        $240 

Consertos feitos pelo carpinteiro e serralheiro     $480 

Água          $600 

Sapatos        3$100 

Lavagem dos aventais      1$200 

Limões          $050 

Lavagem das aulas        $140 

Linha para as pequenas        $100 

Id. para fazer meias        $200 

     Soma  11$960 

(IAN/TT, AC, Cx 42, 6, Contas do Colégio de Santa Marta, Dez 1860) 

A partir destas relações parciais, assinadas pelas respectivas autoras, geralmente uma das 

mestras, elaboravam-se notas das despesas da associação, durante aquele mês, que 

compilavam toda a informação recolhida, discriminando os gastos com cada uma das escolas. 

Podemos observar que as ordens de pagamentos, numeradas sequencialmente em cada ano, 

eram então passadas, de acordo com estes valores, conforme as verbas que se destinavam a 

pagar: ordenados às mestras, às ajudantes, e ao capelão; prémios distribuídos às alunas; 

fornecimentos para as aulas; despesas internas; sapatos; remédios; cera; gás da aula nocturna; 

donativos para determinada escola.202 Estas notas ajudam a perceber a que correspondiam os 

                                                                                                                                                         

socorros prestados a pequenas doentes, e enterro de duas que faleceram”, foi de 47$470 reis (IAN/TT, AC, Cx 

46, 1(5), Receitas e despesas da APMP, 1872). 

202 Alguns exemplos: Ordem de pagamento n.º 161, 30 Set 1870: 43$500 reis “para pagar os ordenados às 

mestras do Asilo das Portas da Cruz”. Ordem de pagamento n.º 162, 30 Set 1870: 27$000 reis “para pagar os 

ordenados às mestras do Asilo de São Sebastião”. Ordem de pagamento n.º 169, 30 Set 1870: 9$200 reis “para 
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valores globais registados nos mapas anuais, relativamente, por exemplo, ao que se investia 

em vestir e calçar as crianças e, por vezes, as mestras. Do Colégio de Santa Marta, no início 

da década de 60, encontramos diversos exemplos: 

Fato que se comprou para algumas pequenas da aula de Sta Marta: 

19m de chita a 135 reis   2$565 

3m da dita preta a 110 rs.     $330 

      2$895 

(IAN/TT, AC, Cx 42, 6(s/n), Contas do Colégio de Santa Marta, [1860]) 

Despesa feita com a compra de vestidos, chapéus e colarinhos para as pequenas da casa 

de Lavor: 

Importe dos vestidos de chita  20$940 

Pano cru para forro       $720 

Chapéus de palha 13   18$820 

5m de paninho a 170 rs       $850 

      41$330 

(IAN/TT, AC, Cx 42, 6(s/n), Contas do Colégio de Santa Marta, [1860]) 

Em Julho de 1860, compraram-se quatro pares de sapatos para crianças desta escola, três a 

$360 reis e um a $320. Em Outubro do mesmo ano, a despesa em sapatos foi de 2$500 reis; 

em Novembro, 2$800 (IAN/TT, AC, Cx 42, 6). Até 1862, a verba atribuída à compra de 

vestuário e sapatos para as alunas vem, algumas vezes, nos mapas anuais, junta com outras 

despesas: “Despesa na aula, fato e sapatos para as pequenas [da Aula dos Cardais de Jesus], 

26$960 reis” (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(s/n), Receitas e despesas da APMP, 1862). 

                                                                                                                                                         

pagar o ordenado à ajudanta do Asilo de São Sebastião”. Ordem de pagamento n.º 3, 30 Jan 1872: 6$000 reis 

“para pagar o ordenado ao Capelão”. Ordem de pagamento n.º 191, 31 Dez 1872: 8$500 reis “para pagar as 

despesas internas no Asilo das Portas da Cruz”. Ordem de pagamento n.º 199, 31 de Dez de 1872: 24$465 reis 

“para pagar os prémios distribuídos às pequenas de S. Sebastião no dia 28 de Dezembro”. Ordem de pagamento 

n.º 200, 31 Dez 1872: 9$565 reis “para pagar a refeição dada às alunas no dia 28”. Ordem de pagamento n.º 203, 

31 Dez 1872: 20$000 reis “para pagar o donativo para a aula de S. Crispim”. Ordem de pagamento n.º 204, 31 

Dez 1872: 30$000 “para pagar o donativo para a aula do Quelhas”. (IAN/TT, AC, Cx 45, s/n) 
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Desde 1863 até ao início da década de 80, os mapas económicos registam, sistematicamente, 

gastos com “Fato e sapatos dados às pequenas”. Mas, já em 1884, o mapa assinala, apenas, 

um “Fato completo dado a uma pequena muito necessitada [do Asilo do Salvador]” (IAN/TT, 

AC, Cx 46, 1(16), Receitas e despesas da APMP, 1884). Depois desta data, as referências a 

esta verba rareiam: no mapa anexo ao relatório de 1908 assinala-se o gasto de 103$090 reis 

com “compra de vestuário e mais objectos para prémios” (ADSCS, D 3831, Relatório da 

APMP, 1908); no ano seguinte, houve um gasto semelhante.203 No relatório de 1914, surge, 

de novo, uma verba de 6$930 para “Fato dado a algumas crianças necessitadas” (ADSCS, D 

s/n, Relatório da APMP, 1914). 

Terão as crianças deixado de necessitar desta ajuda? Muito embora seja provável que se possa 

considerar ter havido uma melhoria das condições de vida das famílias das crianças que 

frequentavam as escolas da associação, mesmo que consideradas pobres ou muito pobres, 

parece-nos plausível pensar, também, que, tendo aumentado a rede de sócias e de benfeitores 

usuais e ocasionais, teriam aumentado os donativos em género que, por isso, não entrariam 

nas contas. 

Importa sublinhar que também os prémios eram, de forma geral, como já tivemos 

oportunidade de referir, objectos úteis, a maior parte das vezes, peças de vestuário, conforme 

decisão tomada pela direcção em Março de 1859 (IAN/TT, AC, Lv 359), que continuava a 

vigorar em 1914: “os prémios constaram de fazendas para vestidos, blusas, lenços, etc. e para 

os rapazes fatos completos, lenços e gravatas” (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da 

direcção da APMP, 4 Maio 1908). Algumas vezes, os sapatos e vestidos, registados nos 

mapas, destinaram-se à mestras: “Fato para a ajudante [do Asilo de S. José, da Anunciada]”, 

14$900 reis, (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(9), Receitas e despesas da APMP, 1877) ou “Vestido 

para uma das mestras”, 5$600 reis (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(17), Receitas e despesas da 

APMP, 1886). Para além de vestuário e calçado, as contas revelam que, algumas vezes, se 

compraram outros bens que podemos incluir na ajuda social: “Cama, fato e outros arranjos 

para a dita [uma aluna interna]” (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(5A), Receitas e despesas da APMP, 

                                                 

203 “[Gasto] com a 1.ª Comunhão, e compra de vestuário, e mais objectos para prémios, 106$865 reis” (ADSCS, 

D 3832, Relatório da APMP, 1909). 
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1873). Os bibes do uniforme das crianças eram fornecidos pela associação e, por isso, é, 

também, frequente, encontrar gastos com “Riscado para bibes”, destinado a este fim. 

Registe-se que, num ou noutro caso, o apoio social foi além da resposta pontual a uma 

necessidade evidenciada durante a permanência das crianças na escola, estendendo-se a 

algumas alunas mais carenciadas, mesmo depois de terem saído da escola. Para lá daquelas 

que a associação ajudou a encontrar um meio de vida, como é o caso das que foram 

preparadas para mestras, podemos ver nos mapas económicos, entre 1884 e 1888,204 a ajuda 

pecuniária de 12$000 reis anuais a uma “rapariga pobre do Asilo de Santa Marta” (IAN/TT, 

AC, Cx 46). 

O que se incluiria em “despesas internas” e em “fornecimento para as aulas”? São, sobretudo, 

os inúmeros recibos, facturas, ordens de pagamento e descrições mensais de despesas, 

dispersos pelas caixas do Arquivo das Congregações no Arquivo da Torre do Tombo, que nos 

permitem responder a esta questão. 

A designação “fornecimento para as aulas” abrangia, genericamente, o material escolar ou, 

como se especifica nalguns mapas, “livros, papel, aviamentos para costura, etc.”: penas; 

papel, papel específico para determinada actividade como “papel para mapas”; lápis, alguns 

destinados a uma dada disciplina, como “lápis para desenho linear”; tinta; livros; aviamentos 

para costura e crochet205 como tecido, agulhas, alfinetes, cordão, linhas; canivetes; 

compassos. 

As notas de despesa apresentam, detalhadamente, os objectos adquiridos e o valor despendido 

com cada um, fornecendo-nos, para além dos números, que podem contribuir para o 

conhecimento das contas da educação no século XIX, dados relevantes, por exemplo, sobre os 

livros adoptados, sobre as disciplinas oferecidas aos alunos e, mesmo, sobre os métodos 

                                                 

204 Havendo um hiato nos mapas económicos depois de 1888, não podemos determinar até quando se manteve 

este auxílio. 
205 Mais uma vez, confirma-se que, nalguns mapas, os gastos com aviamentos de costura figuram 

separadamente. Por exemplo, em 1868, “Fazenda para a aula de costura [do Colégio de S. Sebastião], 1$020” 

(IAN/TT, AC, Cx 46, 1(3), Receitas e despesas da APMP, 1868). 
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utilizados. Quanto aos livros, estas notas de despesas e as facturas que, vulgarmente, as 

acompanham, revelam-se, mesmo, indispensáveis, uma vez que são muito escassas as 

informações que obtemos através de outros documentos. 

Em Julho de 1868, a nota de despesa da Associação Protectora de Meninas Pobres regista, 

como fornecimento para as aulas do Colégio das Portas da Cruz: 

16 Métodos facílimos de Monteverde a $180   2$880 rs 

6 Gramáticas Portuguesas a $280    1$680 rs 

6 sistemas métricos, Monteiro de Campos a $80    $480 rs 

4 compêndios de História Sagrada - $100     $400 rs 

Tinta e um ponteiro        $360 rs 

(IAN/TT, AC, Cx 49, 2(10), Despesa da APMP, Jul 1868) 

Os livros foram comprados na Livraria de João António do Sacramento e Sousa, Travessa de 

S. Domingos, 58, Lisboa.206 A mesma relação de despesas refere a compra de “12 Bíblias da 

Infância” para a Aula de S. Patrício a $190 reis cada uma, adquiridas na Livraria Católica, R. 

dos Capelistas, 75. 

Em Novembro do mesmo ano, um conjunto de “Tabuadas, Catecismos e uma Corografia” 

para o Asilo das Portas da Cruz custou 1$620 reis e, $700 reis, as “Tabelas comparativas do 

sistema métrico” para uso no Asilo de S. Sebastião (IAN/TT, AC, Cx 49, 2(14), Despesa da 

APMP, Nov 1868); no mês seguinte, gastaram-se 3$000 reis com a compra de “20 folhas para 

as tabelas de Castilho”, num armazém situado na Rua do Ouro, n.º 32 (IAN/TT, AC, Cx 49, 

2(15), Despesa da APMP, Dez 1868). Em 1871, regista-se a compra de “Uma colecção de 

pautas de Russell, $200 reis” para o Asilo de S. Sebastião (IAN/TT, AC, Cx 45). Outros 

objectos necessários ao funcionamento da escola, como as carteiras, os bancos e as mesas, as 

máquinas de costura, não eram, normalmente, incluídos nesta rubrica, nos mapas anuais de 
                                                 

206 No cartão desta livraria incluso na mesma caixa, pode ler-se: “compra e vende livros; encarrega-se de 

encadernações em diferentes gostos; vende estampas, rosários, coroas, terços, crucifixos, etc. Incumbe-se de 

encomendas para França. Vende-se e assina-se para a Enciclopédia Popular, obra aprovada pelo Conselho geral 

de Instrução Pública, para uso das escolas.” (IAN/TT, AC, Cx 49, 2(10), Despesas da APMP, Jul 1868). 
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despesa. Figuram, geralmente, em rubrica separada com a designação genérica de “móveis” 

ou “compra de móveis e vários arranjos”. 

Apenas algumas vezes encontramos, nestes mapas, informações mais precisas: “Uma mesa 

para a aula de escrita” e “Um fogão para a cozinha” para o Asilo de S. Sebastião que 

custaram, respectivamente, 2$500 e 29$300 (IAN/TT, AC, Cx 46 1(6), Receitas e despesas da 

APMP, 1874); uma máquina de costura, comprada para o mesmo asilo, custou 48$000 reis 

(IAN/TT, AC, Cx 46 1(7) e 1(8)); em 1877, um relógio para o Asilo da Imaculada Conceição, 

em Algés, custou 3$000 reis e a “Pintura das mesas e bancos das aulas” do Asilo de S. José, 

da Anunciada, orçou em 25$000 (IAN/TT, AC, Cx 46 1(9), Receitas e despesas da APMP, 

1877). O mapa do ano de 1868 regista a compra, por 1$300 reis, de “Um ferro de engomar 

económico” para o Asilo de S. Sebastião (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(3), Receitas e despesas da 

APMP, 1868). 

São, sobretudo, as facturas e os recibos avulsos que nos fornecem outros elementos 

interessantes quanto ao apetrechamento das escolas, por exemplo, no que respeita ao tipo de 

mobiliário utilizado: 

Por fazer quatro carteiras para escrita todas de madeira de casquinha com bancos 

pegados com ferragem e pintadas para o Colégio das Portas da Cruz na Calçada do 

Cascão, pela quantia de vinte e oito mil reis. José Maria de Oliveira. 3 de Abril de 1869 

(IAN/TT, AC, Cx 49, 2(16), Factura, Abr 1869) 

Também a correspondência trocada entre Teresa de Saldanha e a tesoureira da associação, 

Maria Augusta Campos, está recheada de informações sobre estas e outras despesas, muitas 

vezes realizadas e pagas pela presidente que, posteriormente, solicitava o respectivo 

reembolso, ou pedia que a verba despendida fosse incluída nas contas da associação, sendo o 

valor correspondente lançado em receita, como donativo anónimo. 

Mando-te algumas contas que estão pagas. Mando uma conta dum estrado que foi 

necessário fazer nas Portas da Cruz, na aula. Outra conta é de duas colecções de 

estampas da História Sagrada que eu trouxe de Paris para as nossas aulas, porque não se 

acham cá. (...) Uma das colecções compostas por sessenta e quatro quadros, mandei-a 

arranjar e colar sobre cartão e importou esta despesa em 10$880 reis como verás pela 
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conta, que remeto e que também paguei. É para o colégio de São Sebastião esta colecção 

arranjada e podes portanto lançar isto na despesa de fornecimentos para a aula com o 

importe de uma das colecções (...). A outra colecção peço-te que a lances na parte do 

Colégio das Portas da Cruz. (ADSCS, C 0850, de TS a Maria Augusta Campos, [1868], 

sublinhado no original) 

A exiguidade dos meios pecuniários em relação aos gastos necessários, obrigava a um 

invariável cuidado, na procura do mais económico. Tendo sempre, como critérios, que fosse 

tudo muito simples, mas de boa qualidade e esteticamente agradável (Ribeiro de Castro, 2002; 

Rio Maior, 1987; Thiaucourt, 1987), as compras eram, normalmente, feitas pela presidente ou 

pela tesoureira e, preferencialmente, em lojas ou armazéns conhecidos, adquirindo, sempre 

que possível, por junto e não em pequenas parcelas, para que “saíssem mais baratos” 

(IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP, 28 Jun 1860). É, mais uma vez, 

nas cartas que dirige à tesoureira, que encontramos diversos exemplos desta preocupação: 

“Relógios, há uns baratos e bons numa loja ao pé de São Domingos, indo para a Rua Nova da 

Palma. Livros para leitura, vê se na Livraria Católica encontras alguns baratos” (ADSCS, C 

0813, de TS a Maria Augusta Campos, [1877]). E, noutra carta: 

Tenho-os pago a 40 reis e 30 reis cada um, pois em algumas lojas fazem-nos mais 

baratos, e sendo 96 [púcaros], devem fazer abatimento. (...) É necessário comprar 

também um pote com torneira, pois é mais asseado. V. Exª pode comprá-lo. O que 

comprei para S. Sebastião, e que é bonito (tanto quanto pode ser um pote) custou 1$600 

reis numa loja a S. Paulo. Convém mais comprar um em Belém, pois evita o frete. 

(ADSCS, C 1419, de TS a Maria Augusta Campos, [1866], sublinhado no original) 

Nos mapas financeiros, os valores despendidos com objectos como estes púcaros, viriam 

contemplados na verba “despesas internas”. Nesta, se incluem: pentes; escovas para as 

lavagens; esponjas; panos; tigelas; vassouras; serradura; sabão. A estes, juntam-se: arranjo de 

tesouras, gratificações (“ao criado”, “à mulher que acompanha as crianças”), “frete das 

cadeiras”, recados, conserto de um relógio, ónibus, lavadeira (IAN/TT, AC, Cx 45, Maços 6-

21, Contas da APMP, 1872-1875). 
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As notas de lavagem de roupa são frequentes. Algumas são detalhadas e fornecem indicações 

sobre a forma como se vestiam as crianças – um pormenor interessante para a caracterização 

pedagógica das escolas. Por elas ficamos a saber que, nas escolas, as crianças usavam, 

normalmente, um uniforme constituído por bibes, toucas e laços207 e que, na aula do Bom 

Sucesso, esses bibes eram azuis (IAN/TT, AC, Cx 49, 2(14)). 

Outros dados de carácter pedagógico sobressaem de notas de despesa incluídas, globalmente, 

nos mapas anuais na rubrica “despesas internas”, como, por exemplo: “Gratificação às 

pequenas por varrerem bem, $240 reis.” (IAN/TT, AC, Cx 49, 2(18), Ordem de pagamento n.º 

95, 30 Jun 1869) “carruagem para as pequenas irem à vacina, $400 reis” (IAN/TT, AC, Cx 

49, 2(10), Nota de despesa do Asilo das Portas da Cruz, Jul 1868). 

Genericamente, como se pode ler em diversos mapas, esta rubrica incluía gastos com a 

manutenção diária das escolas: “Despesas internas: água, lavagens, limpezas, etc.” ou 

“Despesas internas: lavagens, limpezas, consertos”208 (IAN/TT, AC, Cx 46). Não são, 

portanto, os mapas anuais que nos dão indicações precisas sobre os gastos de água, uma vez 

que, nestes, estas despesas se juntam a outras. Podemos obter alguma informação adicional 

através das facturas avulsas. Assim, relativamente ao Asilo das Portas da Cruz, por exemplo, 

a associação pagou à Companhia das Águas de Lisboa, no ano de 1876, a quantia de 32$280 

reis, pelo consumo de 156 m3 de água.209 Para obviar estes gastos, em 1884, a presidente 

dirigiu um requerimento ao Governo “pedindo para ter água de graça nos dois Asilos, do 

Salvador e Santa Joana, o qual foi despachado favoravelmente, pois prometeram dar o triplo 

                                                 

207 “Lavagem do uniforme: 49 bibes a 50 rs – 2$450; 13 toucas a 30 rs – $390; laços – $200; Soma – 3$040” 

(IAN/TT, AC, Cx 45, Maços 6-21, Contas da APMP, 1872-1875). 
208 Porém, nem sempre as despesas com os consertos são incluídas nesta designação genérica, nomeadamente os 

consertos de carpintaria, frequentemente apresentados em rubrica separada ou associados a outras despesas 

extraordinárias, como acontece no ano de 1880: “Consertos e arranjos de carpinteiro e outras despesas 

extraordinárias [no Asilo do Salvador], 53$300” (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(12), Receitas e despesas da APMP, 

1880). 
209 Os recibos datam de: 2 Jan 1876, 4$120 (20m3); 1 Mar 1876, 6$040 (29 m3); 1 Abr 1876, 2$320 (11 m3); 1 

Jul 1876, $320 (1 m3); 1 Ag 1876, 2$720 (13 m3); 1 Out 1876, 9$320 reis (46 m3); 3 Nov 1876, 3$520 (17 m3); 1 

Dez 1876, 3$920 (19 m3) (IAN/TT, AC, Cx 46, 2, Contas do Asilo das Portas da Cruz, 1876). 
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de água que se gasta geralmente em cada Asilo” (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da 

direcção da APMP, 22 Out 1884). 

As despesas com o gás aparecem, nos mapas, em rubrica separada. À Companhia Lisbonense 

de Iluminação a Gás, a associação retribuiu, entre Fevereiro e Novembro de 1876, 54$720 

reis210 pelo consumo de gás no Asilo das Portas da Cruz. O mapa anual referente a este ano 

regista um gasto total de 66$040 reis com “iluminação a gás” (IAN/TT, AC, Cx 46, 1(8), 

Receitas e despesas da APMP, 1876). 

Outras verbas, consideradas fundamentais para o funcionamento das escolas, tal como a 

associação entendia que deviam ser essas escolas e a educação que nelas se ministrava, são, 

ainda, lançadas nos mapas, com carácter mais ou menos regular. Por exemplo, “Bulas para 

distribuir pelas pequenas” é uma verba muito frequente, intencionalmente inscrita, de forma 

geral, nas despesas atribuídas a cada escola. Sublinha o carácter religioso da educação das 

escolas que a associação protege e a imprescindibilidade deste tipo de elementos. O mesmo se 

pode dizer das despesas com “cera” e “arranjos para a Capela”. 

Ao longo desta análise das despesas com o funcionamento das escolas, fomos deparando com 

algumas dificuldades na criação de unidades de análise, devido quer à inexistência de rubricas 

pré-definidas desde o início da associação quer à flexibilidade da inclusão das verbas nas 

rubricas existentes ou, até, a alguma ‘migração’ de verbas em determinadas ocasiões. 

Vejamos, por exemplo, este excerto de uma carta de Teresa de Saldanha a Maria Augusta 

Campos: 

Estive ontem contigo e depois lembrei-me uma coisa que te venho dizer, e tu me 

responderás com toda a franqueza, como sempre é costume entre nós. Achas tu que a 

Associação poderia dar agora um socorro extraordinário para as Portas da Cruz, para a 

casa das Irmãs? Tu bem sabes a quantidade de raparigas que lá temos e que sustentamos 

                                                 

210 As facturas a que se refere este cálculo têm as seguintes datas:16 Fev 1876, 5$760; 13 Mar 1876, 5$760; 10 

Abr 1876, 5$760; 2 Jun 1876, 5$760; 27 Jun 1876, 5$760; 29 Jul 1876, 5$760; 24 Ag 1876, 5$760; 29 Set 1876, 

5$760; 30 Out 1876, 4$320; 24 Nov 1876, 4$320. (IAN/TT, AC, Cx 46, 2, Contas do Asilo das Portas da Cruz, 

1876) 
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e além disto estes negócios de Vila do Conde é uma constante apoquentação, estas idas e 

voltas de mestras que tudo sai da nossa algibeira, mas eu tenho muita consolação de 

poder coadjuvar uma obra que pode no futuro dar tanta glória a Deus e agora já faz tanto 

bem! Com estas vindas das mestras e Padre Joaquim, volta agora doutras, hei-de gastar 

bem perto de 40$000 reis. Isto tudo é para te contar os negócios e agora tenho que pagar 

uma conta de despesas nas Portas da Cruz, então lembrei-me dizer-te se a Associação 

poderia dar um extraordinário de 65$000 reis que tu lançarias ou tudo junto, ou 

separado, destinando uma quantia para o colégio de Vila do Conde. Eu não quero 

desfalcar a nossa caixa, o que também me faz escrúpulo, mas, assim temos vivido vai 

para nove anos, ajudando as Irmãs e, graças a Nosso Senhor, nada devemos e a 

Associação tem prosperado! (ADSCS, C 0734, de TS a Maria Augusta Campos, [1876], 

sublinhado no original) 

Ora, em 1876, o mapa de despesas assinala a despesa de 12$945 reis com “a vinda de uma 

rapariga de Vila do Conde para o Asilo das Portas da Cruz” e 21$990 como donativo para o 

Asilo de Vila do Conde. Um total de 34$935 reis. O restante, a ter sido satisfeito o desejo da 

presidente, como acreditamos, estará diluído noutras rubricas. 

A partir da instalação das primeiras Irmãs dominicanas nas Portas da Cruz em 1868, vários 

são os pedidos de ajuda que Teresa de Saldanha dirige à tesoureira: “Venho pedir-te se me 

mandas 30$000 reis para uns extraordinários de arranjos nas Portas da Cruz e podes lançar 

como despesa de roupa” (ADSCS, C 0744, de TS a Maria Augusta Campos, [1876]); “Tu 

verás como está a caixa e se parecer antes do fim do ano dar alguma coisa extraordinária para 

as Irmãs” (ADSCS, C 0661, de TS a Maria Augusta Campos, 3 Jun 1873); “Agora remeto as 

contas das Portas da Cruz e mais uma despesa de 19$880 que me parece a Associação poderá 

pagar, não é assim?” (ADSCS, C 1019, de TS a Maria Augusta Campos, [1875]). Como a 

própria Teresa afirma tantas vezes, estes pedidos são justificados pelo serviço que as Irmãs 

prestam à associação, notando-se, nestas missivas, um misto de escrúpulo e de certeza, por 

estar a pedir fora do âmbito dos deveres da associação e, simultaneamente, de estar a 

contribuir para o seu desenvolvimento e o cumprimento do seu principal objectivo: a criação 

de melhores condições para a educação das crianças pobres. Como veremos, a partir de 1868 

há uma certa colagem entre as duas instituições, tornando-se difícil, nalguns casos, 

estabelecer, claramente, a fronteira entre ambas. 
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Do ponto de vista pedagógico, parece pouco pertinente a consideração desta dificuldade. Ela 

torna-se relevante, apenas, quando tentamos definir os campos de acção e analisar o alcance 

de cada uma das associações, diferentes na sua essência, embora semelhantes nos objectivos 

de acção social que perseguem e complementares na sua consecução. 

3.1.6 As associações congéneres ou filiais 

Já anteriormente referimos, por diversas vezes, uma associação congénere da Associação 

Protectora de Meninas Pobres, a Associação das Escolas-Asilos para Rapazes Pobres. A 

Marquesa de Rio Maior relata, deste modo, a sua fundação: 

No fim do mês [Jan 1866] teve lugar a primeira reunião da nova Direcção [da 

Associação Protectora de Meninas Pobres]; veio-me chamar a nossa querida D. Pilar 

[Nandin de Carvalho] e disse-me: ‘Estávamos a falar do bem que faz a nossa Associação 

em S. Sebastião da Pedreira contra a propaganda protestante. É uma pena não se poder 

fazer alguma coisa pelos rapazes; está o colégio protestante cheio de irmãos das nossas 

pequenas, e pequenas já não têm nenhuma’. – ‘Mas que querem que eu faça?’ – ‘Arranja 

uma Associação de rapazes e fundem um colégio. Nós não podemos, pelos nossos 

Estatutos; e o que daria de si!’ – ‘Ora esta! Então eu sou decretada em rapaz?’ – E olhei 

para a Teresa. – ‘Anda, Maria, mete-te nessa empresa!’ – Olhou para mim com 

intimativa. – ‘Vamos a isso!’ – disse eu com um suspiro. (Rio Maior, 1987, pp. 89-90) 

Nesta associação se filiaram muitas das sócias já inscritas na Associação Protectora de 

Meninas Pobres, entre elas a própria Teresa de Saldanha mas, sobretudo, muitos homens, 

alguns dos quais, nomes sonantes da sociedade da época. O Marquês de Rio Maior, irmão de 

Teresa, dedicou-lhe alguns dos seus escritos. Para além da angariação de fundos em que, por 

diversas vezes, reuniram esforços, a associação da Marquesa de Rio Maior surge, 

frequentemente, associada às mesmas escolas em que se achavam instaladas as aulas para 

meninas pobres da associação da cunhada, embora figurassem como escolas separadas e com 

nomes diferentes. Uma prática de complementaridade que muitas vezes funcionou, também, 

como disfarce para a instalação conjunta de rapazes e raparigas no mesmo edifício. 



 

 268

Ao longo dos anos, Teresa de Saldanha foi recebendo pedidos de informação sobre os 

estatutos da sua Associação Protectora de Meninas Pobres com vista à fundação de 

associações filiais ou similares noutros locais do país, como aconteceu em Arganil: 

Imagina tu a alegria que tive, recebendo uma carta de uma pessoa pedindo os nossos 

Estatutos e Relatórios para se organizar em Arganil uma Associação filial da nossa. Veio 

no Jornal da Noite um elogio a nossa Associação de Meninas Pobres, e isto fez-lhes 

pensar em se associarem também. Já escrevi, mandando tudo. É uma grande consolação, 

não achas? (ADSCS, C 0676, de TS a Maria Augusta Campos, 8 Jun [1876], sublinhado 

no original) 

E, se em relação a esta associação e a outra no Porto (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da 

direcção da APMP) não encontramos mais referências, faltando saber se chegaram a 

concretizar-se, abundam os documentos relativos a uma associação filial no concelho de 

Alenquer, a Associação Protectora de Meninas Pobres de Cortegana211 que, durante vários 

anos, publicou os seus relatórios anuais juntamente com os da Associação Protectora de 

Meninas Pobres. Assim reza a acta da reunião da direcção, em 30 de Julho de 1874: 

A Presidente participou ter recebido uma carta da Sócia D. Maria de Lebzeltern, 

anunciando-lhe ter enfim conseguido pôr em prática os seus projectos de há muito 

tempo, tendo o gosto de ver principiar a formar-se no sítio da Cortegana, a pouca 

distância de Alenquer uma Associação filial, da Protectora de Meninas Pobres. Por este 

motivo pedia à Presidente um exemplar de Estatutos, para poder mandar iguais a todas 

as pessoas a quem tenha de se dirigir, pedindo para fazerem parte daquela Associação, 

cujos fins serão os mesmos da nossa Associação. Veio depois esta Senhora a Lisboa 

pedir esclarecimentos e conselhos à Presidente, sobre a maneira de dirigir a Associação, 

à qual toda se quer dedicar e levou daqui duas Senhoras Mãe e filha, para lhe regerem a 

aula, que já tem casa para se estabelecer. (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da 

direcção da APMP, 30 Jul 1974) 

                                                 

211 Freguesia de Ventosa. 
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Teve esta associação filial, como finalidade, o desenvolvimento local da educação das 

meninas pobres. A escola abriu no dia 15 de Setembro desse ano (IAN/TT, AC, Lv 360) com 

30 crianças. Em Novembro, o número de alunas tinha aumentado para 50 e tratava-se de 

angariar fundos para construir “uma casa mais espaçosa e com as condições próprias de um 

Colégio” (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 13 Nov 1874). 

Existiram, também, pelo menos, quatro Associações Protectoras de Meninas Pobres 

autónomas: em Santarém, em Lagoa, em Aveiro e em Benfica. 

As duas primeiras, com estatutos e corpos gerentes próprios ocuparam-se, sobretudo, das 

aulas pobres que funcionaram, respectivamente, no Convento das Donas, em Santarém e no 

Convento de S. José, em Lagoa. Com início em grupos de senhoras residentes na zona – 

lideradas, no primeiro caso, por senhoras da família Mouzinho de Albuquerque e, no segundo, 

pela Marquesa da Ribeira212 – viram as suas fileiras engrossadas pelas alunas das ‘aulas ricas’ 

que em ambos se instalaram, ao cuidado das Irmãs dominicanas. Nos outros dois casos, não 

foi possível confirmar a existência de uma Associação Protectora de Meninas Pobres 

formalmente constituída. Mas, em ambos existia, claramente, um grupo de pessoas que se 

responsabilizava pela manutenção de uma aula para crianças pobres (Ribeiro de Castro, 2007; 

Thiaucourt, 1987). 

Como adiante desenvolveremos, encontramos, instaladas nas escolas de Teresa de Saldanha e 

com carácter de estratégia educativa, outras associações de natureza ora mais piedosa, como o 

Rosário Vivo e as Filhas de Maria, ora mais cultural, como a Irmandade de Santa Cecília, 

constituídas por grupos de alunas e ex-alunas a que se juntavam, por vezes, algumas mestras, 

que, para além do fim primordial que as reunia, cumpriam, sempre, objectivos de 
                                                 

212 O Governador Civil de Santarém relata deste modo a fundação desta associação naquela cidade: “Em 1891 

um grupo de senhoras, algumas desta cidade e outras fazendo parte das Irmãs Terceiras de S. Domingos, de 

Benfica, organizaram uma associação que denominaram Associação Protectora de Meninas Pobres, que tem sido 

presidida pela Irmã Terceira Sr.ª D. Teresa de Saldanha de Oliveira e Sousa, excepto no corrente ano em que foi 

eleita para aquele cargo a Sr.ª Marquesa da Ribeira. Tem esta associação estatutos aprovados por Alvará deste 

governo civil de 7 de Abril de 1891, de que foi enviado, ao Ministério do Reino, um exemplar em 28 de 

Novembro do mesmo ano.” (IAN/TT, AC, Cx 48, 1(2-3), Relatório do Governador Civil de Santarém, 1901). 



 

 270

solidariedade social e se organizavam de acordo com o modelo da Associação Protectora de 

Meninas Pobres, dividindo, entre si, tarefas e responsabilidades. 

3.2 A CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DOMINICANAS DE SANTA CATARINA DE 

SENA 

De acordo com os seus escritos autobiográficos (ADSCS, D 6948, D 6956, D 6957, D 6969, 

D 7267), foi em 1864 que Teresa de Saldanha deu início ao processo de fundação da 

Congregação das Irmãs Terceiras de S. Domingos. Assim o descreve: 

O desejo ardente de poder fazer algum bem no meu país, e o segredo íntimo da minha 

alma de poder assim com mais facilidade realizar um dia os ardentes desejos do meu 

coração de me consagrar a Nosso Senhor, fizeram com que eu, depois de muitas orações 

e devoções, empreendesse a obra da fundação das Terceiras Dominicanas, confiando em 

tudo e por tudo no auxílio da graça de Nosso Senhor! Em Janeiro de 1864, tive uma 

longa e dolorosa doença que por seis meses me conservou fechada no quarto. Foi 

durante estes longos meses que entregue aos meus pensamentos, comecei a meditar 

seriamente sobre semelhante empresa! (ADSCS, D 6956, Notas particulares, s/d, 

sublinhado no original) 

E acrescenta: 

Em Lisboa nada existia nesse tempo de Comunidades religiosas, dedicadas à vida activa, 

nem Hospitaleiras, nem Doroteias. As Irmãs da Caridade Francesas, tinham sido 

expulsas. Portanto, a falta tão grande de uma Congregação que se dedicasse ao serviço 

dos pobres e educação das crianças, fez-me desejar imenso o poder trabalhar para 

realizar o meu sonho, o que assim parecia nesse tempo, semelhante plano, pelas 

dificuldades que se julgavam ‘invencíveis’. (ADSCS, D 6956, Notas particulares, s/d, 

sublinhado no original) 

Identificamos, neste e noutros textos, três motivos para esta fundação: a) o desejo pessoal de 

consagração a Deus; b) a vontade de realizar essa consagração pessoal numa comunidade 

religiosa; c) a consciência da necessidade de congregar esforços para a regeneração do país 
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através da educação das crianças e do serviço dos pobres. Um quarto motivo, que surge 

subjacente, aparece, claramente, noutros documentos: a convicção de que a grandeza da 

missão enunciada na alínea c) exigia uma dedicação total, só possível a pessoas inteiramente 

disponíveis e movidas por interesses sobrenaturais, que não fizessem depender a qualidade do 

serviço prestado, de outras condições como a ambição económica ou social: 

Tínhamos aberto uma escola para meninas pobres [em Lisboa, no Largo da Páscoa]. 

Uma vez, (...) falando com duas das minhas companheiras da Associação [Protectora de 

Meninas Pobres], como poderíamos alargar a nossa escola, dissemos como seria bom se 

pudéssemos criar uma classe de trabalhos de costura para rapariguinhas crescidas onde 

pudessem ser recebidas diariamente. O seu trabalho seria pago e estas raparigas podiam, 

ao mesmo tempo, receber uma boa instrução religiosa. Mas como realizar este plano? 

(...) Que bom seria ter uma Congregação religiosa em Portugal! Só uma pessoa religiosa 

seria apta para tomar a direcção de tal trabalho. Na nossa escola, temos uma mestra com 

um diploma, como o governo exige; mas para ensinar a coser, podemos ter quem 

quisermos. (ADSCS, D 6969, Notas particulares, Nov 1865, sublinhado no original) 

As Irmãs garantiriam uma educação baseada nos princípios cristãos, uma presença 

permanente, capaz de colmatar alguns problemas como faltas da mestra que, noutras 

circunstâncias, obrigariam ao fecho da escola (ADSCS, C 0060, s/d) e, ainda, o apoio às 

famílias dos alunos e o cuidado dos pobres e dos doentes da vizinhança. 

Este projecto afigurava-se, então, para além dos apelos de consagração pessoal ou do íntimo 

desejo de renovar a vida religiosa em Portugal, sob a forma de comunidades de vida activa, 

semelhantes às que começavam a nascer um pouco por toda a Europa,213 como o meio de, 

                                                 

213 A título de exemplo: de origem irlandesa, as Irmãs da Apresentação de Maria (1796) e as Irmãs da 

Misericórdia (1831); de origem italiana, as Irmãs Doroteias (1834); com origem em Espanha, as Irmãs 

Dominicanas da Anunciata (1856) e as Irmãs do Amor de Deus (1864); fundadas em França, as Irmãs de São 

José de Cluny (1807), as Irmãs do Bom Pastor (1835), as Religiosas do Sagrado de Maria (1849) e as 

Franciscanas Missionárias de Maria (1854). Em Portugal, às Irmãs Dominicanas fundadas por Teresa de 

Saldanha (1868), seguiram-se as Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição (1871), as Irmãs de 

Jesus, Maria, José (1880) e as Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias (1884) (Vieira, 2000b). 
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mais largamente, concretizar os objectivos da Associação Protectora de Meninas Pobres. 

Assim o entenderam as duas companheiras de direcção, Maria Augusta Campos e Pilar 

Nandin de Carvalho, com quem Teresa de Saldanha primeiro falou: 

As minhas duas companheiras estavam também preocupadas com este plano. Decidimos 

levá-lo avante e disseram-me para agir, como Presidente. (...) O nosso plano era: arranjar 

uma casa para a nossa escola, melhor do que a que temos; arranjar uma capela e depois 

mandar vir as Irmãs. (ADSCS, D 6969, Notas particulares de Teresa de Saldanha, Nov 

1865, sublinhado no original) 

No contexto social e político da época, tal intento adivinhava, efectivamente, obstáculos quase 

invencíveis. Não era fácil chamar uma comunidade estrangeira, depois do que acontecera com 

as Irmãs da Caridade francesas. Como afirmava Teresa: “era necessário começar de novo” 

(ADSCS, D 6948, Notas particulares, s/d). Mas, também não se afigurava simples encontrar 

pessoas que sentissem o mesmo apelo e, além disso, apresentassem um perfil adequado para 

uma fundação deste tipo e, simultaneamente, tivessem disponibilidade para partir para um 

período de formação num convento estrangeiro. 

Por outro lado, urgia encontrar um convento estrangeiro que aceitasse receber as candidatas, 

promover a sua formação e permitir-lhes que regressassem a Portugal, depois de professarem. 

Só a 7 de Novembro de 1866 partiram as duas primeiras, uma portuguesa e uma inglesa,214 

para o Convento das Irmãs Dominicanas de Drogheda, na Irlanda. Regressaram a Lisboa em 

Novembro de 1868,215 depois de terem professado como Irmãs da nova Ordem Terceira de S. 

Domingos, fundada em Portugal, e de visitarem algumas das principais instituições de 

caridade existentes em Dublin, escolas, orfanatos e hospitais, dirigidas por comunidades 

religiosas de diversas congregações: Irmãs da Caridade, Irmãs da Misericórdia e Irmãs da 

Apresentação (Thiaucourt, 1987). 

                                                 

214 Harriet Martin (1835-1910), era de origem inglesa e protestante convertida ao catolicismo (Nicolau, 2002); 

tomou o nome de Ir. Maria Madalena. Maria José Barros de Castro (1825?-1905), portuguesa nascida nos 

arredores de Lisboa; conservou o nome de baptismo. 
215 Teresa de Saldanha regista o dia 13 de Novembro de 1868, em que as primeiras Irmãs chegaram a Lisboa, 

como data da fundação (ADSCS, D 3731, Relatório da congregação enviado à Santa Sé, 1898). 
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Acolheu-as uma casa no Largo das Portas da Cruz, em Lisboa, onde estava, já, instalado o 

Asilo de S. José, que Teresa de Saldanha, entretanto, preparara, com a ajuda da Associação 

Protectora de Meninas Pobres e da sua direcção, com destaque para a tesoureira, Maria 

Augusta Campos, e de alguns particulares, mormente a mãe e a cunhada. Na crónica da 

congregação, escreve uma das primeiras Irmãs, Madalena Martin: 

Recebemos ainda outra carta da nossa querida Mãe [Teresa de Saldanha], com data de 

27 de Outubro de 1868, dizendo-nos a ânsia e a alegria com que nos esperava, dizendo-

nos que tinha a casa pronta, dois quartos arranjados para nos receber, camas, etc., tudo 

muito pobre, faltando, de certo, muita coisa, mas que nós havíamos de desculpar, e só 

pensar que este pouco que havia tinha sido arranjado com quotas, pedindo esmolas para 

esse fim, mas, acrescentava a nossa querida Mãe, que esta pobreza a encantava e 

parecia-lhe que era um sinal da Obra ser de Nosso Senhor, pois as Obras de Deus 

começam com pobreza, muito mesquinhamente, no silêncio e na obscuridade! Mais 

tarde, verão as nossas Irmãs como este grãozinho de mostarda se desenvolveu e como 

era bem fundada a esperança da Sr.ª D. Teresa. (Thiaucourt, 1987, p. 186, itálico no 

original) 

Apesar do esforço evidenciado por Teresa de Saldanha em providenciar às Irmãs todos os 

meios necessários para que pudessem desenvolver a sua missão com algum conforto (Rio 

Maior, 1987; Thiaucourt, 1987), são vários os testemunhos de que queria tudo muito simples. 

O que, aliás, para além do seu gosto pessoal pela simplicidade, aliado ao sentido prático, 

ainda que subordinado a uma apurada sensibilidade estética,216 parecia mais adequado ao voto 
                                                 

216 Descreve a Marquesa de Rio Maior, a propósito da preparação da casa do Largo das Portas da Cruz para a 

chegada das Irmãs: “A Teresa queria tudo muito simples, mas sólido. Lembro-me que chegámos a comprar 

tábuas, e dela fez-se uma famosa escrivaninha, com almário, em baixo, e uma mesa enorme de que eu dei o 

risco, porque sempre contávamos com cem Irmãs! O bom Dr. Russell afligia-se de ver muita coisa de pinho, e 

quis também arranjar mobília nova e barata, e comprou umas nogueiras (...). A Teresa queria gastar pouco; não 

tinha. Mas ao mesmo tempo tudo lhe parecia pouco para as filhas queridas que esperava.” (Rio Maior, 1987, p. 

147). Algumas cartas de Teresa de Saldanha relatam também alguns episódios, por vezes bem pitorescos, da sua 

procura de mobília para a nova casa, em condições pouco usuais para senhoras da sua classe social: “Terça[-

feira] saí depois de almoço para compras para as Irmãs e fui à feira da Ladra. Tive muitos medos, achei-me 

numa auberge para ver um armário; os homens com olhos encarnados; mulheres a comer, lembrei-me de 
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de pobreza professado pelas Irmãs, que supunha um estilo de vida frugal e a renúncia a bens 

supérfluos. 

O voto de pobreza é um dos cinco elementos fundamentais da vida religiosa que Monika 

Hellwig (2002) aponta como vantagens apresentadas pelas comunidades religiosas femininas 

para assumir a grande tarefa da educação. Embora a autora faça estas considerações no âmbito 

de um estudo sobre a fundação de universidades (colleges) nos Estados Unidos, consideramos 

a mesma reflexão válida para o caso que nos interessa, parecendo corresponder à primeira 

grande intuição de Teresa de Saldanha, ao pensar que só uma congregação religiosa poderia, 

com êxito, levar a cabo tão relevante missão, no contexto português da altura. 

A renúncia voluntária à posse de bens individuais e o compromisso de uma vida simples têm 

em vista, de acordo com a referida autora, a possibilidade de pôr tudo em comum com os que 

vivem na mesma casa, neste caso, com os que fazem parte da mesma comunidade e, ainda, de 

partilhar com os mais necessitados. Ao voto de pobreza, Hellwig acrescenta: o celibato, a vida 

em comunidade, a contemplação e a caridade. A referência da autora ao celibato217 apresenta 

uma visão curiosa, que quase inclui as religiosas no que, actualmente, chamaríamos de 

movimento feminista: 

Nos primeiros séculos do Cristianismo, a virgindade consagrada era a forma através da 

qual as mulheres cristãs podiam ser libertadas para transcender os limites dos papéis 

prescritos nas respectivas culturas para as pessoas do seu sexo. (...) [A virgindade] era 

vista como a forma privilegiada de testemunhar a consumação da esperança cristã na 

qual, entre outros aspectos, não haveria diferença entre homem e mulher no que respeita 

                                                                                                                                                         

horrores, histórias de Rigoletto, pensei que um galego que lá me levou para me mostrar um armário, me tinha 

preparado uma espera. Tudo horrível! Mas, graças à Providência, olho vejo um corredor, uma porta que dava 

para o Campo de Sant’Ana, redobrei de ânimo e escolhi o armário. Grandes sensações!” (IAN/TT, AC, 40, 113, 

de TS à cunhada, 10 Nov 1870, sublinhado no original). 
217 Embora enunciando este elemento chave como ‘celibato’, a autora irá substitui-lo, por diversas vezes, ao 

longo do texto, por ‘virgindade consagrada’. O termo não pode, no entanto, ser tomado à letra, é necessário 

considerá-lo em contexto. Efectivamente, em muitas congregações religiosas, como sobretudo nos primeiros 

tempos aconteceu na fundação agora em apreço, entraram diversas senhoras viúvas e não apenas raparigas 

solteiras a quem se poderia associar a designação de ‘virgens’. 
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à dignidade pessoal, à liberdade, ao acesso ao divino, à realização pessoal ou ao estatuto 

na sociedade. (...) era uma espécie de movimento de libertação das mulheres, embora 

esse aspecto surgisse mais como um efeito colateral de uma centralização visível em 

Deus e nas necessidades humanas. (Hellwig, 2002, p. 17-18) 

No século XIX português, que continuava a considerar, como única função social da mulher, 

ser esposa e mãe, tal observação parece fazer sentido, muito embora nos figure que, talvez 

nem mesmo as próprias religiosas disso tivessem total consciência, quer porque a questão não 

se lhes colocasse quer porque fosse diversa a sua motivação.218 

Por opção, Teresa de Saldanha recusava-se a receber qualquer candidata “contra a vontade 

dos pais”, porque, como seria de imaginar, não queria “histórias” (ADSCS, C 4821, de TS à 

mãe, 30 Nov 1889). Mas, qualquer uma, no momento de deixar a sua casa e ingressar na 

congregação, contrariava o caminho que lhe estaria, antecipadamente, traçado pela tradição e 

pelas normas sociais implícitas, como alguém que decide de acordo com os seus próprios 

ideais. 

Por outro lado, uma vez inseridas na comunidade, e mesmo se, de certo modo, se confiavam à 

orientação espiritual de um sacerdote, um confessor regular, as religiosas dependiam, 

sobretudo, da sua superiora e realizavam tarefas mais ou menos autónomas, dentro daquilo 

que lhes era confiado. Dessas tarefas, davam contas à superiora e à comunidade. 

                                                 

218 De acordo com Yvonne Turin (1989), para as mulheres do século XIX, a consagração, no quadro de uma 

congregação religiosa constituía, simultaneamente, “oportunidade de libertação e apelo espiritual” (p. 51). Mas, 

na prática, acrescenta, “Estas mulheres inventam, renovam uma forma de vida que elas próprias criaram”. 

Acerca do que foi descobrindo na leitura que efectuou de diversas cartas de religiosas francesas do século XIX, 

Turin comenta: “[nelas] se desenha, ao longo de uma dezena de anos, a aventura de mulheres, religiosas, cuja 

independência, iniciativa, espírito de invenção, mas também humor, podiam troçar de todas as feministas dos 

nossos dias.” (p. 8). Noutro lugar, afirma: “Antes de agir, a feminista de hoje pergunta se os homens também 

fazem aquilo que lhe é proposto. Em caso afirmativo, ela aceita. Caso contrário, recusa. Ela sabe copiar, redizer 

ou nivelar e mata a invenção feminina. A mulher religiosa do século XIX, mulher até à ponta das unhas, inventa 

profusamente.” (p. 359). Ela “assume tão natural e totalmente a sua aventura feminina (...) que os complexos 

feministas do nosso tempo a fariam sorrir” (p. 358). 
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A fundação desta congregação parte, ainda, de um contexto familiar em que as mulheres 

acreditavam que a função feminina ultrapassava as paredes dos seus lares. Filomena Mónica 

(2004) afirma-o relativamente à Condessa de Rio Maior, e, Isabel Liberato (2002), em relação 

à filha desta, Teresa e à nora, a Marquesa de Rio Maior. Para Liberato, a Marquesa e a 

cunhada faziam parte do grupo de senhoras “das elites (...) [que] encaravam e vivenciavam a 

sua actividade social através da sua participação nestas associações, como um meio para a 

construção de um espaço, na vida pública e na esfera privada, de afirmação e 

reconhecimento” (Liberato, 2002, p. 140). Escreve Teresa, em carta à cunhada: “Ninguém 

imagina as nossa lutas, as dificuldades, sem meios, tudo às escondidas, eu de meus pais, tu do 

teu marido. Se tivéssemos sido timoratas, escrupulosas, nem um passo teríamos dado, pois 

esconder dos pais, do marido, que crime!!” (ADSCS, C 6326, s/d). E acrescenta, comentando, 

mais adiante, a fragilidade da futura cunhada de ambas: “Mas que meninas. O pai tem o pago. 

(...) Raparigas criadas com tanto retiro, aqui está o resultado. (...) Nem todas são stone e 

iron!” (itálico nosso, para expressão em inglês mantida como no original). 

A vida comunitária é, segundo Hellwig (2002), a base que favorece e cria as condições para 

um trabalho colaborativo. Pela divisão de tarefas, de acordo com as características de cada um 

e as suas reais possibilidades, a vida em comunidade permite que alguns dos seus membros se 

dediquem mais a determinados afazeres sem que outros, essenciais, sejam descurados. No 

contexto do século XIX, é deste modo que entendemos a divisão das Irmãs de Teresa de 

Saldanha em dois grupos distintos, como ela própria explica: 

Aqui neste Instituto há duas classes de Irmãs, as do Coro, que devem ter habilitações e 

educação para ensinar as crianças;219 e as Irmãs Leigas, estas devem fazer todo o 

trabalho, lavar, esfregar, varrer, cozinhar, numa palavra são estas Irmãs que fazem todo 

o trabalho grosseiro da casa. (ADSCS, C 3759, de TS a um padre, 9 Maio 1880) 

Esta divisão, no entanto, não impedia que as Irmãs do Coro ajudassem no trabalho doméstico, 

sempre que tal se mostrava necessário nem, ao contrário, que as Irmãs leigas participassem 

                                                 

219 Como veremos adiante, não se trata de apresentar habilitação oficial para ensinar, embora esta fosse 

desejada, mas de deter conhecimentos suficientes e de lhes ser reconhecido um nível de instrução/educação que 

garantisse a capacidade de promover uma adequada educação das crianças que lhes fossem confiadas. 
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nalgumas actividades junto das crianças, como acompanhá-las nos recreios ou nos 

dormitórios. Esta partilha de tarefas era particularmente notória nos primeiros tempos, em que 

havia poucas Irmãs, mas encontramos diversos indícios de que se manteve ao longo dos 

anos.220 A narrativa que se segue e que descreve o horário da primeira comunidade, que 

contava com apenas três Irmãs, em que, aparentemente, só a Irmã Maria de S. Domingos seria 

‘Irmã leiga’, é disto sinal: 

Nove horas começa a aula. A Irmã Maria Madalena [Martin] toca a campainha e assiste 

à entrada nas aulas, que duram até o meio dia. Depois do almoço a Irmã Maria de São 

Domingos [Murphy] arranja o refeitório, varre (...), e todos estes trabalhos, assim como 

lavar e engomar, devem ser até meio dia. Não tendo que lavar, vai às dez horas para a 

aula substituir a Irmã Maria Madalena que vem para baixo dar lições aos pequenos. Às 

onze e quarenta e cinco deve a Irmã Maria Madalena estar na aula para render a Irmã de 

São Domingos que vai arranjar o refeitório. (...) A Irmã Maria Madalena dá sinal para 

acabar a aula. (...) Às doze e meia hora toca o sino para o jantar das mestras e as duas 

Irmãs vão vigiar as pequenas, durante a recreação. Uma e meia, jantar, toca o sino. Duas 

horas toca o sino para as crianças entrarem na aula. Duas e quinze vão as Irmãs para a 

aula até às quatro e quarenta e cinco. (...) A Irmã [Maria José] (...) deverá vigiar que haja 

boa ordem nas aulas e que as mestras cumpram as suas obrigações, entrando as crianças 

e saindo às horas fixadas pelo regulamento. Vigiará a limpeza e asseio nas crianças. 

Tomará conta da roupa pertencente às crianças, vigiando que os bibes estejam sempre 

limpos, assim como as toalhas nos lavatórios. (...) terá a seu cargo especial a aula das 

crianças mais pequenas. (ADSCS, D 7037, Horário para as Irmãs Terceiras de São 

Domingos, 13 Nov 1868) 

A contemplação, outra das características apontadas por Hellwig (2002), como fundamentais 

na vida religiosa, representa uma forma de comunhão com o divino e encoraja o cultivo da 

capacidade de admirar e de apreciar a bondade e a beleza nas suas diversas dimensões, mas 
                                                 

220 A presença das Irmãs leigas acompanhando as alunas nos recreios é comprovada através de algumas 

fotografias do Colégio de S. José de Benfica, em que são facilmente identificadas pelo escapulário [parte do 

hábito religioso] preto e véu branco em vez do escapulário branco e véu preto (ou véu branco, se noviças) usado 

pelas Irmãs do Coro. 
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também de procurar a verdade através, por exemplo, do estudo. Conduz, assim, a um estado 

de espírito propício à necessidade de partilhar com os outros o bem imaterial da cultura e do 

saber. 

A caridade, no contexto da vida religiosa, resulta, nas palavras de Hellwig (2002) do 

entendimento de que “a expressão comum da sua fé e esperança consiste em atingir não 

apenas Deus através da contemplação mas também os outros, em serviços práticos” (p. 19). 

Um entendimento que deriva do próprio Evangelho, em que as comunidades religiosas 

fundam a sua vida. Assim, a caridade é o efeito de algo que se vive e que transborda num 

círculo mais ou menos alargado, consoante os limites estabelecidos pelo contexto em que se 

situa a comunidade, e o seu estilo de vida, mais ou menos aberto ao exterior. 

Hellwig (2002) sublinha que são estas características e não a disponibilidade das comunidades 

religiosas o que as tornava mais desejáveis para assumirem a direcção de um estabelecimento 

de educação, uma vez que estas até tinham, já, muito a que se dedicar, e desenvolviam mais 

tarefas do que aquelas que seria imaginável, face ao número dos seus membros. Também não 

seria a sua preparação académica a que, em muitos casos, as religiosas não terão, também, 

tido acesso, dada a sua condição de mulheres. 

As primeiras Irmãs dominicanas, Harriet Martin e Maria José Barros de Castro, a que se 

seguiu a irlandesa Mary Murphy,221 não tinham qualquer habilitação específica para a 

educação. Dos seus estudos nada sabemos, a não ser que a primeira era inglesa e teria tido 

alguma instrução e que a segunda fora pupila das Irmãs carmelitas do Convento dos Cardais, 

em Lisboa (Nicolau, 2002), o que indicaria, porventura, alguma instrução, mas, por exemplo, 

não sabia falar inglês. Maria José tinha, sim, um claro gosto em tratar com crianças, tendo a 

Mestra de noviças do Convento de Drogheda, que orientara a sua formação, chegado a 

afirmar que, com a Irmã Maria José, os alunos corriam “o risco de ser estragados com mimo” 

(ADSCS, C 2654, de Ir. Catherine Gaven a TS, 20 Out 1869). A última, Mary, era uma 

rapariga do campo e recebera a “educação da escola pública” (Nicolau, 2002, p. 464). 

                                                 

221 (1840?-1928). Tomou o nome de Irmã Maria de S. Domingos. 
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No segundo grupo de Irmãs, distinguiam-se as irlandesas Kate Corbally222 e Margaret 

Maguire223 e a portuguesa Maria Josefina Duff. A primeira, “havia muitos anos que era 

mestra numa National School e tinha (...) grande prática de ensinar” (Thiaucourt, 1987, p. 

174, itálico no original). Margaret Maguire fora educada pelas Irmãs dominicanas de 

Drogheda (Nicolau, 2002; Thiaucourt, 1987). E Maria Duff, recebera, sob orientação dos pais, 

“uma cuidada educação humana, intelectual e religiosa” (Nicolau, 2002, p. 435); tinha, 

também, a prática de acompanhar Teresa de Saldanha nas suas visitas às escolas, como 

membro activo da Associação Protectora de Meninas Pobres. 

Outras candidatas começavam a surgir de diferentes meios e, muitas vezes, realmente, com 

poucas habilitações literárias. Embora a falta de instrução preocupasse Teresa, este não era, 

porventura, o elemento determinante para a sua aceitação, como não era decisiva a sua origem 

social. A este propósito, refere a Marquesa de Rio Maior: 

(...) Deus queria que esta grande obra começasse por humildes, seus predilectos sempre, 

e não por um ajuntamento de netas de reis e dos nossos antigos Conquistadores. Era a 

minha ideia, por serem as pessoas que conhecia e achar na minha classe muita gente boa; 

era a ideia do Dr. Russell, porque achava os bons exemplos devem vir de cima. Era 

ponto de fé para a Maria Rita224 só com gente acima do vulgo em nascimento, talento e 

beleza se podiam escolher as pedras fundamentais. A Teresa também desejava, decerto, 

                                                 

222 (1844-1880). Tomou o nome de Irmã Maria Rosa. Teve uma importante acção como educadora no Colégio 

das Portas da Cruz e depois no Colégio de Benfica. 
223 (1847-1927). Tomou o nome de Irmã Maria de S. Patrício, Uma sua irmã, Elisabeth (1845-1902) foi a 

primeira irlandesa a professar já em Lisboa, em 1874, com o nome de Irmã Maria de Santo Agostinho. 
224 Maria Rita Tenório y Moscoso, depois Condessa do Lavradio, já anteriormente referida. Esta senhora foi a 

primeira pessoa a ter conhecimento do projecto de Teresa de Saldanha logo depois da mãe e da cunhada (Rio 

Maior, 1987). Participou nos primeiros passos da fundação tendo mesmo desempenhado um papel importante no 

estabelecimento de contactos com os conventos dominicanos de Stone e de Drogheda, com os quais Teresa 

negociou a formação das primeiras Irmãs. 
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juntar-se com as suas amigas de infância, mas dizia sempre: “O caso é serem boas; aí 

está tudo”.225 (Rio Maior, 1987, p. 85, aspas no original) 

Se em alguma, apesar da sua parca formação inicial, se reconhecia características que 

fizessem adivinhar a capacidade de desenvolver competências para ensinar as crianças, era-

lhe dada formação e exigido o correspondente estudo: “Temos outro negócio de uma menina 

que tem vocação; mas de cuja educação é necessário tratar, para ver se faz exame no Liceu” 

(ADSCS, C 6347, de TS à cunhada, 2 Jul [1870])”. Encontramos, na notícia necrológica de 

uma Irmã, o seguinte: 

(...) [Desempenhava] as suas obrigações [de encarregada da rouparia dos rapazes], 

empregando quase todo o seu tempo em estudar para se habilitar a mais tarde ensinar nas 

aulas, esta era a sua cruz, não se tendo aplicado ao estudo desde criança achava 

dificuldade em decorar, algumas vezes chorou com receio de não saber as lições e 

dizia... ‘eu era perfeitamente feliz sem os livros’ por vezes chegou a desanimar e chegou 

a pedir que lhe dessem o hábito de conversa [Irmã leiga] por ver que não podia ser útil à 

casa como Irmã do Coro (...). Por fim habituou-se ao estudo e já lhe era menos penoso. 

(ADSCS, D 7348, Notícia da Morte da Irmã Maria de São Tomás de Aquino,226 1878) 

Manifestando-se, embora, contra a falta de reacção do Estado à proliferação das ordens 

religiosas dirigindo estabelecimentos de ensino, num contexto legal de extinção das mesmas 

e, consequentemente, de proibição de novas fundações do género, o jornalista Tomás Lino 

d’Assunção, já antes citado, reconhece os aspectos positivos da educação proporcionada pelas 

religiosas: 

                                                 

225 Nos anos que se seguiram, entraram, também, na Congregação, raparigas oriundas de famílias distintas, 

como a filha dos Visconde Charruada, a filha dos Viscondes de Benagazil, a irmã do Marquês de Soveral e 

muitas outras consideradas de instrução elevada, entre as quais algumas ex-alunas dos colégios que as Irmãs 

foram abrindo, nomeadamente do Colégio de Benfica e do Colégio de Aveiro. 
226 Maria das Dores Alves Pereira (1859–1878). Entrou na Congregação aos 18 anos e morreu com apenas 19 

anos. 
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Não são elas [as Irmãs Terceiras]227, que tendo passado a noite no teatro, cansadas por 

lições que deram fora, chegam ao colégio mal humoradas, e mercenária e rapidamente 

aviam a classe; não são elas que discutirão com as discípulas o caso escandaloso do dia, 

que os jornais comentaram ao sabor... da tiragem; não serão elas que com a preocupação 

do exame no liceu, só ensinarão sem método o que ali se possa perguntar; e quando os 

colégios mundanos mandam aos pais mensalmente contas que se saldam por muitas 

dezenas de mil réis, elas, as irmãs, contentam-se com uma módica mensalidade da qual 

tiram a sua subsistência, e os meios de poderem educar de graça dezenas e dezenas de 

crianças pobres que lhe vão pedir à portaria pão e instrução. Ora é neste campo que se 

deve estabelecer a luta, que se devem dar as grandes batalhas, cuja estratégia se reduz a 

converterem-se os colégios em verdadeiras instituições de ensino e não simples 

estabelecimentos industriais; em serem as professoras mais carinhosas e desveladas, e 

não ganhadoras a tanto a hora; em ensinarem mais e melhor do que as irmãs terceiras; 

em terem destas a compostura, ciência e afabilidade nunca desmentidas; em converterem 

o ensino em sacerdócio; em serem professoras por devoção e não por ofício e 

necessidade de ganhar a vida. (Lino de Assunção, Jornal O Dia, 29 Jun 1895) 

De modo semelhante, Maria Amália Vaz de Carvalho (1890),228 ao defender a importância 

das Irmãs da Caridade, afirma: 

                                                 

227 No caso, o autor referia-se, mesmo, às Irmãs Terceiras de S. Domingos fundadas por Teresa de Saldanha. O 

artigo, intitulado “As Terceiras de S. Domingos”, começa deste modo:” Numa das alas, que durante muito tempo 

esteve inocupada, do Convento das Donas de Santarém, - grande e desabrigado casarão sem cómodos nem 

conforto – vai para dois anos que as irmãs terceiras de S. Domingos estabeleceram um colégio de educação de 

meninas, segundo o modelo de outro que há muito funciona no extinto mosteiro de Jesus, em Aveiro, e de vários 

em exercício em diferentes casas que pertenceram a religiosas da ordem dos pregadores.” (Lino de Assunção, 

Jornal O Dia, 27 Jun 1895) 
228 Por motivo que não conseguimos descortinar, Teresa de Saldanha não simpatizava com Maria Amália Vaz de 

Carvalho. Em 1886, escreve, em carta à mãe: “Ontem li no jornal os nomes das pessoas que foram eleitas no 

domingo, para as tais Comissões de Beneficência! Vi nomes que pouco me agradam como, Amália Vaz de 

Carvalho, Luis de Almeida e Albuquerque. O que sabem estes, de coisas de caridade e beneficência.” (ADSCS, 

C 4393, de TS à mãe, 9 Nov 1886). 
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A paciência que persiste, a ternura que não se cansa e não se exaure, o amor cujas fontes 

se não estancam jamais, não podemos nós encontrá-los na alma violenta, um pouco 

selvagem, da mulher do povo, inculta e brutal. Essa mulher sabe instintivamente ser 

mãe, mas é rude, é impaciente para a criança que lhe não saiu das entranhas! Aquelas 

que uma fé religiosa, sugestiva de exaltações apaixonadas e de impulsos heróicos, não 

domina e não fortalece, só podem achar numa cultura requintada e extrema, numa 

delicadeza de coração quase prodigiosa, a força e o recôndito segredo destes milagres de 

abnegação e de piedade. (Vaz de Carvalho, 1890, pp. 324-325) 

Mas afirma, ainda: 

A triste verdade é esta: chegará talvez uma hora de civilização alta, em que a ideia da 

solidariedade humana, a compreensão da palavra humanidade amplificada e 

desenvolvida, virá substituir sem desvantagem grande os credos particulares, as noções 

religiosas extintas, tudo enfim que foi e que já em tantas almas deixou de ser! Mas 

enquanto essa hora remota e longínqua não chegar, está às escuras todo o espaço do 

mundo, que a fé nos destinos imortais da alma humana não iluminar com a sua luz 

superior. (Vaz de Carvalho, 1890, pp. 323-324, itálico no original) 

Os testemunhos destes dois autores parecem deixar claro que, mesmo quando se desejaria 

poder prescindir delas, as comunidades religiosas de vida activa representavam uma 

alternativa vantajosa para um Estado que não conseguia organizar-se, por forma a acudir às 

necessidades da população mas, ainda menos, era capaz de o fazer da maneira desinteressada 

e afectiva como o realizavam as religiosas. 

Talvez estes elementos expliquem os inúmeros pedidos que surgiam, vindos de vários lados, 

de bispos, de grupos ou de pessoas singulares, para que Teresa de Saldanha fundasse novas 

comunidades, dentro e fora do país e que, por diversas vezes, teve de recusar por falta de 

irmãs: “(...) rimo-nos muito só se fizermos irmãs de trapos. Tanta gente inútil neste mundo e 

ociosa! Se viessem para nós que bem se poderia fazer” (ADSCS, C 5469, de TS à cunhada, 

Marquesa de Rio Maior, 8 Jan 1884). 
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3.2.1 As decisões fundadoras 

As inúmeras diligências levadas a cabo por Teresa de Saldanha, para iniciar a fundação, não 

interessarão, directamente, ao desenvolvimento deste trabalho. Mas, importa perceber que 

linhas orientaram as suas decisões, procurando entrever as implicações que tais decisões 

tiveram, quer no desenrolar da sua obra quer nos princípios pedagógicos que caracterizaram a 

sua acção educativa. 

Ao longo dos primeiros meses, entre 1864 e 1865, em que se desdobrou em contactos, Teresa 

de Saldanha tomou algumas decisões importantes: a) seria uma fundação portuguesa e 

destinada, prioritariamente, a trabalhar em Portugal, indo as primeiras Irmãs receber formação 

no estrangeiro; b) não deveria ser ela a primeira a partir; c) seria uma congregação 

dominicana e de vida activa. 

Que Teresa de Saldanha não podia ser a primeira a partir, parece fácil de justificar. Ela di-lo, 

claramente: o perigo de escândalo devido à sua posição social e à clara oposição do pai, bem 

como ao facto de ter a mãe sobressaído na questão das Irmãs da Caridade;229 a exiguidade de 

meios de que dispunha – uma mesada que os pais lhe davam para as suas despesas (Rio 

Maior, 1987; Thiaucourt, 1987); a urgência de preparar os meios para a instalação das 

primeiras Irmãs, nomeadamente a aquisição de casa; a necessidade de continuar a desenvolver 

a Associação Protectora de Meninas Pobres, uma obra ainda jovem mas já bastante 

acarinhada pelo povo, de que era presidente, consolidando a sua aceitação social e preparando 

as suas companheiras para anuírem à entrega da direcção das escolas às Irmãs, garantindo, 

simultaneamente, o sustento destas. 

Como presidente posso fazer muito para que as minhas companheiras se decidam por 

esta boa causa. (...) Tenho apenas um voto na decisão (...) mas normalmente as minhas 

companheiras aprovam o que eu lhes proponho, embora sobre mim caia a grande 

responsabilidade. (ADSCS, D 6969, Notas particulares, Nov 1865) 

                                                 

229 Como comenta a Marquesa de Rio Maior (1987): “Minha sogra tinha figurado muito nessa questão e assim 

um grito qualquer saído da nossa casa tinha imenso eco” (p. 92). 
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Um dos obstáculos mais difíceis de ultrapassar era a oposição do pai, que reagira, 

intempestivamente, à notícia comunicada pela própria filha, em 1867, durante a viagem da 

família a Paris (Rio Maior, 1987; Thiaucourt, 1987). A filha desculpava-o: “Coitado! Não lhe 

devemos levar a mal esta oposição, filha de um sentimento bem natural. Não tinha outra filha 

e quanto mais meu amigo era, mais ele desejava ver-me brilhar (...)” (ADSCS, D 7267, Notas 

particulares, s/d). A razão seria, certamente, mais profunda, prendendo-se com as suas 

convicções políticas, as mesmas que o tinham feito contrariar a posição da mulher, a 

Condessa de Rio Maior, na questão das Irmãs da Caridade (Mónica, 2004) e a que já nos 

referimos: a incoerência entre a liberdade individual e o comprometimento da vida através dos 

votos, a ameaça que os institutos religiosos, supostamente sujeitos à autoridade estrangeira, 

representavam para a independência nacional (Clemente, 1987a, 1987b) e a adesão ao 

pensamento anti-clerical que caracterizou, em boa parte, o liberalismo oitocentista. 

Agindo o mais prudente e silenciosamente que lhe era possível, Teresa de Saldanha foi, ao 

mesmo tempo, e muito lentamente, tratando de o habituar à ideia: 

Ontem tive aqui as duas Irmãs (...). Estiveram quase duas horas comigo. Ralhei com o 

Papá, porque percebeu que elas vinham e falou naquelas ‘mulheres’. Disse-lhe que se 

lhe fizesse alguma grossaria elas fariam dele uma ideia pior do que dos galegos da rua. 

Disse tudo que eu sentia. Fez um grande bem, e quando se foram e ele voltou para casa 

disse-me que tinha encontrado as senhoras e que uma era galante. Estava mudado. 

(IAN/TT, AC, Cx 40, 108, de TS à cunhada, 1 Out 1870, sublinhado no original) 

O desenrolar dos acontecimentos parece apontar para que este obstáculo tenha sido 

providencial. As dificuldades encontradas para a consolidação da obra, só quinze anos depois 

do falecimento do Conde de Rio Maior permitiram que Teresa de Saldanha desse 

cumprimento ao seu desejo pessoal de fazer parte integrante da comunidade. 

A escolha de Portugal como destino da acção caritativa da nova instituição parece justificada 

por se ter apercebido de que havia muito para fazer na sua pátria. Em Novembro de 1865, 

Teresa escreve, nas suas notas particulares: 

Se, por um lado, o lugar aonde possa ser chamada a trabalhar me é indiferente, porque 

Deus está em toda a parte, por outro lado, conhecendo o triste e desolado estado do meu 
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pobre país, senti sempre um grande desejo de trabalhar aqui, onde tanto bem se pode 

fazer.230 (ADSCS, D 6969, Notas particulares, Nov 1865) 

A opção por uma congregação de vida activa prendia-se com este desejo, por estabelecer um 

estilo de vida que se coadunava melhor com o anseio de Teresa de Saldanha de trabalhar, sem 

descanso,231 para a regeneração do seu país, através do serviço concreto às crianças, aos 

pobres e aos doentes. Mas revelava-se importante, também, porque, por um lado, quebrava a 

ligação com as comunidades religiosas contemplativas, extintas em Portugal desde a década 

de trinta e, por outro, se apresentava como uma instituição de utilidade social inequívoca 

(Clemente, 1987a). 

Ser uma instituição de origem portuguesa representava uma necessidade, como forma de 

obviar os receios liberais de submissão a instituições estrangeiras. Mas, não faltou quem, 

adivinhando os seus desejos, tentasse seduzi-la para outros caminhos, como aconteceu com o 

superior dos Jesuítas, que Teresa conhecia bem da Associação das Filhas de Maria de que 

fazia parte: 

Há cerca de um mês recebi uma mensagem do Superior dos Jesuítas [o Padre Fulconis], 

em que desejava muito falar comigo. (...) O Superior tinha sabido que nós andávamos à 

procura de uma casa melhor para a nossa escola, com uma capela onde pudesse ser 
                                                 

230 Em carta dirigida à superiora do Convento de Drogheda, com data de 5 de Março de 1866, Teresa de 

Saldanha afirma incluir as ‘colónias portuguesas’ nesse seu desejo: “Só Deus sabe os frutos de salvação que 

pode produzir a empresa que propomos fazer e, reflectindo sobre tudo isto, perdemo-nos no imenso espaço que 

se apresenta aos nossos trabalhos. Trata-se de praticar o bem, não só em Portugal mas também nas nossas 

colónias tão abandonadas, tão faltas de socorros religiosos, onde as nossas Irmãs poderão prestar serviços 

incalculáveis. Serão Irmãs portuguesas que irão dedicar-se aos cuidados dos doentes nas nossas colónias; não 

excitarão a susceptibilidade nacional algumas vezes severa para os estrangeiros, e o resultado será a salvação, o 

bem das almas e a glória de Deus” (Thiaucourt, 1987, p. 87). Apesar dos vários pedidos que recebeu para abrir 

comunidades, nomeadamente na Índia, só em meados do século XX este seu desejo se concretizou, com a 

instalação das Irmãs em Angola e em Moçambique, no ano de 1959. 
231 É comum encontrar nos escritos de Teresa de Saldanha referências à muita ocupação dos seus dias e a algum 

cansaço devido a não ter tempo para parar, habitualmente acompanhadas da convicção de que era indispensável 

continuar a fazê-lo e de que, depois, teria todo o tempo para descansar no ‘Céu’ (ADSCS, C 0483, C 1572, C 

1838, C 6331, C 6364). 
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celebrada missa e propôs-me o seguinte plano: transferir a nossa escola para o Convento 

das Religiosas Inglesas, os Jesuítas tomariam conta da igreja, nós teríamos missa para as 

nossas crianças e uma capela onde elas facilmente poderiam ter instrução religiosa. Uma 

vez a nossa escola lá, o Superior comunicar-me-ia o seu grande plano. Há uma 

Congregação Religiosa, recentemente estabelecida em Itália [as Irmãs Doroteias] e tal 

como as Irmãs de Caridade, estas religiosas empregam o seu tempo em obras de 

caridade. Não usam hábito religioso, assim podem fazer o seu trabalho, sem 

aparentemente se mostrarem como religiosas em países como Portugal, onde o hábito 

religioso é tão perseguido. Esta Congregação foi aprovada pela Santa Sé, sob a direcção 

dos Jesuítas e tem casa em Itália. O Superior está muito interessado em estabelecê-la 

aqui e já tem os meios necessários para pagar as viagens. Ele pensa que a nossa 

Associação o poderia ajudar. Uma vez estabelecida a nossa escola no convento, ele 

poderia em poucos meses enviar estas Irmãs e colocá-las nas nossas escolas onde 

poderiam ajudar as mestras no ensino às crianças, esperando, mais tarde, poder expandi-

las e fazer assim um grande serviço ao nosso País. Parece que uma jovem portuguesa se 

juntou a esta Congregação. O que é que vou decidir? (ADSCS, D 6969, Notas 

particulares, Nov 1865) 

Teresa resistiu. Para além do risco que uma decisão destas determinava, a sua inclinação era, 

sem dúvida e, marcadamente, para a Ordem Dominicana: “Tenho pedido e rezado muito por 

luz, mas cada dia estou mais convencida de que Deus me chama a trabalhar aqui e de que na 

Ordem Terceira Dominicana encontrarei essa regra de vida por que há tanto tempo aspiro” 

(ADSCS, D 6969, Notas particulares, Nov 1865). 

Face a estas opções, sobrevinha a complexa procura da comunidade dominicana estrangeira 

que aceitasse o enorme desafio de colaborar com esta nova fundação, de acordo com as 

condicionantes que, à partida, apresentava. Na primeira carta que escreve à cunhada sobre 

este assunto, Teresa afirma: “A Ordem que escolhi são as Irmãs da Ordem Terceira de São 

Domingos, estabelecida em Stone, em Inglaterra. É um grande estabelecimento onde há 

hospital, classes de crianças, pobres a visitar, etc.” (ADSCS, C 0001, de TS à cunhada, 

Marquesa de Rio Maior, 4 Maio 1864). Mas as Terceiras Dominicanas de Stone, aceitando 

receber as portuguesas, não se comprometiam a enviá-las para Portugal, no fim da sua 

formação inicial (Thiaucourt, 1987; ADSCS, D 7267). 
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Foi de Drogheda, na Irlanda, que veio uma resposta positiva.232 Tratava-se de um convento 

dominicano da Segunda Ordem,233 isto é, de contemplativas, o que não parecia adequar-se ao 

carácter activo da nova congregação, que se pretendia que assumisse as características de 

‘Ordem Terceira’. Em carta à Superiora do Convento de Drogheda, Teresa escreve: 

A vossa casa é um Mosteiro de 2.ª Ordem, bem o sabemos, mas tudo o que se refere ao 

espírito da Regra, as nossas queridas Postulantes aprendê-lo-ão convosco na perfeição e 

para as iniciar nalguns trabalhos da vida activa exterior, no cuidado dos doentes, etc..., 

na sua primeira carta V. Rev.ª dá-me a esperança disso se poder arranjar (...), indo as 

nossas Postulantes, depois do Noviciado, residir algum tempo com as Irmãs da Caridade 

irlandesas (...). Não será a primeira vez que algumas Postulantes chamadas para uma 

nova fundação irão colher o melhor grão para em seguida espalhar a boa semente. 

(Thiaucourt, 1987, p. 86) 

E acrescenta: 

Para uma fundação como a que nós nos propomos seria melhor fazer o Noviciado numa 

Comunidade da Terceira Ordem, é verdade, mas não é a solução que nos convém tomar 

                                                 

232 As Irmãs dominicanas irlandesas instaladas em Lisboa, no Bom Sucesso constituíam uma comunidade com 

características aparentemente semelhantes às da comunidade de Drogheda. Thiaucourt revela alguma estranheza 

relativamente a este facto: “Haverá talvez quem estranhe que, tendo em Lisboa Dominicanas, a veneranda Mãe 

[Teresa de Saldanha] não pensasse em mandar formar por elas as primeiras Terceiras. Ignoramos o motivo e não 

vimos nunca nas notas particulares da nossa santa Fundadora alguma coisa a este respeito. Deve ter havido causa 

séria para determinar a ida delas para o Convento de Sena” (Thiaucourt, 1987, p. 71, itálico no original). Embora 

se possa encontrar outras explicações, parece-nos plausível pensar que optar por formar aí as primeiras Irmãs da 

nova congregação teria, por um lado, dado muito nas vistas e, por outro, criaria uma situação delicada de difícil 

autonomização da nova comunidade em relação à comunidade formadora; estas razões parecem-nos 

suficientemente fortes para que esta hipótese não surja, sequer, como alternativa, nos documentos analisados. 
233 Estas expressões ‘Primeira Ordem’, ‘Segunda Ordem’ e ‘Terceira Ordem’ que se utilizavam para designar, 

dentro da Ordem Dominicana, respectivamente: a) os frades; b) as monjas e c) as mulheres que integravam 

comunidades de vida activa e os homens e as mulheres que, integrando a Ordem, não emitiam votos e viviam nas 

suas próprias casas, foram abolidas pelo Capítulo Geral da Ordem Dominicana de 1969 (Radcliffe, 2000). 

Continuaremos a usá-las quando correspondam à linguagem utilizada na época dos textos e dos acontecimentos 

referidos. 
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em vista das circunstâncias. Uma Comunidade que tanto estimula as Postulantes 

portuguesas, na sua santa empresa, que as auxilia e que há muito tempo reza connosco 

para obter as bênçãos de Deus sobre a nossa Obra, essa Comunidade não deverá ser 

preferida? (Thiaucourt, 1987, p. 86-87) 

Mas, as Irmãs de Drogheda não eram uma comunidade contemplativa tradicional. Explica-o a 

superiora: 

(...) a nossa Casa, [foi] fundada numa época de feroz perseguição religiosa, com o 

propósito de educar a classe média e os pobres, libertando-os da contaminação da 

heresia. As nossas escolas obrigaram-nos a uma actividade muito superior à usual para a 

maioria das nossas Irmãs da Segunda Ordem noutros países. E, consequentemente, não 

existe entre nós e as comunidades da Ordem Terceira uma diferença tão grande como 

existiria se fôssemos exclusivamente contemplativas. (ADSCS, C 3023, de Madre Maria 

Imelda Magee a TS, 19 Mar 1866) 

Esta circunstância teve, em nosso entender, uma influência decisiva na nova fundação, pelo 

contacto das primeiras Irmãs com o modo de educar das Irmãs irlandesas e pela opção 

consignada no texto normativo das Constituições, posteriormente publicadas e aprovadas pela 

Santa Sé, de uma vida de semi-clausura (ADSCS, D 7263), em que se articula a contemplação 

com as actividades de serviço aos outros. 

A descrição que a Irmã Madalena Martin faz do seu quotidiano, durante o noviciado, em 

Drogheda, parece bem elucidativo da existência de contacto, quer com a escola irlandesa 

orientada pelas Irmãs dominicanas quer com esta alternância entre momentos de actividade e 

tempos de oração e de estudo, embora o período de formação em que se inseria fosse, por 

definição, especialmente dedicado a estes últimos: 

[Depois da primeira oração da manhã e da Missa] tomamos a nossa humilde e doce 

refeição no maior silêncio e voltamos para outra pequena visita ao Santíssimo 

Sacramento. (...) Depois regressamos ao Noviciado para tratar das nossas celas ou de 

qualquer outra tarefa de limpeza que nos tenha sido atribuída para essa semana, uma vez 

que todas as Noviças têm alguns pequenos deveres dessa natureza. Recitamos o Ofício 

no nosso pequeno Oratório. Por essa altura são já nove e meia e juntamo-nos para a 



 289

instrução dada pela [Madre Mestra] (...) que termina cerca das dez horas; cada Noviça 

vai fazer os deveres que lhe foram indicados: uma para a aula pobre, outra dá lição de 

música, outra para a Sacristia e ainda outra vai para a cozinha ou para a aula pobre ou 

para onde quer que seja enviada. Às onze e meia vamos ao Coro [para outro momento de 

oração] (...) regressando depois ao Noviciado para estudar o Ofício Divino (...). 

Traduzimos os Salmos e as leituras de cada festa, que nos ensinam muito sobre a 

Sagrada Escritura e as vidas dos santos. À uma da tarde cada Noviça regressa aos seus 

deveres ou, se nada mais tiver a fazer, pode continuar a trabalhar ou a estudar. 

Recitamos Vésperas (...) e, em seguida, vamos almoçar e enquanto os nossos corpos se 

alimentam, também as nossas almas são alimentadas pela leitura que é, normalmente, da 

vida do santo que nesse dia se celebra (...). Segue-se o recreio até às quatro horas. 

Voltamos ao Coro para a [oração de] Completas (...). Regressamos, novamente, ao 

Noviciado para outra instrução que termina cerca das cinco, ficando depois a escrever ou 

a estudar até às seis. [O dia termina com mais um tempo de oração e de recreio 

comunitário]. (ADSCS, C 3170, de Ir. Madalena Martin a TS, 31 Mar 1867) 

Este aspecto parece-nos relevante porquanto acrescenta alguma informação à questão das 

influências estrangeiras nos princípios pedagógicos de Teresa de Saldanha e na sua 

concretização, efectuada, em grande parte, através do trabalho das suas Irmãs, embora não 

forneça nenhum dado consistente sobre a extensão dessa influência. 

Acerca de Kate Corbally e de Maria Duff, que desempenharam, depois, papéis importantes 

em Portugal, a primeira como professora e mestra de aulas no Colégio de S. José, em Benfica, 

e, a segunda, como Mestra de noviças e como educadora no mesmo colégio, e, depois, como 

superiora e directora do Colégio de Santa Joana, em Aveiro, existem diversas cartas datadas 

da época da sua formação, na Irlanda, que iluminam algumas evidências acerca do 

conhecimento pedagógico específico com que terão tido contacto. Algum tempo antes de 

viajarem para Portugal, a Mestra de noviças dá a Teresa de Saldanha as seguintes indicações: 

Estava a pensar que seria melhor nomear a Irmã Maria [Inês] Duff para Mestra das aulas 

dos que pagam. A Irmã Maria Rosa [Corbally] é infinitamente superior como professora 

– isso mesmo terá ocasião de verificar rapidamente – ela está preparada para começar 

imediatamente, mas ao fim de alguns meses, mais ‘au fait’ com a língua, tornar-se-á 
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preciosa. Não me surpreenderia se a escola dos rapazinhos se tornasse muito numerosa. 

A Irmã Maria Rosa fez estudos de homem em alguns aspectos, Aritmética ao nível mais 

elevado, Álgebra, Elementos de Euclides, etc. Um cavalheiro nosso amigo relacionado 

com o National Board of Education vem cá dar-lhe lições acerca de experiências 

científicas. Vamos mandar com ela um conjunto de todos os livros usados nas Escolas 

irlandesas dos Christian Brothers234 e esperamos ainda obter gratuitamente do National 

Board, um conjunto de mapas, etc., e esperamos também alguns instrumentos para as 

pequenas experiências científicas, do National Board of Education através do Sr. John 

O’Hagan, irmão de uma das nossas Irmãs e genro de Lord Chanceler, ambos membros 

do Board. Pagaremos os livros dos Christian Brothers ao preço de custo – muito menos 

do que o preço para o público. Estes livros são muito bonitos (...). A Irmã Maria Rosa 

tem os seus planos feitos a partir deles; ela consegue ensinar mais em meia hora às 

nossas pequenas do que qualquer outra pessoa num mês. Somos tentadas a invejá-la por 

esta Irmã; ela aprende num momento como o trabalhar de um telégrafo e possui um 

excelente método de ensino. Com certeza dar-lhe-á tempo, todos os dias, para preparar 

as suas lições – e para estudar sempre que puder. Ela quer saber mais de História. A 

Irmã Maria Inês ensinará melhor o Francês e, claro, o Português; e vai indo muito bem 

com o Alemão – mas a sua grande utilidade será na chefia, mantendo tudo a funcionar 

como um relógio. (ADSCS, C 2297, de Madre Catherine Gaven a TS, 6 Nov 1870, 

sublinhado no original; itálico nosso, para expressões não traduzidas) 

Para além do contacto com os Christian Brothers e com os seus princípios e métodos 

pedagógicos bem como com o material por estes produzidos, nomeadamente os livros, vem ao 

caso sublinhar a preparação pedagógica reconhecida à Irmã Maria Rosa que, para além de um 

talento natural para ensinar, fez “estudos de homem nalguns aspectos”, nomeadamente 

Aritmética avançada, Álgebra e Geometria; recebeu instrução científica que exigira a 

intervenção de um professor externo e, tanto quanto o texto permite alcançar, aprendeu a 
                                                 

234 Os Christian Brothers of Ireland constituem uma congregação masculina fundada em 1802, por Edmund 

Rice, para combater a ignorância das crianças irlandesas. Instituíram diversos estabelecimentos de educação 

primária e secundária, mas também orfanatos, escolas industriais e vários centros para educação de crianças 

surdas. Normalmente, as suas escolas estavam equipadas com laboratórios de Química e de Física e espaços 

específicos para trabalhos manuais. (Slattery, 1908). 
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realizar pequenas experiências com intenção de as utilizar nas suas aulas, ou não teriam as 

Irmãs solicitado do National Board of Education, “alguns instrumentos” para ela trazer, 

consigo, para Portugal. 

Sublinhe-se ainda, que a preparação da Irmã Maria Rosa incluía a prática de “preparar as suas 

lições” e ‘fazer planos’, tarefas para as quais a autora da carta considera necessário reservar 

tempo, assim como para “estudar sempre que puder”. Considera-se, pois, que aquela que se 

aprecia, dentro do grupo, como ‘modelo’ de professora, tem habilitação oficial, mas, mais do 

que isso: detém uma instrução cuidada e profunda em diversas áreas do saber que ultrapassam 

o nível cultural médio esperado para a sua classe e género; destina regularmente, um tempo 

do seu dia a preparar as suas aulas, o que inclui fazer planos em que se preveja a utilização de 

materiais didácticos, livros e outros; reconhece a necessidade de estudar sempre mais, 

aprofundando algumas áreas ou desenvolvendo outras em que considera ter menos 

conhecimentos. Noutros documentos se falará de empatia com as crianças e de capacidade de 

estabelecer relações interpessoais de qualidade. 

Em cartas anteriores, Corbally dizia a Teresa de Saldanha que estava a aprender Desenho, 

Música e Francês, para além do que se referia à sua formação espiritual (ADSCS, C 2372; C 

2390), a que a superiora de Drogheda acrescenta, ainda, outras áreas, designadas, 

genericamente, como “aquelas em que ela não aproveitou da instrução que recebeu nas 

escolas públicas” (ADSCS, C 2653, de Madre Imelda Magee a TS, 26 Out 1869), 

provavelmente as referidas no excerto atrás transcrito. Na mesma carta, se afiança que a Irmã 

Maria Inês aprendia Alemão, Desenho, Pintura e Canto. Mais tarde, a Mestra de noviças 

ajuntará que esta e a Irmã Maria de S. Patrício Maguire aprendem, para além de Canto, a tocar 

piano e a pintar vidro, o que considera muito útil para as escolas, onde poderão, entre outras 

coisas, ensinar Música e Canto a principiantes (ADSCS, C 2651, de Madre Catherine Gaven a 

TS, 4 Nov 1869). 

Mais relevante, por parecer inusitado, é a formação para ensinar ‘surdos-mudos’, como então 

se designavam, de que as duas Irmãs, Maria Rosa e Maria Inês, puderam desfrutar antes de 

sair da Irlanda. A causa próxima terá sido o pedido insistente de uma família conhecida de 

Teresa de Saldanha para que recebesse, no seu colégio, uma menina ‘surda-muda’. Sem 

ninguém com formação adequada para se encarregar da educação da rapariga, Teresa colocou 
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a questão às Irmãs de Drogheda que logo a incentivaram. Através de um amigo comum às 

duas comunidades, o Padre O’Reilly,235 assim como do irmão do Padre Patrick Russell,236 as 

próprias Irmãs de Drogheda trataram de pedir às Irmãs dominicanas irlandesas de Cabra, que 

dirigiam uma escola para ‘surdos-mudos’, de acordo com um método próprio, que recebessem 

as duas Irmãs, Maria Rosa e Maria Inês, e as dotassem da formação necessária para que, no 

regresso a Portugal, pudessem encarregar-se de mais essa importante tarefa.237 

                                                 

235 Superior dos Christian Brothers (ADSCS, C 2280). 
236 Padre Bernard Russell. Também dominicano. Era superior provincial da Província dos Padres Dominicanos 

da Irlanda. 
237 Neste processo houve que ultrapassar uma dificuldade que julgamos de interesse anotar: as Irmãs irlandesas 

do Bom Sucesso, encarregavam-se já, em Lisboa, de ensinar crianças ‘surdas-mudas’, em regime de internato, de 

acordo com o método aprendido, também, com a comunidade de Cabra. Teresa de Saldanha conhecia esta 

circunstância, não só porque a sua Associação Protectora de Meninas Pobres subsidiava a aula pobre dirigida 

pelas Irmãs, mas, ainda, porque era visita frequente da casa e, além do mais, pagava, ela própria, a educação de 

uma menina ‘surda-muda’ ali internada (ADSCS, C 0297, C 0428, C 0437). Terá sido mesmo esse o argumento 

que primeiro usou com a avó da menina para recusar a sua aceitação no Colégio das Portas da Cruz: as Irmãs do 

Bom Sucesso já faziam esse trabalho e tinham pessoas preparadas para o fazer. Mas a senhora não terá ficado 

convencida: “que entregá-la ao meu cuidado era tudo o que desejava, que no Bom Sucesso, as crianças nunca 

saem; que na nossa casa, a criança poderia ir para a avó às quintas e aos domingos; que quanto a ter Irmãs para 

ensinar a menina, viria um mestre diariamente dar-lhe lição sob a direcção das Irmãs, esperando que, em pouco 

tempo, nós conseguíssemos ter alguma capaz de a ensinar.” (ADSCS, C 509, de TS ao Pe Russell, 1870). Teresa 

foi sensível aos argumentos apresentados e esperava que as Irmãs do Bom Sucesso entendessem as suas razões: 

“(...) [elas verão] que, de modo nenhum, desejo interferir com o Instituto delas, nem causar-lhes nenhum mal. 

Nestes negócios de caridade, não devem existir ressentimentos nem invejas entre os membros de duas 

comunidades tão intimamente ligadas por tantos laços como as nossas duas casas. Devemos regozijar-nos pelo 

bem levado a cabo por todas (...). Pode ser que seja vontade de Deus que nós também tenhamos algo a fazer com 

os surdos-mudos.” (ADSCS, C 509, de TS ao Pe Russell, 1870). As Irmãs de Drogheda puseram, como única 

condição para a concretização deste plano, a prévia informação às Irmãs do Bom Sucesso e a respectiva 

anuência, de modo a que não sobreviessem incidentes desagradáveis, o que foi conseguido com a diplomacia de 

Teresa de Saldanha e a intervenção do Padre Russell. Resta perceber por que motivo não terá Teresa de Saldanha 

optado por pedir às Irmãs do Bom Sucesso que dessem, elas próprias, formação às Irmãs, nesta área, depois de 

regressarem a Lisboa. Provavelmente, por desejar ir ‘à fonte’ do método, em vez de receber um ensino ‘em 

segunda mão’. Parece ter sido essa a intenção da insistência da Superiora de Drogheda: “[as Irmãs do Bom 
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Com pouco tempo para aproveitar de uma aprendizagem que, normalmente, demoraria uns 

meses largos, as duas Irmãs começaram por estudar, em Drogheda, os alfabetos impressos 

que, prontamente, lhes foram enviados pelas Irmãs de Cabra, conforme atesta a Madre Mary 

Catherine Gaven, em carta de 6 de Março de 1870 (ADSCS, C 2314). E, depois das três 

semanas de Julho passadas no Convento de Cabra, uma rapariga ‘surda muda’ veio de lá para 

Drogheda para, durante seis semanas, completar a formação das duas Irmãs, na linguagem 

gestual e no sistema de ensino ensaiados na própria escola, ajudando-as, sobretudo, a praticar 

os sinais (ADSCS, C 2303, C 2371). 

De Cabra, as Irmãs levaram emprestado, para copiar, “o grande dicionário de sinais para cada 

palavra” (ADSCS, C 2303, de Madre Mary Catherine Gaven a TS, 22 Jul 1870), havendo 

necessidade de alterar alguns sinais para a língua portuguesa.238 As cartas escritas pelas duas 

Irmãs, durante a sua estadia em Cabra, elucidam-nos sobre alguns aspectos particulares do 

sistema de ensino utilizado na escola e do modo como ambas aproveitaram este curto tempo 

de formação específica: 

Ontem, todos se ajoelharam para dizer o Angelus. Eu estava à espera que a oração 

começasse. Estava quase terminada e não se ouvia um único som. As pequenas mãos 

mexiam-se como luzinhas mas, olhando as faces dos queridos anjinhos percebíamos, 

imediatamente, que estavam a falar com Deus. (…) Este trabalho deve, de facto, agradar 

muito a Deus e santificar quem nele se envolve. O sistema é exclusivo desta instituição e 

foi, em grande medida, inventado pelas freiras. Elas não podiam fazer mais para nos 

ajudar. Todos os seus manuscritos privados nos foram facultados livremente e podemos 

                                                                                                                                                         

Sucesso] devem estar desejando ser elas a ensinar o sistema às suas filhas, mas seria melhor para as Irmãs ver o 

seu perfeito funcionamento em Cabra (...)” (ADSCS, C 2316, 5 Fev 1870, sublinhado no original). 
238 Um dado curioso é a realização dos exames das crianças desta escola em Cabra. Em carta a Teresa de 

Saldanha, a Madre Gaven comenta que “as raparigas responderam por escrito a questões bem difíceis sobre 

História e outras áreas – tocaram piano muito bem – execução técnica, com certeza.” (ADSCS, C 2306, de 

Madre Catherine Gaven, 5 Jul 1870) e, ainda, que “Toda a cidade de Dublin vai à exposição, é muito curioso.” 

Noutra missiva, relata: “A Irmã Rosa examinou os surdos-mudos em Catecismo, Gramática, Aritmética, etc. Ela 

falava por sinais, as crianças escreviam (...) as suas respostas.” (ADSCS, C 2303, de Madre Catherine Gaven a 

TS, 22 Jul 1870). 
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copiar o que nos parecer útil. Temos um Dicionário manuscrito tão grande como um 

Antiphonarium. Na margem está escrita a palavra e do outro lado é explicado o sinal que 

expressa a palavra sem ser preciso soletrá-la. Pode dizer-se uma frase completa 

utilizando poucos sinais. Ontem, depois das orações da noite, nós duas rezámos a Avé 

Maria e (...) [as restantes orações finais do dia] por sinais. (...) [A Madre de Ricci] é 

muito simpática connosco e a querida das surdas-mudas. É verdadeiramente uma mãe 

para elas e consegue, ao mesmo tempo, ser como uma criança: brinca com as crianças 

como se fosse uma delas. Gostam muito dela. Aprendi imenso com esta querida Irmã, 

hoje. Ela contou-nos histórias muito engraçadas acerca das crianças. Uma menina que 

agora está educada contou que, antes de vir para aqui, tinha o costume de se empoleirar 

num escadote, em casa, para se ver ao espelho. Ela sabia que as suas irmãs falavam e 

acreditava que toda a gente podia falar excepto ela e a menina do espelho. Aqui há 160 

surdas-mudas, algumas das quais com problemas mentais.239 (...) A Irmã Maria Inês 

completou a última frase porque a Irmã Maria Rosa teve de ir para as aulas, onde cada 

minuto do seu tempo é precioso. Ela é já considerada demasiado boa a ensinar para 

continuar com as primeiras classes e vai começar com os mais adiantados.240 (...) 

Perdoe-me, mas não posso dispor de mais tempo. Tenho de ir ter com as crianças. 

(ADSCS, C 2319, de Irmãs Inês Duff e Rosa Corbally para Madre Catherine Gaven [Jul 

1870], sublinhado no original, itálico nosso) 

Parece, pois, claro, que as primeiras Irmãs trouxeram da Irlanda, para além da sua formação 

religiosa, um conjunto de conhecimentos aprendidos, quer no estudo quer no contacto com a 

realidade irlandesa, no que respeita a obras de acção social, sobretudo à escola e a alguns 

métodos pedagógicos específicos, como o sistema de ensinar crianças surdas das Irmãs 

dominicanas de Cabra e os princípios educativos das Irmãs dominicanas de Drogheda e dos 

Christian Brothers da Irlanda. Com elas e, depois delas, via correio, vieram da Irlanda 

diversos livros, considerados relevantes pelas Irmãs irlandesas e pelos seus citados 

conterrâneos, ou a pedido de Teresa de Saldanha, bem como outro tipo de materiais 

pedagógicos, como mapas e ‘instrumentos para experiências científicas’, já atrás referidos. 

                                                 

239 A palavra usada no texto original, em inglês, é mesmo “idiotic”. 
240 No original, em inglês, “the grammarians”. 
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Registemos que, na Irlanda, professaram as primeiras seis Irmãs da nova congregação: duas 

portuguesas, uma inglesa e quatro irlandesas (Nicolau, 2002). E, em Dezembro de 1871, duas 

religiosas irlandesas do Convento de Drogheda vieram para Portugal, para aqui instalarem o 

noviciado, onde passariam a ser formadas as futuras Irmãs; regressaram à Irlanda em Outubro 

de 1873 (Nicolau, 2002; Thiaucourt, 1987), deixando em Portugal, como Mestra de noviças, a 

Irmã Maria Inês Duff. 

3.2.1.1 Os princípios dominicanos 

Inicialmente atraída pelas Irmãs da Caridade, com quem convivera e cujo trabalho admirava 

(ADSCS, D 6957), Teresa aspirava a um estilo de vida diferente. Em diversos momentos, 

deparamos com pequenos desabafos, ou simples comentários, que podem ajudar a 

compreender o que sentiria: 

(...) acho graça dizerem que as Irmãs da Caridade é muito mais severo do que a nossa 

Ordem. É o contrário. As Irmãs de S. Vicente é uma simples Congregação, sem coro, 

sem as consolações espirituais e regra, de uma Ordem Religiosa aprovada pela Igreja. O 

que nós não somos obrigadas é a apagar em nós, o amor, e interesse pelas nossas 

famílias! Cada um entende as coisas a seu modo. (TS à cunhada, C 5487, 25 Jan 1888, 

sublinhado no original) 

Este sentido de uma “maior separação do mundo” (ADSCS, C 0336, de TS a Maria Duff, 30 

Mar 1867), com mais tempo para a oração, sem que isso significasse negação dos afectos, 

parece ter constituído um elemento decisivo a que acresce, em relação a outras congregações, 

por exemplo, a necessidade de manter, em aberto, o campo de acção. Veja-se o comentário 

que tece em relação às Irmãs Doroteias: 

(...) não é uma ordem que eu perceba bem o seu fim. Acho triste uma Congregação que 

não se pode ocupar de visitar os pobres, e também não podem ensinar rapazes. Sabias 

isto? (...) Nada é como a Ordem Terceira. E depois junta-se também o espírito religioso, 

de verdadeira vocação, e vida conventual, que tanto consola. (ADSCS, C 1525, de TS a 

Maria Augusta, 16 Abr [1873]). 
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Podemos pensar que terá tido algum peso na sua decisão, o facto de, desde muito nova, 

frequentar a Igreja do Corpo Santo, dos Padres dominicanos irlandeses, a quem se confessava. 

Mas a causa parece ser anterior. Nos seus escritos autobiográficos, Teresa explica: 

Pensei na Ordem Terceira de S. Domingos pela devoção hereditária na minha família 

pela Ordem de S. Domingos,241 e por ter ouvido falar muito nas Terceiras Dominicanas 

Inglesas, fundação da Madre Margarida.242 Era eu íntima amiga de Isabel Howard, filha 

do Ministro Inglês em Lisboa, e essa senhora, quando voltou com os pais para Inglaterra, 

entrou para Stone e conservou correspondência comigo, contando-me o bem que faziam 

as Terceiras Inglesas, etc. (ADSCS, D 6956, Notas particulares de Teresa de Saldanha, 

s/d, sublinhado no original) 

                                                 

241 Noutro documento, Teresa de Saldanha explica: “Pensava eu na Ordem de São Domingos, pelo motivo da 

grande devoção que eu tinha para com este Santo, hereditária em mim pela devoção que sempre houve na minha 

família paterna para com a Ordem de S. Domingos. Na capela dos meus pais existia uma imagem muito 

milagrosa do nosso Santo Patriarca e até havia uma tradição, que desde criança ouvi contar, que esta imagem 

tinha falado uma vez e dito um segredo a uma das minhas avós. Esta imagem ficou-me pertencendo depois da 

morte de meu pai e está hoje na Capela de Benfica, na capela mor, do lado do Evangelho. São Vicente Ferrer, é o 

Santo padroeiro da minha família. Na Crónica do Frei Luís de Sousa fala no meu antepassado avô, cujos bens 

ainda hoje pertencem em linha direita a meu irmão, Conde de Rio Maior, e conta que esse meu avô, Diogo de 

Saldanha passou os últimos dias da sua vida no Convento da Ordem Dominicana, em Santarém, no ano 1592. 

Diz a Crónica que tendo enviuvado ele se retirou da Corte e escolheu o Convento de Santarém porque aquela 

família tinha particular devoção à Ordem de São Domingos, que andava nela ‘como herança’ e professou como 

Frei Diogo de Saldanha. Portanto, não se deve estranhar a minha devoção para com São Domingos.” (ADSCS, D 

6957, Notas particulares, [1877]). O Conde de Azinhaga, José Pedro de Saldanha Oliveira e Sousa, seu sobrinho-

neto, acrescenta um dado pitoresco: “É tradição que à mesa destes senhores, no palácio da Anunciada, havia 

sempre um talher, ao jantar, para qualquer frade do vizinho convento de S. Domingos [ao Rossio], que a ela se 

quisesse sentar.” E regista ainda: “E – coincidência notável! – sendo Veritas a divisa da Ordem dos Pregadores, é 

Veritas Omnium Victrix o mote da família que parece ter celebrado com ela uma secular aliança.” (Oliveira e 

Sousa, 1987, p. 10). 
242 Esta Congregação das Irmãs Dominicanas Inglesas de Santa Catarina de Sena foi fundada em Stone, em 

1845, por Margaret Hallahan. Foi a primeira congregação dominicana feminina sem clausura a nascer em 

Inglaterra (The Dominican Sisters of the English Congregation of St. Catherine of Siena, www.stone-

dominicans.org.uk/). 
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Ficamos com a clara impressão de que não se trata de uma simples simpatia pela Ordem 

Dominicana, mas de uma identificação pessoal com os princípios por esta afirmados e, 

porventura, nela vividos, de que julgamos ser afirmação bem expressiva o comentário que 

Teresa faz, em carta à cunhada, referindo-se a Lacordaire: “Mas, como admiro a nossa santa 

Ordem! Quem é liberal não pode deixar de ser Dominicano” (ADSCS, C 6357, de TS à 

cunhada, [1866]). 

Na ausência de outras explicações de Teresa de Saldanha para esta sua afirmação, resta-nos 

procurar perceber o que estará por detrás dela, para além da força emocional que contém e 

que parece traduzir a identificação da autora com Lacordaire e com a Ordem Dominicana, 

apresentando esta última como a mais perfeita forma religiosa, institucional, de liberalismo. 

Fundada no sul de França, em princípios do século XIII, pelo espanhol Domingo de 

Guzmán,243 a Ordem Dominicana teve, desde o seu início, como primeira finalidade, a 

pregação, como atesta o pedido de confirmação que o próprio fundador dirigiu ao Papa 

Inocêncio III de “uma Ordem que se chamasse e fosse de Pregadores” (Jordão de Saxónia, 

1987, p. 28, itálico no original). Explica Martínez (1991): 

Duas coisas ficam claras (...): o ministério da pregação é a actividade específica e 

prioritária da nova Ordem dos Pregadores; toda a vida dominicana deve ser orientada 

para garantir um estilo de vida verdadeiramente apostólica que enquadre e torne eficaz o 

dito ministério da pregação. (p. 196) 

Esse estilo de vida assenta, essencialmente, na vida comunitária e na contemplação: a) vida 

em comunidade como experiência da fraternidade evangélica; b) contemplação que abarca a 

relação pessoal e comunitária com Deus, pela oração individual, a meditação e a oração 
                                                 

243 Domingos de Gusmão nasceu numa família da aristocracia espanhola em Caleruega (Burgos) cerca de 1170 e 

morreu em Bolonha (Itália) em 1221. Estudou em Palência. Durante uma viagem ao Norte da Europa como 

acompanhante do bispo de Osma encontrou alguns grupos de cátaros com quem entabulou diversas discussões. 

Impressionado com a ignorância religiosa dos cristãos que considerou estar na origem das heresias que 

começavam a grassar pela Europa, sentiu a necessidade de promover uma forma diferente de evangelização, 

mais conforme com o espírito evangélico. Deste sentimento nasceu, em 1215, a Ordem dos Pregadores. Foi 

canonizado pelo Papa Gregório IX em 1234. 
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litúrgica e abrange, ainda, o estudo, como elemento fundamental de permanente procura da 

Verdade, lema da Ordem, e atenção aos sinais dos tempos. 

Clarke (s/d.) salienta que, tendo diversas semelhanças com a vida familiar, a vida comunitária 

parte de um diferente pressuposto: os seus membros não se escolhem mutuamente, nem estão 

ligados por laços de sangue. O que os une é uma mesma fé e visão da vida e a fraternidade 

que nasce da comum filiação divina. Neste sentido, as comunidades formadas por pessoas de 

diferentes origens, idades e temperamentos, são lugares de experiência da fraternidade 

universal anunciada no Evangelho. 

Ao optar por um modelo comunitário diverso do modelo monástico, preterindo a estabilidade 

deste último em favor da itinerância dos frades e da valorização do acolhimento de qualquer 

irmão em todas as comunidades, Domingos de Gusmão entreviu a importância destas como 

casas de oração e núcleos de suporte para os seus membros, que inspirassem a pregação 

(Clarke, s/d.) e, ao mesmo tempo, dilatassem o sentido da fraternidade à dimensão do mundo. 

A contemplação dominicana engloba “a meditação orante e o estudo sistemático” (Clarke, 

s/d). Dela decorrem, na tradição dominicana (Ashley, 1990; Clarke, s/d.; Hinnebusch, 1965; 

Martinéz, 1991; Philippon, 2001): a alegria, que provém de conhecer profundamente e amar 

Alguém, Deus, e, por outro lado, de ser, por Ele, profundamente conhecido e amado; e a 

misericórdia, atributo de Deus, que se reflecte na capacidade de fazer suas as alegrias e as 

tristezas dos irmãos, agindo em conformidade.244 

                                                 

244 O Beato Jordão de Saxónia que sucedeu a Domingos de Gusmão à frente da Ordem Dominicana acentua este 

aspecto da sua personalidade: “A sua equanimidade era inalterável, a não ser quando se enchia de compaixão e 

de misericórdia pelo próximo. E com um coração alegre, alegrava o seu rosto (...); a serenidade e o equilíbrio 

interiores transpareciam na hilaridade e na benignidade do seu exterior.” (Jordão de Saxónia, 1987, p. 52). E 

acrescenta: “Todos os homens cabiam na imensa caridade do seu coração e, amando-os a todos, por todos era 

amado. Considerava um dever seu alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram (...) e, levado 

pela sua piedade, dedicava-se ao serviço dos pobres e desgraçados” (pp. 53-54). São características como estas 

que, embora relativas a uma pessoa, a Ordem Dominicana parece ter querido tomar como suas, considerando-as, 

em parte, resultantes da vivência profunda da fé cristã e do fim primeiro a que a Ordem se dedicava, a pregação. 
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À contemplação se associa, também, o hábito do silêncio245 e o facto de se resguardar um 

certo espaço físico, reservado à comunidade, onde aos Irmãos podem (re)encontrar um 

ambiente de serenidade que propicie a interiorização e a concentração, necessárias ao estudo e 

à oração (Byrne, 1988, 1991), potenciador também, de um ânimo mais calmo e paciente, que 

se reflectirá, para além do conteúdo, na forma da pregação, incluindo a maneira de acolher e 

comunicar com cada um dos seus interlocutores. 

Contemplação e vida comunitária são, neste caso, pilares que sustentam e alimentam a 

pregação. Tomás de Aquino,246 um dos mais notáveis dominicanos, sintetizou na expressão 

‘Contemplari et contemplata aliis tradere’, ‘Contemplar e levar aos outros o fruto 

contemplado’ (Ashley, 1990; Schillebeeckx, 2002), as principais características da vida 

dominicana. Acerca do estudo,247 afirma Macías (1979): 

Esta verdade248 atinge-se pelo estudo, pela investigação. Da verdade, Veritas, fez a 

Ordem bandeira, lema e divisa. E do estudo, a tarefa principal dos dominicanos e a sua 

primordial observância regular, de maneira que todas as outras, sem excepção, e todas as 

leis e a forma de governo de todos os conventos, e das províncias e da Ordem, e tudo, 

absolutamente tudo o que nela tem sentido de meio, gira e está entre eles subordinado ao 

estudo e em torno do estudo como forma de chegar à posse da verdade que tem de ser 

                                                 

245 Por diversas vezes encontramos na documentação da Ordem Dominicana, referências ao silêncio como sendo 

‘o Pai dos Pregadores’ (Martinez, 1991; Philippon, 2001; entre outros). 
246 (1225-1274). Italiano. Ingressou muito jovem na Ordem Dominicana. Professor universitário. Importante 

teólogo e filósofo, escreveu, entre outros, a Suma Teológica, obra em 14 volumes, que desenvolveu no espaço de 

quatro anos e continua a ser uma referência incontornável nos campos da Teologia e da Filosofia. Foi 

canonizado em 1323 e, posteriormente, declarado Doutor da Igreja. Peris (1991b) aborda, detalhadamente, a sua 

perspectiva sobre a educação. 
247 Repare-se que o estudo é obrigatório, desde o século XIII, também para as mulheres que integraram a Ordem 

Dominicana (Radcliffe, 1996). Um aspecto interessante que importa sublinhar. 
248 José Macías explica o que, neste contexto, se entende por ‘Verdade’: “O objecto formal da inteligência é a 

verdade: a Verdade com maiúscula, ontológica e suprema, que se identifica com o ser de Deus; e a verdade com 

minúscula, também ontológica, mas participada e realizada em tudo o que tenha entidade por ínfima que seja; e a 

verdade lógica, que procede da captação das essências ônticas pelo entendimento.” (Macías, 1979, p 235, itálico 

no original). 
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transmitida aos outros através do apostolado; e, para além disso, constitui um dos 

procedimentos mais adequados para que cada religioso cresça e adquira a dimensão 

psicológica e espiritual que o fundador pretendia. (Macías, 1979, p. 235, itálico no 

original) 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Escudo dominicano na forma adoptada por Teresa de Saldanha para a congregação.249 

Nesta perspectiva, o estudo, realizado no contexto da contemplação (Martinez, 1991),250 

assume-se, não como um fim em si mesmo, nem como enriquecimento pessoal (Clarke, s/d.), 

mas como um meio de capacitar os pregadores para serem úteis ao próximo.251 E, também, 

não se esgota no aprofundamento das Escrituras que constituem, no entanto, a referência 

                                                 

249 Para além do lema, Veritas, o escudo contém outros elementos simbólicos: a cruz, símbolo cristão por 

excelência; o branco e o negro, as cores do hábito dominicano, respectivamente túnica e capa que são, 

simultaneamente, o símbolo da verdade, da pureza e da penitência; a estrela e o cão com o facho, representações 

iconográficas associadas a S. Domingos como luzeiro da Verdade, pregador da Verdade; a palma, símbolo da 

pureza e do martírio; o Rosário, instrumento da oração popular disseminada sobretudo pelos dominicanos desde 

os primórdios da Ordem e usado como parte do hábito, preso à cintura. 
250 “É através do estudo, ao procurar entender as coisas e entendermo-nos uns aos outros, que recuperamos a 

capacidade de nos maravilharmos diante do milagre da Criação.” (Radcliffe, 1996). 
251 Como defende Byrne (1991), o estudo é uma função inerente ao ‘ser pregador’. As Primeiras Constituições 

assim o determinam: “O Frade Pregador deve dar-se ao estudo de tal maneira que, dia e noite, em casa ou pelos 

caminhos, esteja sempre ocupado em ler ou meditar alguma coisa, esforçando-se por conservar de memória tudo 

o que puder” (Constituições Primitivas, XIII). 
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máxima e o objecto de estudo principal: desde 1259 que, segundo Schillebeeckx (2002), as 

‘ciências profanas’ passaram a fazer, explicitamente, parte do elenco de temas de estudo. Haja 

em vista a plêiade de dominicanos que se notabilizaram em áreas tão diferentes como a 

Filosofia e a Teologia (Tomás de Aquino, Vicente Ferrer, Bartolomeu dos Mártires, Antonino 

de Florença), as Ciências Naturais (Alberto Magno), o Direito (Raimundo de Penhaforte, 

Francisco de Vitória, Bartolomeu de Las Casas), a História (Vicente de Beauvais, Jacob de 

Voragine) ou as Artes (Fra Angélico, Fra Bartolomeu, James de Ulm, William de Marcillat). 

Mais uma vez, não como um fim em si mesmas, mas em função da pregação e numa 

perspectiva de diálogo continuado com a fé. Assim, podemos perceber que a pregação 

dominicana não se esgota em discursos apologéticos ou na tradicional explicação das 

Escrituras, mas exprime-se através do ensino, da defesa dos direitos humanos, da realização 

de obras de arte, de todas as formas em que é possível expressar a beleza e a proximidade do 

Deus que preenche cada irmão, bem como a serenidade que daí advém. 

Miller (1982) defende que esta diversidade nas formas de pregação, de “proclamação do 

mistério” é uma espécie de ‘imagem de marca’ da Ordem Dominicana: 

Para entender quem é Deus, Alberto Magno enveredou pelas ciências naturais, Aquino 

abraçou a filosofia aristotélica, Vitória explorou o Direito internacional (...). Todos eles, 

usando uma linguagem adequada ao ensino, proclamam o mistério em que mergulham. 

(...) Fra Angelico (...) e numerosos irmãs e irmãos dominicanos dos nossos dias não são 

artistas na franja do carisma Dominicano. Estes artistas, por excelência, tomam uma 

abordagem holística da experiência humana e, numa forma de ‘proclamação’ 

comprometida, dão expressão à sua capacidade de compreensão do mistério. (Miller, 

1982) 

Uma tal pregação parece justificar, ainda, a necessidade de uma contemplação situada, 

contextualizada, a que Couesnongle (1978) chamou “contemplação da rua”;252 supõe uma 

                                                 

252 Acerca desta sua expressão, Couesnongle (1978) explica: “Não se trata de passear ensimesmado no meio da 

multidão, mas de manter um olhar atento sobre tudo o que nos rodeia: as pessoas, os seus rostos, os seus passos, 

a pobreza do seu vestuário ou a insolência do seu porte altivo. A contemplação da rua é saber detectar ou 

adivinhar o que não se deixa ver: fracassos, sofrimentos, aspirações. (...) A contemplação da rua – que pode 
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consciência efectiva do presente como o momento crucial em que Deus Se revela 

(Schillebeeckx, 2002): as circunstâncias, as pessoas e os acontecimentos que forjam questões, 

sugerem caminhos ou exigem respostas e que o indivíduo torna actuais diante de Deus pela 

oração, discerne e pesquisa no estudo e, da sua vivência e do seu conhecimento, traz nova luz, 

acção, empreendimento, mudança, melhoria das condições de vida dos outros e crescimento 

do mundo. Daqui decorre a necessidade de manter a suficiente flexibilidade para traçar novos 

rumos ou, como exprime Schillebeeckx (2002), partindo da expressão de Lacordaire, 

“présence au monde” (em francês no original inglês; itálico nosso): “abertura aos novos 

carismas que, constantemente, as diversas circunstâncias requerem de nós”, bem como as 

pessoas concretas que as vivem. Esta flexibilidade implica cada um dos pregadores, com a sua 

visão pessoal, e a comunidade dos irmãos. 

Cada membro da comunidade é considerado uma pessoa adulta e responsável: 

(...) na Ordem parte-se do pressuposto de que os seus religiosos são pessoas 

responsáveis. Consequentemente, deixa-se nas suas mãos uma grande margem de vida 

pessoal. (...) [Nos] actos comunitários requer-se, normalmente, a presença de todos os 

que não estão legitimamente impedidos ou dispensados.253 Há tarefas comunitárias em 

que devem colaborar (...). O resto do tempo é deixado à livre disposição de cada um, 

para que o empregue da maneira que considerar mais conveniente tendo em vista a sua 

própria realização humana, religiosa e apostólica. (Macías, 1979, p. 269). 

Trata-se, pois, de respeito pela individualidade de cada irmão, de confiança nas suas 

capacidades para empreender as tarefas que lhe são confiadas mas, também, de exigência de 

co-responsabilidade. Como afirma Radcliffe (1997): “Quando aceitamos um irmão na Ordem, 

expressamos a nossa confiança na sua capacidade de participar no governo da comunidade 
                                                                                                                                                         

também estender-se à contemplação dos periódicos, da rádio, da televisão – sabe tornar actual o olhar (...) de 

Cristo (...). (...) Para conhecer o que encerra o olhar de cada um, é preciso olhá-lo nos olhos. Os meus olhos 

devem penetrar nos seus e só então se conhece o que ele é, o que procura, o que vê. Isto mesmo é válido para 

valorar a relação da nossa vida com Cristo.” 
253 Um dos traços inovadores da Ordem dos Pregadores foi a introdução da lei da dispensa, pelo próprio 

fundador (Macías, 1979; Schillebeeckx, 2002), quando, a qualquer tarefa, se sobrepunha a necessidade do estudo 

ou o compromisso da pregação. 
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(...) e de contribuir para os nossos debates, ajudando-nos a tomar e desenvolver decisões 

fecundas”. Assim, a fraternidade comunitária não se constrói pela “justaposição de 

indivíduos”, nem a sua acção resulta da “soma das energias individuais”, mas “dos 

envolvimentos colectivos que permitem ‘libertar’ a graça própria de cada um, no interior do 

carisma do todo” (Couesnongle, 1980). 

Radcliffe (1997) sublinha, referindo-se a Domingos de Gusmão e aos seus primeiros 

confrades, este aspecto de liberdade individual vivida no interior de comunidades que são, 

simultaneamente, usando as expressões de Clarke (s/d.), o ‘lar’ dos irmãos e a ‘base’ de onde 

partem para a pregação: 

Domingos fascina-nos pela sua liberdade. A liberdade de um pobre pregador itinerante, a 

liberdade de fundar uma Ordem diferente de todas quantas tinham até então existido. Ele 

foi livre ao espalhar a pequena e frágil comunidade que tinha juntado à sua volta 

mandando os Irmãos para as Universidades, e livre ao aceitar as decisões dos Irmãos 

reunidos em comunidade, mesmo quando discordava deles. A liberdade de uma pessoa 

compassiva que se atrevia a ver e a agir. (Radcliffe, 1997) 

De acordo com o mesmo autor, é lícito falar-se de uma liberdade “própria e profundamente 

dominicana”, caracterizada pela simplicidade de vida, a itinerância e a oração, que encontra 

expressão na forma de governo da Ordem: 

Domingos não nos deixou uma espiritualidade contida numa colecção de sermões ou 

textos teológicos. Em vez disso, recebemos como herança (...) uma forma de governo 

que nos liberta para responder com compaixão àqueles que têm fome da Palavra de 

Deus. (...) Uma boa parte do texto das nossas Constituições ocupa-se das questões do 

governo, o que pode parecer surpreendente. Para a cultura contemporânea é tacitamente 

aceite que falar de governo é falar de controlo, de limitar a liberdade do indivíduo. (...) 

Mas a nossa Ordem não se divide em ‘governadores’ e ‘governados’. (...) [a nossa forma 

de] governo permite-nos partilhar a responsabilidade comum pela nossa vida e missão. 

O governo é a base da nossa fraternidade. Ele torna-nos irmãos, liberta-nos para sermos 

‘úteis à salvação das almas’. (Radcliffe, 1997) 
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Couesnongle (1980) e Schillebeeckx (2002) sublinham que as Constituições da Ordem dos 

Pregadores incluem, desde muito cedo, o princípio de que ‘aquilo que diz respeito a todos, por 

todos deve ser tratado e decidido’. Um princípio revelador da estrutura democrática da Ordem 

(Couesnongle, 1980; Macías, 1979; Martinéz, 1991; Radcliffe, 1997; Schillebeeckx, 2002), 

reconhecida como “única entre as instituições monásticas católicas” (Schillebeeckx, 2002). 

Os irmãos são chamados a eleger, de entre eles, aquele que durante um determinado período 

assumirá a liderança da comunidade, como ‘primeiro entre iguais’ (Couesnongle, 1980). Os 

cargos assumidos baseiam-se numa lógica de ‘serviço’, o que implica que, findo esse período, 

o superior retome o seu anterior lugar dentro da comunidade. A existência de um superior, 

assim eleito, não exclui a responsabilidade da co-participação dos irmãos nas decisões que a 

todos dizem respeito, embora os deixe libertos para a pregação.254 Este entendimento da vida 

e do contributo de cada irmão levam Schillebeeckx (2002) a afirmar que a vida de cada um 

dos confrades é um “capítulo da História da família dominicana”, pelo que não é possível 

estabelecer uma “definição acabada sobre a espiritualidade dominicana”: 

Não se pode fazer um juízo final acerca de uma história que ainda está a decorrer. 

Podemos apenas traçar algumas linhas mestras do enredo da história, que foi já 

experimentada durante sete séculos de formas constantemente diferentes: a história 

básica única foi contada em inúmeras outras línguas a ouvintes constantemente 

diferentes, variando de acordo com as suas circunstâncias culturais, históricas e a 

natureza da sua igreja. (Schillebeeckx, 2002)255 

                                                 

254 Acrescente-se, a título de complemento da informação, que, segundo afirmam os autores consultados, na 

estrutura democrática da Ordem Dominicana as decisões comunitárias não resultam simplesmente da procura de 

maiorias. Explica Couesnongle (1980): “A nossa lei própria é a lei da unanimidade. No capítulo conventual 

[reunião dos irmãos] (...) o prior, longe de se satisfazer com um voto precipitado, deve permitir uma informação 

alargada, suscitar uma procura comum e promover o debate de tal modo que se tenda a uma opinião tão unânime 

quanto possível. Esta procura de unanimidade – mesmo se não se chegar a ela – é uma garantia da presença [de 

Deus] (...) e, por isso mesmo, orienta com mais segurança para a descoberta da vontade de Deus.” 
255 A este propósito, Schillebeeckx (2002) afirma, ainda, o seguinte: “(...) só se torna claro o que é tipicamente 

dominicano quando os Dominicanos, de tempos a tempos, seguindo o exemplo de Domingos, dão nova forma ao 

‘antigo’ combinando-o com o dinamismo de formas constantemente diferentes e novas. Se isto não acontece a 
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Reconhecemos, nestas linhas mestras que vimos delineando, diversos motivos para Teresa de 

Saldanha ter escolhido esta Ordem religiosa e não outra. Para além do gosto pessoal pelo 

estudo e da necessidade que sentia de uma actualização permanente com vista a uma pregação 

movida pela compaixão, orientada sobretudo, no caso concreto, para a educação das crianças 

e a melhoria de condições de vida dos mais pobres; da sua maneira apaixonada de se 

relacionar com Deus através da oração; e do sentimento de que era urgente juntar grupos de 

pessoas que partilhassem do mesmo ideal e pudessem dedicar-se a uma missão, libertas de 

outras responsabilidades, nomeadamente familiares, não lhe terá sido indiferente o respeito 

pela dignidade da pessoa e pela liberdade individual, bem como o espírito democrático do 

governo comunitário. Encontramos, na documentação posterior à fundação da congregação, 

diversos exemplos deste sentido de liberdade e de respeito pelas pessoas,256 no exercício da 

sua função de superiora geral: 

É bom que V. Rev.ª saiba que não obrigo Irmã alguma a ir para o Brasil, nem lhes 

imponho essa ordem, porque as Irmãs entraram para a nossa Congregação com a ideia e 

certeza que ficavam em Portugal e não iriam para fora do reino de Portugal. Mais de 

uma vez, tratando da admissão de postulantas do Coro e Leigas, estas e as famílias 

perguntavam-me se as Irmãs depois de professas ficavam em Portugal ou iam para o 

estrangeiro, e sempre respondi que a Congregação é portuguesa e foi fundada para 

trabalhar em Portugal. Tendo eu sempre dito isto, parece-me mais leal dar liberdade às 

Irmãs para seguirem o impulso que as suas consciências lhes inspirarem e sempre que 

uma das nossas Irmãs vai para fora do reino, a primeira pergunta que lhe faço é se quer 

ir ou ficar e que lhe dou liberdade para responder o que quiser. Como religiosas que são, 

                                                                                                                                                         

intervalos regulares, haverá toda a possibilidade de que a bem conhecida preocupação dos Dominicanos pela 

Verdade seja desonrada numa Inquisição e as novas ‘possibilidades dominicanas’ sejam rejeitadas”. 
256 Aparecem alguns indícios de que o reconhecimento destes valores terá ajudado a que a congregação fosse, 

aos poucos, conseguindo adeptos entre os liberais, nomeadamente os da família da própria Teresa. Numa carta 

que a mãe lhe endereça, podemos ler: “Não sabia que o [o teu irmão] António se tinha espanejado a teu respeito 

com o Dr. Sena. Acho que a ida da [vossa prima] Constança [Saldanha da Gama] para as Irmãs da Caridade, 

produziu no seu espírito uma reacção favorável às Dominicanas, e está furioso com Mr. Miel que diz governa a 

sua gente despoticamente.” (IAN/TT, AC, Cx 46, 4(1), da Condessa de Rio Maior a TS, 12 Abr 1888, 

sublinhado no original). 
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se eu Superiora Geral desse ordem para ir para o Brasil, tinham de obedecer e ir, 

gostassem ou não, mas desta forma mais caridosa de tratar as Irmãs, minhas filhas, estas 

ficam mais bem dispostas e vão para as nossas Casas Filiais felizes e contentes por 

poderem seguir a sua vocação e vão porque querem ir. (ADSCS, C 1885, de TS à Irmã 

Maria de Santo Inocêncio Lima, 20 Fev 1912) 

Recordemos que, antecedendo a opção pela Ordem Dominicana e os esforços para a fundação 

da congregação, se encontram condições pessoais de vida e de definição de identidade que, 

permitindo a prévia interiorização destes princípios, contribuíram para a iluminação das 

diferentes alternativas. Por exemplo, Teresa de Saldanha teve acesso a várias obras de 

diversos autores dominicanos da época. Leu Lacordaire e sobre Lacordaire; entre os livros de 

Lacordaire, leu a “Vida de S. Domingos” (IAN/TT, AC, C 11(18), 1873; ADSCS, C 0061, C 

0372). Leu “O Diálogo”, de Santa Catarina de Sena (ADSCS, C 8217, 1866), outra figura 

proeminente da Ordem Dominicana,257 cujo nome adoptou para a sua nova congregação. 

Conhecia, pois, para além do que seria tradição familiar e terá interiorizado através da 

educação que no seio da família recebeu, a história da fundação da Ordem e as suas 

principiais características e orientações de vida, bem como a concretização destes traços 

identitários na biografia de alguns dominicanos célebres. 

Sendo uma Ordem de Pregadores e por isso, em muitos casos, de professores, poderemos 

falar em traços pedagógicos tipicamente dominicanos? Não encontramos, para a Ordem 

Dominicana, nenhum esforço paralelo ao de Zavalloni (1999) e Lopes (2002) que procuraram 

definir um projecto pedagógico de cariz franciscano ou jesuíta, respectivamente. No entanto, 

facilmente reconhecemos algumas possíveis linhas de orientação pedagógica nesta forma de 
                                                 

257 Catarina de Sena nasceu em Siena, Itália, em 1347 e morreu em Roma em 1380. A sua vida caracterizou-se 

por um profundo misticismo e um incansável espírito de serviço aos outros, particularmente aos doentes. 

Recebeu o hábito dominicano, adoptando um estilo de vida de acordo com os princípios da Ordem, mas vivendo 

na sua casa como, à época, acontecia com as mulheres que, escolhendo embora viver segundo a espiritualidade 

de uma Ordem religiosa, não ingressavam nos mosteiros de vida contemplativa. Sendo analfabeta, deixou 

inúmeros escritos, particularmente cartas, mas também algumas reflexões místicas e orações, que ditava a um 

grupo de discípulos. Teve um papel importante durante o Cisma do Ocidente e no regresso do Papa Gregório XI 

de Avignon para Roma. Foi canonizada em 1461 e proclamada Doutora da Igreja em 1970. É padroeira da 

Europa e da Itália. 
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vida peculiar, como o culto da Verdade, o amor ao estudo, o acolhimento de formas de pensar 

diversas, a proximidade e o afecto nas relações interpessoais, o respeito pela dignidade e pela 

liberdade de cada pessoa, o exercício da autonomia através da (co-)responsabilização, o 

cuidado dos outros e das suas necessidades, a simplicidade de vida, o deslumbramento perante 

a natureza, o sentido estético, a procura de formas de expressão próprias, entre outras. 

Interrogado por nós sobre esta questão, o dominicano Frei José Nunes (2002) escreveu: 

Tópicos de uma educação/pedagogia dominicana: 1) Educar na verdade, pela verdade, 

para a verdade (o grande lema ‘veritas’ dominicano... a verdade como busca, que obriga 

à partilha, à investigação, a uma perspectiva crítica, mais do que à transmissão de ideias 

ou memorizar de apontamentos); 2) Educar/cultivar o bem/qualidades que nos habitam 

(outro grande lema: ‘bendizer, glorificar, pregar’... educação necessariamente de 

esperança, optimista, que valoriza os ‘sinais dos tempos’); 3) Educar na liberdade para a 

responsabilidade (a tradição dominicana faz de cada pessoa alguém responsável, igual 

aos outros nos direitos e nos deveres; essa responsabilidade adquire-se, treina-se com a 

experiência da liberdade – o contrário é ‘clonagem’; em pedagogia talvez se chame a 

isto a singularidade ou a autonomia...); 4) Educar em perspectiva interdisciplinar (a 

tradição dominicana sempre fez o diálogo da fé com a Filosofia (Tomás de Aquino), a 

Arte (Frei Angélico), as Ciências da Natureza (Alberto Magno), o Direito (Francisco de 

Vitória), (...) [entre outros]; é o diálogo com a cultura, é o estudo integrador e 

interdisciplinar...). 

Acreditamos que estes princípios marcaram o projecto pedagógico de Teresa de Saldanha. 

Teresa afirmou: “Se em lugar de ser para a Ordem Dominicana tivesse sido para outra Ordem 

o nosso Instituto teria sido outro” (Thiaucourt, 1987, p. 63). É nossa convicção, na linha do 

que também afirmou McGettrick (2005) que, se esse tivesse sido o caso, também as escolas 

dirigidas pelas Irmãs teriam sido bem diferentes. 

3.2.1.2 As Constituições e o directório das Irmãs Terceiras de S. Domingos 

Em 1873, Teresa de Saldanha afirmava que as Constituições que as primeiras Irmãs seguiam, 

na altura, eram as das Irmãs Terceiras Conventuais de Inglaterra (Thiaucourt, 1987), sediadas 
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em Stone. A redacção de um texto próprio teve, formalmente, início, em 1884 e foi realizada 

por uma comissão constituída por Teresa de Saldanha e mais cinco Irmãs, que contou com a 

colaboração do Padre Hickey, dominicano do Corpo Santo (ADSCS, D 7104, 1884-1887; 

Thiaucourt, 1987). 

Depois de aturada correspondência trocada com o Mestre Geral da Ordem Dominicana e com 

as diversas congregações dominicanas femininas nascentes por toda a Europa, nomeadamente 

em Inglaterra, Irlanda, França e Holanda, com especial destaque para a congregação francesa 

sediada em Nancy (ADSCS, C 2774, 1883) e analisadas as respectivas constituições e outros 

manuais de costumes, o texto das Constituições da nova congregação portuguesa, manuscrito 

pela própria Teresa de Saldanha (ver Figura 9), foi aprovado, em 1887, pelo Patriarca de 

Lisboa, D. José Neto e, em 1900, pelo Papa Leão XIII (Nicolau, 2002). 

Juntamente com o trabalho das Constituições, a comissão tratou de redigir, em separado, um 

cerimonial e um directório258 onde se reuniam as orientações concernentes, respectivamente, 

às cerimónias religiosas e aos costumes a seguir nas casas da congregação (Thiaucourt, 1987). 

Partindo de uma realidade mais ampla, a Ordem Dominicana, em que se inseriu, a 

Congregação das Irmãs Dominicanas assumiu, pois, características próprias, a partir das 

normas consignadas nas Constituições que enquadraram a vida das Irmãs, das directivas que a 

prática tornou necessário clarificar, por meio de orientações comuns, e da maneira peculiar 

como cada uma das Irmãs as apropriou e desenvolveu, com as suas competências próprias, 

colocadas ao serviço das causas assumidas colectivamente. 

 

                                                 

258 Na primeira parte do directório podemos ler: “Assim como o Cerimonial da Congregação tem sido extraído 

do Cerimonial das Irmãs da Segunda Ordem de S. Domingos, houve-se por bem inspirar-se igualmente, em este 

Directório, do Directório das Religiosas de Prouille, Berço da Ordem [Dominicana], tanto quanto o permitiu a 

diferença de via e do fim da Congregação (...)” (Directório das Irmãs da Congregação de Santa Catarina de Sena 

da Ordem Terceira de S. Domingos em Portugal, 1918, I Parte, sublinhado no original). 
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Figura 9. Primeira página das Constituições, de 1900.259 

Atendendo a que a Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena 

ultrapassa, pela sua natureza, o carácter exclusivamente cívico e destinado ao cumprimento de 

uma missão social que era o da Associação Protectora de Meninas Pobres, não interessará 

considerar, neste estudo, o texto integral das suas Constituições e do seu directório.260 

                                                 

259 Versão facsimilada impressa em 1997. 
260 Excluímos desta análise o Cerimonial uma vez que o objecto desse documento não se enquadra no âmbito 

deste trabalho. O texto do directório a que tivemos acesso, como foi já referido atrás, é um documento 

manuscrito composto por treze cadernos que, entre 1916 e 1918, uma Irmã, não identificada, transcreveu para 

uso da Casa de Salamanca onde as Irmãs fundaram um Colégio em 1912, em virtude da dispersão a que foram 

sujeitas após a proclamação da República, em 1910. Pelo seu carácter prático e de especificação das regras 
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Importa, apenas, sublinhar destes, os aspectos que se referem à educação ou que, directa ou 

indirectamente, sugerem qualquer implicação nas opções e nas atitudes pedagógicas dos seus 

membros. Encontrámos uma versão das Constituições com diversas emendas (IAN/TT, AC, 

Lv 49) que, tendo em conta o que descreve Thiaucourt (1987) acerca do trabalho da Comissão 

e das sucessivas emendas que o texto original sofreu, deve datar de 1887. Optámos por 

considerar a versão de 1900, a primeira a ter aprovação definitiva da Santa Sé e que, por isso, 

se manteve durante várias décadas, referindo a anterior apenas ocasionalmente. A I Parte das 

Constituições contém alguns elementos relevantes para o assunto em estudo. 

O artigo 1.º do capítulo I enuncia como fins específicos da congregação “a santificação dos 

seus membros” e “a educação religiosa e civil da mocidade”, acrescentando a esta, “todas as 

obras de caridade que sejam compatíveis com os deveres das Irmãs e possam ser 

convenientemente praticadas por pessoas do sexo feminino”. Ao mesmo tempo, sublinha a 

conformidade destes fins com o espírito dominicano. 

Reafirmando estes princípios, o artigo 1.º do capítulo X, que trata “Das diferentes obras de 

caridade de que as Irmãs se ocupam”, acrescenta: 

Nas localidades aonde as Irmãs residem, devem procurar fazer o bem, estabelecendo 

Asilos e Pensionatos aonde as meninas receberão uma religiosa e sólida educação; aulas 

externas que são um meio tão grande de beneficiar e moralizar o povo pelo contacto 

constante em que as crianças estão com as suas famílias, levando-lhes a instrução que 

recebem no Colégio e contíguo às Casas poderão as Irmãs ter Asilos para pobres, aonde 

como enfermeiras tratarão dos doentes e inválidos. (Constituições das Irmãs da 

Congregação de Santa Catarina de Sena, 1900, I Parte, Capítulo X, Art.º 1.º) 

Logo a seguir, o artigo 2.º especifica: 

Como as Casas religiosas são escolas aonde se deve ensinar a praticar a virtude, a 

Prioresa Geral terá sempre em vista que as Irmãs se dediquem a este fim com o maior 

                                                                                                                                                         

revela-se de particular interesse no esclarecimento e desenvolvimento das orientações consignadas nas 

Constituições, como veremos. 
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zelo possível. As crianças educadas nas diferentes Casas da Congregação, deverão ser 

bem instruídas na nossa Santa Religião; ensinadas à prática dos seus deveres, para serem 

boas católicas e filhas submissas e exortadas a serem modestas no seu vestuário. Haverá 

tanto quanto possível seja, uniformidade nos seus vestidos. As Irmãs procurarão infundir 

nas educandas um espírito sólido e dirigi-las nos deveres de verdadeiras cristãs, evitando 

tudo quanto possa entreter o luxo e a indolência. (...) as Prioresas nas suas Casas, 

escolherão uma Irmã prudente e afável, a qual debaixo da direcção das Superioras, terá 

ao seu cuidado a vigilância das aulas e das crianças. Esta Irmã deverá de acordo com a 

sua Superiora regular os estudos das educandas e os deveres das Mestras. Nas suas 

relações com as crianças as Irmãs devem mostrar-se amáveis, mas nunca terão 

intimidades particulares, para não enfraquecerem a sua autoridade sobre as crianças. (...) 

Nos estabelecimentos de caridade entregues aos cuidados das Irmãs, haverá sempre um 

número suficiente de Irmãs para as dirigirem. (Constituições das Irmãs da Congregação 

de Santa Catarina de Sena, 1900, I Parte, Capítulo X, Artigo 2.º) 

Entre outros aspectos, afirma-se: 

• A congregação serve os seus membros enquanto se constitui como contexto de 

santificação; e, simultaneamente, abraça um missão; 

• Procurando fazer o bem nos lugares onde se encontrarem, as Irmãs dedicar-se-ão com 

o maior zelo: a) à educação das crianças; b) e ao serviço dos mais pobres, particularmente dos 

doentes; 

• Para desempenhar a sua missão, as casas das Irmãs ‘são escolas’ onde se instituirão 

aulas externas e pensionatos; e, junto destas, poderão, igualmente, instituir-se asilos para 

tratar os pobres e os doentes; 

• A principal finalidade da acção das Irmãs é facultar, às educandas, uma educação 

sólida e de acordo com os princípios religiosos, como meio de ‘moralizar o povo’, permitindo 

que, por intermédio das crianças, também as suas famílias beneficiem dessa educação; 

• Através da acção educativa pretende-se que as alunas se tornem: a) conscientes dos 

seus deveres; b) boas cristãs; c) filhas submissas; d) modestas na aparência, para o que 

contribuirá a uniformidade do vestuário; e) activas e despretensiosas. 
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• Em cada casa será escolhida uma Irmã, adiante designada por Mestra de Aulas, 

simultaneamente prudente e afável, que se encarregará de: a) regular a educação das crianças; 

b) velar pelo cumprimento dos deveres das mestras; 

• As casas disporão de um número de Irmãs adequado às necessidades de 

funcionamento; 

• As relações interpessoais estabelecidas entre as Irmãs e as crianças serão de 

amabilidade mas, também, de autoridade. 

Estas orientações fornecem já algumas indicações importantes. Entre elas, destacamos um 

pormenor da redacção do artigo 2.º que consideramos significativo: “as Casas religiosas são 

escolas”. Depois de, no artigo anterior, se ter afirmado que as Irmãs estabeleceriam, nos locais 

onde vivessem, “Asilos e Pensionatos aonde as meninas receberão uma religiosa e sólida 

educação”, o texto passa a confundir a designação ‘casas’ das Irmãs com ‘escolas’. São as 

‘casas’ que são ‘escolas’, o que explica que toda a vida das Irmãs e toda a organização das 

suas casas estejam pensadas e por ela só justificadas, em função da missão de educar confiada 

à comunidade que ali vive. Esta justaposição de ‘casa’ e ‘escola’ confere à noção de escola 

um carácter diferente do usual, sendo que as crianças que frequentam a escola estão, em boa 

parte, em ‘casa’ – aquela que poderá, efectivamente, ser também, a ‘sua casa’. Ao mesmo 

tempo, parece conferir um carácter educativo a todas as obras das Irmãs, mesmo as que não 

são, à partida, escolas propriamente ditas, como os dispensários, a que nos referiremos. 

Nestas casas, uma parte apenas é reservada, exclusivamente, às Irmãs, como as Constituições 

estabelecem mais à frente (Capítulo X, art.º 2.º), para que possam aceder ao seu espaço de 

silêncio, necessário, como vimos, ao estudo e à oração, pilares da pregação e elementos que as 

caracterizam como dominicanas. Todo o restante espaço é aberto aos que nele habitam, aos 

que nele estudam ou trabalham, bem como aos que desejam visitá-lo: 

Podem entrar em toda a parte da Casa não reservada as crianças dos nossos Asilos, 

Colégios e Pensionatos, todas as pessoas empregadas nas nossas diferentes obras, 

meninas solteiras que desejem fazer os seus retiros espirituais, antigas discípulas das 

Irmãs que queiram passar alguns dias na nossa Casa, professoras que venham dar lições, 

ou outras pessoas por razões deste género. Podem também entrar os pais das 

pensionistas que pedem para ver as suas filhas doentes, as pessoas que quiserem visitar o 
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Colégio, os convidados no dia da distribuição dos prémios, etc.261 (Constituições das 

Irmãs da Congregação de Santa Catarina de Sena, 1900, I Parte, Capítulo XV, Artigo 4.º, 

sublinhado nosso) 

No capítulo XIV da IV parte do directório (ADSCS, n/c, Directório das Irmãs dominicanas, 

1918, Cadernos 4 e 5), intitulado “Directório para as diferentes Obras de Caridade a que as 

Irmãs se empregam”, encontramos orientações mais precisas acerca dos cuidados com a 

escolha do pessoal, do sentido comunitário da educação, dos procedimentos pedagógicos a 

adoptar, dos valores a desenvolver, entre outros: 

[Introdução] (...) Às Superioras pertence, escolher para cada Casa o pessoal adequado, 

isto é ver quais são as tendências e aptidões de cada Irmã para a colocar onde possa 

trabalhar melhor e santificar-se, conforme a sua educação e inclinação. 

No Noviciado as Irmãs devem ser encaminhadas para o fim que melhor se adapta com o 

seu feitio natural. 

(...) Considerando enfim que têm que lidar com as pessoas do mundo, procurando fazer-

lhes bem seja qualquer forma em que lhes couber e que muito boas qualidades 

espirituais se poderiam tornar inúteis e sem proveito pelo modo de exercê-las, aplicar-se-

ão em observar com as pessoas seculares, com as quais estiverem em relação pelos seus 

trabalhos e ofícios, estas maneiras cristãs este modo digno, reservado, simples, recto e 

humilde de que nosso B. Pai S. Domingos nos deu exemplo. Porque, diz-se dele: “Tinha 

uma grande honradez de costumes, e porque um coração satisfeito regozija o rosto do 

homem, adivinhava-se, sem custo, a alegria das suas feições a sua serenidade interior 

que nunca era escurecida por algum movimento de cólera. Ainda que o seu rosto 

brilhasse de uma luz amável e suave, esta luz contudo não se deixava desprezar mas sim 

ganhava facilmente o coração de todos. Nada lhe era mais natural do que regozijar-se 

                                                 

261 Em carta ao bispo de Coimbra, Teresa de Saldanha afirma: “(...) é conhecido de todos o que se faz e ensina, e 

o modo como se vive nesse Colégio [de Santa Joana, de Aveiro], pois diariamente as famílias das alunas 

semiinternas e externas sabem por estas o viver íntimo dele. Além disso como ‘quem não deve não teme’ a toda 

a hora do dia se franqueia a entrada no Estabelecimento aos pais e protectores das educandas, que assim podem 

ver os processos e a natureza do ensino que se ministra, visitam, querendo, toda a casa (...)” (ADSCS, C 3743, de 

TS a D. Manuel de Bastos Pina, 20 Set 1891, rascunho, sublinhado no original). 
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com aqueles que estavam na alegria e de chorar com aqueles que choravam, dando-se 

todo ao próximo e aos infelizes. Havia mais uma coisa que o tornava amável, era a 

simplicidade da sua conduta em que nunca apareceu a sombra sequer da falsidade e do 

disfarce.262 Imitemos, tanto quanto em nós está, o exemplo de nosso Pai e demos graças 

ao Redentor que quer que caminhemos na mesma via em que ele caminhou. 

As Irmãs e as Oficiais das diferentes Casas terão a peito estarem bem unidas entre si e 

coadjuvarem-se mutuamente em tudo o que estiver ao seu alcance mesmo sendo diversas 

as suas Obras e mesmo nas coisas em que o seu dever restrito não as obrigasse a isso, 

persuadidas que o bem das Obras e a sua própria consolação só poderão ganhar com este 

modo de proceder e de entender as coisas. (...) 

Artigo I - Da Educação da mocidade: A educação cristã da infância sendo uma das 

principais obras que Deus confia às Irmãs entre todas as obras de zelo exercidas na Santa 

Igreja, devem elas estar sempre dispostas a cumpri-la corajosamente, mesmo com o 

sentimento que os cansaços do ensino estão pouco a pouco a esgotar-lhes a saúde. 

Deverá haver a maior união entre as Irmãs educadoras, lembrando-se que são o espelho 

vivo das crianças que lhes são confiadas; terão o maior cuidado que não haja nada no seu 

modo de falar, de proceder, etc., que possa ser ocasião de má impressão ou escândalo. 

Terão a peito, especialmente o bem geral que todas devem procurar conseguir com zelo 

e dedicação sacrificando para isso, sem murmurar, as suas comodidades e o seu bem 

particular. Cada uma, no seu ramo de ensino, procurará aperfeiçoar-se preparando 

cuidadosamente as suas lições, instruções, trabalhos manuais, desenhos, cadernos, etc... 

de modo que nunca se apresentem nas aulas sem estarem bem certas do que têm que 

fazer. A Superiora proporcionará às Irmãs das aulas o tempo necessário para o bom 

cumprimento dos seus deveres, assim como o material escolar, livros, etc... tudo em 

harmonia com os métodos modernos que devem procurar conhecer e seguir em tudo o 

que for conveniente. Serão muito pontuais em chegar às Aulas e em renderem-se 

mutuamente e bem inteiradas do Regulamento do Colégio para observá-lo exactamente e 

                                                 

262 Fim de citação, que a copista não assinalou. Reconhecemos tratar-se de uma transcrição do opúsculo de 

Beato Jordão de Saxónia, também já, por nós, parcialmente citado atrás (Jordão de Saxónia, 1987). Neste texto, a 

versão original, utilizada como fonte, não está identificada. 
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fazê-lo observar às educandas. Quando não puderem ir às aulas ou previrem que não 

chegam a horas devem prevenir a Mestra das aulas ou pedir a alguma Irmã que as 

substitua. Observarão a maior vigilância sobre as crianças, sendo o seu posto de 

educadoras de maior responsabilidade e seja no recreio, nas Classes, ou na Capela, 

nunca se deixarão distrair deste importante dever. Serão afáveis e agradáveis com as 

crianças sem todavia deixarem de ter uma atitude séria, reservada, digna que imponha o 

respeito eximindo o temor. Lembrando-se que é melhor e mais fácil prevenir e prever do 

que corrigir e remediar serão tão cuidadosas na direcção a dar às crianças que a obra da 

educação tão espinhosa e difícil em si se lhes tornará fácil e suave. Não há nada que seja 

tão eficaz ao espírito e coração das crianças como uma repreensão firme e motivada; 

mas dada a propósito, isto é em tempo propício e de modo que a criança compreende 

que se lhe tem amor; e aceita bem a repreensão dada. Por se ter descuidado este grande 

princípio de educação é que muitas vezes nos encontramos com almas incompletas e 

incorrigíveis. Se houver alguma educanda que perturbe a ordem a Mestra das Aulas e 

mais algumas Irmãs que entenda dever consultar, verão que resolução convém tomar 

para o melhor bem geral atendendo mais a esse do que ao bem particular da culpada. 

Será um gozo para as Irmãs se a Madre Prioresa admitir gratuitamente algumas 

educandas pobres e indigentes conforme o permitirem as circunstâncias da Casa e estas 

Meninas serão tratadas com tanto cuidado, bondade e desvelo como as Meninas 

pertencendo às famílias as mais distintas. Inútil será recomendar às Irmãs a maior 

parcialidade para com todas as educandas, sendo pacientes, dedicadas, zelosas para com 

todas igualmente e se, por vezes, tiverem que se mostrar mais carinhosas, seja para as 

menos favorecidas pela natureza e a fortuna. É fora de dúvida que as Irmãs educadoras 

devem esmerar-se em dotar as suas educandas de todas as qualidades físicas e morais, de 

sentimentos dignos e elevados. Para atingir melhor este fim sublime porão como base, 

deste belo edifício, a religião, formando cuidadosamente numa piedade sólida da qual 

nascerão, em seguida, muito mais facilmente todas as virtudes que as devem adornar 

pela felicidade das suas famílias e sua própria e a edificação geral. Insistirão também 

sobre o amor à verdade, para que as suas educandas sejam franca, leais e simples em 

todos os seus actos. Atingirão este fim se as deixarem exprimir a sua maneira de pensar, 

corrigindo suavemente o que houver de defeituoso de forma que as crianças nunca se 

deixem levar pelo medo e pelo temor, que as levaria a enganar, a mentir e a proceder às 
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escondidas, mas que se sintam sempre à vontade com as Irmãs. Uma mentira deve ser 

sempre castigada; pelo contrário se uma criança confessar a sua falta e disser a verdade 

será tratada com indulgência. Nunca consentirão intrigas nem que uma Menina acuse 

outra, pelo contrário ensinarão às crianças a ser caritativas em tudo e com todas e 

caridosas para com as pobres sabendo fazer algum pequeno sacrifício para melhor 

acudir-lhes nas suas necessidades. 

As Irmãs serão solícitas em se ajudarem mutuamente em tudo, procurando sempre 

concorrer para o maior bem geral e assim, pelo seu bom exemplo constante e em tudo 

muito mais ainda trabalharão na alma das suas educandas do que pelos seus trabalhos e 

ensino. 

Durante os recreios [das Irmãs]263 é-lhes expressamente proibido falar dos defeitos das 

crianças, das suas famílias, e particularidades pouco favoráveis. A Superiora cortará 

imediatamente tal conversa; no entanto, as Irmãs devem, em particular, pôr ao facto a 

Mestra das Aulas do que souberem, perceberem ou ouvirem relativamente às educandas 

mas nunca às outras Irmãs. Na reunião mensal que se fizer antes da leitura das notas (ou 

da distribuição dos prémios) as Irmãs das aulas dirão, então, francamente e com 

caridade, o que acharem conveniente dizer. 

Há muitas regras mais a observar e ou fazer notar às Irmãs educadoras, mas para isso 

têm obras excelentes sobre esta matéria que as Irmãs devem ler, consultar amiúde e 

sobretudo pôr em prática para melhor conseguir tão nobre fim. (...) 

Artigo II - Directoria para a Mestra das Aulas: As Constituições I Parte, Capítulo IX – 

Artigo II, dizem que será escolhida uma Irmã prudente, séria e afável a qual terá ao seu 

cuidado a vigilância das Aulas e das crianças. Deverá, além disso, ser instruída, ter 

experiência da vida colegial e espírito de boa organização. Velará sobre as educandas 

com vigilância maternal, indagando e tratando de tudo o que lhes diz respeito tanto no 

espiritual como no temporal, seja nos seus estudos e trabalho como nos seus recreios e 

                                                 

263 O texto refere-se ao tempo diário de convívio comunitário, de cerca de uma hora, entre a ceia e o deitar, em 

que “todas as Irmãs devem fazer diligência por estarem presentes (...) e mostrar um verdadeiro espírito de 

caridade, de alegria e de humildade” (Constituições das Irmãs da Congregação de Santa Catarina de Sena, 1900, 

I Parte, Capítulo XII). 
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descansos; velará sobre a sua saúde, sobre as comidas, sobre tudo enfim que toca à 

instrução, à educação, à formação moral e religiosa das educandas. Zelosa e dedicada 

estará completamente ao dispor das crianças e das Mestras para atender a umas e a 

outras todas as vezes que isto for necessário. Entender-se-á com a Superiora para tudo o 

que for necessário regular nas Aulas com a maior ordem e harmonia. Estará bem ao 

facto dos melhores métodos de ensino em todas as disciplinas e dos autores mais 

autorizados e seguidos para manter sempre o Colégio à altura exigida. Procurará formar 

bem o coração e a consciência das educandas, não se poupando a nada para atingir tão 

desejado fim. A não ser que haja falta de pessoal na Casa, a Mestra de Aulas não deverá 

ter Classes para ensinar, a não ser a Instrução Religiosa, com o fim de vigiar melhor 

todas as Classes e de poder atender melhor a tudo. Seguirá a formação das jovens alunas 

que lhe são confiadas mesmo depois da sua saída do Colégio guiando-as com o maior 

interesse e ajudando-as dos seus conselhos e da sua direcção; muitas confessaram dever 

a sua perseverança no bem a este desvelo maternal que de longe ainda as sustenta. (...) 

(ADSCS, n/c, Directório das Irmãs dominicanas, Parte IV, Capítulo XIV, sublinhado no 

original, itálico nosso) 

Este excerto do directório constitui o único documento, do acervo analisado, elaborado com a 

finalidade de afirmar, de forma sistemática e clara, princípios pedagógicos e orientações de 

prática educativa, traçando uma linha de actuação comum para todas as escolas dirigidas pelas 

Irmãs de Teresa de Saldanha. Da introdução, destacamos: 

a) o cuidado na escolha do pessoal, nomeadamente das Irmãs, tendo em vista, por um 

lado, a pessoa de cada uma – qualidades, capacidades, conhecimentos, gostos pessoais – e a 

sua realização e, por outro, uma gestão eficaz dos recursos humanos, colocando-as onde 

pudessem trabalhar melhor, o que significa, ainda, a atenção à especificidade de cada casa e 

de cada tarefa, procurando o pessoal que melhor se adeqúe a cada uma delas; 
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b) o encaminhamento precoce de cada Irmã, durante o tempo de iniciação à vida 

religiosa, o noviciado, para ‘o fim’ a que melhor se adapte de acordo com as características 

que nela se vão reconhecendo; 264 

c) a apresentação de Domingos de Gusmão como modelo a seguir nas relações 

interpessoais, desenhando um perfil profundamente humanitário, como requisito pessoal 

indispensável para o cumprimento da missão colectiva específica: um “modo digno, 

reservado, simples, recto e humilde”, sereno, alegre, amável, compassivo, simples e 

verdadeiro. 

Saliente-se, ainda, o apelo à consciência de missão colectiva, a exigir a união e a 

solidariedade entre as Irmãs, mesmo trabalhando em casas diferentes, para além do que 

poderia considerar-se ‘dever restrito’, sugerindo a necessidade de colocar os objectivos da 

missão, a um nível que ultrapasse o mero cumprimento das normas estabelecidas, e de um 

compromisso pessoal, local ou de tarefa. Esta consciência de uma missão colectiva exigente, 

levada a cabo por pessoas que devem sentir-se felizes no seu trabalho, uma vez que este é o 

lugar da sua realização individual, é salientada noutros passos das Constituições, 

nomeadamente quando se trata dos cuidados a ter na admissão das candidatas ao noviciado: 

As [Irmãs] que têm alguma parte nas admissões, devem lembrar-se que o bem da 

Congregação depende das qualidades das que se houverem de receber. Portanto é um 

dever examinar bem, se as que pretendem entrar, desejam ser Irmãs pelo puro motivo de 

abraçar o estado religioso e se oferecem garantias suficientes para poderem adquirir as 

virtudes próprias desse estado. A rectidão de espírito e a docilidade de carácter, são 

qualidades indispensáveis, sem as quais postulante alguma pode ser admitida, porque 

não as possuindo, os grandes dons da inteligência, ou do coração, tornam-se antes 

motivos de perigo do que vantagens reais. É necessário também que a postulante tenha 

                                                 

264 Afirma-se, nalguns relatórios da congregação: “As Noviças, para se habituarem aos trabalhos da vida activa 

das Irmãs Terceiras Dominicanas, ajudam a ensinar e a tomar contas das meninas pensionistas, debaixo da 

direcção da Mestra das Noviças.” (ADSCS, D 3731, Relatório enviado à Santa Sé, 1898; ADSCS, D 3741, 

Relatório enviado à Santa Sé, 1903). Em 1888, uma Irmã sugeria a Teresa de Saldanha que dispensasse para o 

Colégio de Aveiro uma mestra do Colégio de Benfica uma vez que tinha, entre as noviças, quem pudesse 

substituí-la no ensino do Alemão e da Música (IAN/TT, AC, Cx 46, 7(70)). 
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bastante saúde para suportar os trabalhos inerentes à vida laboriosa a que as Irmãs são 

destinadas. (...) Receber Postulantes que não possuam as qualidades que acabamos de 

enumerar, longe de ser um acto de misericórdia, seria ao contrário uma injustiça para o 

Instituto e uma crueldade para a pessoa que assim fosse admitida (...). (Constituições das 

Irmãs da Congregação de Santa Catarina de Sena, 1900, II Parte, Capítulo I, Artigo 1.º) 

O 1.º e o 2.º artigos do excerto do directório transcrito, encerram uma espécie de manifesto 

educativo: 

1. A educação nas casas das Irmãs dominicanas é uma educação cristã, pautada pelos 

valores cristãos; entre outros, referem-se: caridade, piedade, amor, solidariedade, franqueza, 

lealdade, verdade, simplicidade. A religião é considerada ‘a base do edifício’. No contexto 

educacional português do tempo, como já tivemos oportunidade de afirmar, esta opção 

definida, já, nas Constituições, não constitui excepção em si mesma. Podemos compreender, 

no entanto, pelo teor do texto que, neste caso, se anuncia uma educação cristã integrada e não 

puramente catequética. 

Trata-se, também, de uma educação integral: ao longo do seu processo educativo, as 

educadoras procurarão ‘dotar’ as crianças de todas as ‘qualidades físicas e morais’ e de 

‘sentimentos dignos e elevados’. 

2. As Irmãs assumem um papel fulcral na educação das crianças para quem constituem 

modelos, devendo, portanto, deter uma conduta exemplar: por isso, devem evitar qualquer 

‘má impressão’, ‘ajudar-se mutuamente’ e observar o regulamento. A eficácia da educação 

passa muito mais pelo exemplo do que ‘pelos trabalhos e ensino’. 

Para além das qualidades antes enunciadas, as Irmãs têm de ser zelosas e dedicadas até ao 

limite das próprias forças, com o sacrifício das suas comodidades e bem-estar pessoais e, 

mesmo, se “os cansaços do ensino estão pouco a pouco a esgotar-lhes a saúde”. 

O apelo ao ‘zelo’, já presente nas Constituições, é recorrente nas exortações que Teresa de 

Saldanha, frequentemente, dirigia às Irmãs, quer em ocasiões de festa quer no início dos 

períodos lectivos, e que uma delas compilou em caderno. Ao ‘zelo’ junta, normalmente, a 

‘paciência’: 
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[Ter em atenção] Também os nossos deveres com as meninas, como é a nossa especial 

missão (...) a educação das meninas. Pôr todo o nosso zelo durante o tempo dos estudos, 

das lições e do recreio. Dedicar-nos inteiramente a elas e tratá-las com muita paciência. 

(ADSCS, Lv 68, Extractos das Práticas da Madre Fundadora, 18 Jun 1895) 

Ter muita vigilância, zelo e paciência com as meninas. A educação das meninas aqui é, 

de muitas [Irmãs], o principal dever. Devemos fazer tudo o que pudermos por estas 

almas (...). (ADSCS, Lv 68, Extractos das Práticas da Madre Fundadora, 19 Fev 1896) 

Registe-se a noção de que educar é um trabalho ‘espinhoso e difícil’, expressões que se 

repetem, também, em diversos passos das exortações de Teresa de Saldanha (‘laborioso’, 

‘difícil’, ‘missão espinhosa’). Será mesmo ‘esgotante’ como podemos ler, ainda, na versão 

anterior das Constituições, atrás referida: “[as Irmãs] devem estar sempre prontas a cumprir 

esse dever [da educação das crianças] com grande generosidade, embora tenham a previsão de 

que o trabalho do ensino acabará por lhes esgotar as forças” (IAN/TT, AC, Lv 49, 

Constituições da Congregação, I Parte, Capítulo IX, art. 2.º, [1887]). 

Mas esta é, também, uma missão ‘consoladora’ pelos efeitos que produz na vida das crianças 

e das suas famílias e, consequentemente, da pátria. E, porque é uma missão fundada na 

caridade, no amor, as Irmãs não devem poupar-se a nada (ADSCS, Lv 68): “o amor nunca 

descansa é sempre generoso, zeloso, pronto” (ADSCS, Lv 68, Extractos das Práticas da 

Madre Fundadora, 2 Dez 1895). 

Destaque-se a indicação de que as ‘lições’ necessitam de uma preparação cuidada, para a qual 

se disponibilizarão os meios necessários, nomeadamente o tempo e o material escolar, “de 

modo a que [as Irmãs] nunca se apresentem nas aulas sem estarem bem certas do que têm a 

fazer”. A palavra ‘aperfeiçoar-se’, utilizada no texto, sugere que existe a consciência de que é 

preciso um permanente trabalho de desenvolvimento profissional pessoal, o que é salientado 

pela indicação de que existem ‘obras excelentes’ que as Irmãs devem preocupar-se em 

conhecer. 

Às características necessárias a um bom desempenho, junta-se o ‘cuidado maternal’, a 

‘parcialidade’ ou afeição, a distribuir, igualmente, por todas as educandas, com especial 

atenção para as ‘menos favorecidas’. No artigo 6.º do mesmo capítulo do directório afirma-se 

mesmo: “Quanto mais desagradáveis forem (...) as criancinhas, quanto mais o seu génio se 
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tornar exigente e difícil, mais deve também aumentar o zelo e a aflição da parte das Irmãs 

(...)” (ADSCS, n/c, Directório das Irmãs dominicanas, Parte IV, Capítulo XIV, artigo 6.º). 

Ao afirmar que será ‘inútil recomendar’ esta parcialidade às Irmãs, manifesta-se confiança na 

sua actuação e na sua consciência de educadoras bem como no seu entendimento da co-

responsabilidade na missão comum, mais uma vez, uma missão fundada no amor cristão, 

onde não faz sentido que não seja assim.265 Saliente-se, ainda, a referência a reuniões mensais 

antes da ‘leitura de notas’, em que cada Irmã tem oportunidade de dizer, ‘francamente’ e, com 

‘caridade’, o que achar ‘conveniente’, o que evidencia o exercício comunitário da educação: 

trata-se de um grupo de pessoas que se encarrega, individual e comunitariamente, da educação 

daquele conjunto de crianças. O mesmo se afirma ao determinar que algumas decisões sejam 

tomadas em comum: “a Mestra das Aulas e mais algumas Irmãs que entenda dever consultar, 

verão que resolução convém tomar (...)”. 

O artigo 2.º destaca o papel da Mestra de Aulas, a Irmã responsável pelo funcionamento da 

escola que, conforme ditavam as Constituições, coordenará o trabalho das mestras, Irmãs e 

mestras ‘seculares’, e atenderá ao desenvolvimento de cada uma das crianças. Para além das 

características delineadas para todas as Irmãs, de que se sublinham a seriedade e a afabilidade, 

acrescentam-se-lhe: prudência, instrução, experiência da vida escolar e espírito de 

organização. A diversidade, a amplitude e o âmbito das tarefas que se lhe atribuem, diríamos 

que correspondem a uma supra-vigilância: alguém que tem de ‘atender a tudo’. A forma como 

é descrita no texto, desenha uma figura maternal,266 sempre disponível e atenta, quase, 

discretamente, omnipresente. 

Vejamos o que destaca a autora, não identificada, da nota necrológica da primeira Mestra de 

Aulas do Colégio de S. José, de Benfica, a irlandesa Irmã Maria Rosa Corbally, já atrás 

referida: 

                                                 

265 Expressão idêntica encontramos no artigo 6.º: “(...) mal pareceria ter que recomendar às Irmãs (...)” (ADSCS, 

n/c, Directório das Irmãs dominicanas, Parte IV, Capítulo XIV, artigo 6.º). 
266 Esta expressão ‘maternal’ é constantemente retomada em documentos de origem diversa. Vem ao caso 

lembrar a expressão utilizada por uma Irmã de muita idade, Irmã Maria de S. Miguel (Matilde Fernandes 

Ferreira, 1904-2000), natural de Aveiro, que tivemos ocasião de ouvir por altura da preparação da dissertação de 

mestrado (1993), quando recordava o que diziam as mulheres do povo vendo as Irmãs dominicanas sair do 

Colégio de Santa Joana, em 1910: “Ai, que lá se vão as mães dos nossos filhos!”. 
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Dotada de uma grande força de vontade e de uma grande firmeza de carácter, a Irmã 

Maria Rosa era ao mesmo tempo admirável, pela sua docilidade de espírito e pelas suas 

qualidades de coração. É porque a Irmã Maria Rosa possuía, num grau extraordinário, 

esta mistura de doçura e firmeza que o Bem-aventurado Jordão de Saxe [ou Saxónia] diz 

ter sido um dos traços característicos da fisionomia de Nosso Bem-aventurado Pai S. 

Domingos, que, nas delicadas funções de Mestra Geral dos estudos, ela soube ganhar e 

conservar, até um grau pouco comum, a afeição das suas alunas, sem nunca se deixar 

levar a uma fraca condescendência, tão contrária à sua consciência, como prejudicial aos 

verdadeiros interesses das crianças. Era sempre a primeira a dar o exemplo do que 

ensinava aos outros e a sua generosidade manifestava-se por meio de uma fidelidade 

constante aos mais pequenos deveres do seu cargo. (Thiaucourt, 1987, p. 371, 

sublinhado nosso, itálico nosso]) 

Um grupo de alunas do Colégio de Santa Joana, em Aveiro, escreveu sobre a Irmã Maria Inês 

Duff, superiora do mesmo Colégio, também já referida, por ocasião da sua morte: 

(...) não foi só a Directora que (...) [se] perdeu; foi também a (...) Mãe carinhosa e 

amantíssima que só Ela sabia ser. Por isso a nossa dor é imensa. (...) Para nós que fomos 

as suas meninas, nós que fomos educadas sob a sua sábia direcção, não é só a Santa é 

também a Mãe que foi para Deus, mas que por isso nos não abandonou (...). A uns 

[distribuía] o pão material, que lhes mitigava a fome, a outros o auxílio de um conselho 

ou de uma palavra de conforto (...); para todos, enfim, um bálsamo consolador que 

suavizava todas as dores. Deus parecia ter-lhe feito o dom de fazer irradiar, em volta de 

si, a paz e a tranquilidade da sua alma (...). e entre as educandas, quantas há para quem 

Ela substituiu com tanto desvelo e carinho as afeições de família que tinham perdido? Se 

para todas foi um anjo de caridade, para estas guardava os seus mais requintados 

extremos de um afecto verdadeiramente maternal.267 (Rosaristas de Aveiro, 1910, 

sublinhado nosso, itálico nosso) 

                                                 

267 Acerca da Irmã Maria Inês Duff, por altura da preparação da dissertação de Mestrado (1993) ouvimos da 

Irmã Maria de Santo Agostinho (Maria José Pinto Basto Couceiro da Costa, 1898-1996, filha do Governador da 

Índia) que fora aluna do Colégio de Santa Joana, o seguinte testemunho: “A Madre Maria Inês? Tinha todas as 
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3. As crianças, os sujeitos da educação, são pessoas que, pela sua tenra idade, se 

encontram mais dispostas para receber (ADSCS, n/c, Directório das Irmãs dominicanas, Parte 

I), indivíduos em desenvolvimento que necessitam dos cuidados maternais dos seus 

educadores. O texto aponta para um conceito de criança como pessoa com direitos e 

capacidades: alguém que precisa de ajuda para crescer harmoniosamente, que deve ser tratada 

com ‘cuidado, bondade e desvelo’, independentemente da sua condição social ou física.268 A 

chamada de atenção é exactamente para que, a fazer alguma diferença, seja dando mais 

carinho às ‘menos favorecidas’, aquelas que, “quer pela sua impotência e ingenuidade, quer 

pela sua triste enfermidade [pedem naturalmente] da parte das Irmãs mais desvelo e amor” 

(ADSCS, n/c, Directório das Irmãs dominicanas, Parte IV, Capítulo XIV, artigo 6.º). Uma 

atenção clara à condição individual de cada criança e às suas necessidades pessoais. 

A criança é um todo, corpo, consciência, coração, e tem de ser educada nessa perspectiva 

global, tendo em vista a sua ‘felicidade’. Ela é, além disso, parte de um contexto social, 

particularmente de um grupo familiar, em relação ao qual as Irmãs assumem 

responsabilidades. 

A criança precisa de se sentir amada; mesmo quando for necessário chamar-lhe a atenção, ela 

deverá compreender, pela forma como se lhe fala, ‘que se lhe tem amor’. Teresa de Saldanha 

exprime, frequentemente, esta sua convicção, de diversas formas: “Fiquei contente por ver 

como as nossas Irmãs parecem gostar das meninas. Trouxeram-me uma à sala da 

Comunidade, uma linda pequena, que chama Tia às Irmãs” (ADSCS, C 530, de TS ao Pe 

Russell, [1869], sublinhado no original). 

A criança tem direito à sua intimidade. Repare-se na rejeição, declarada no texto sob a forma 

clara e firme de ‘proibição expressa’, de devassar essa intimidade, referindo, mesmo em 

                                                                                                                                                         

virtudes. Sobretudo a caridade.”; “Eu tinha uma cabrinha de que gostava muito e ela ia levar-me ao colégio. 

Quando chegava, chamava a Madre Maria Inês e ela tinha a pachorra de vir à portaria ver a cabrinha e trazer-lhe 

um bolo.”; “Quando vínhamos na forma e a víamos ao fundo, de capa vestida, ela abria a capa e nós metíamo-

nos todas lá debaixo”; “(...) no fim de uma prática em que o Padre falou muito de caridade, achei que era uma 

falta de caridade ter os porcos presos e fui soltá-los. A Madre Maria Inês não me castigou e até achou graça.”. 
268 No artigo 6.º deste capítulo do directório (ADSCS, n/c, Directório das Irmãs dominicanas, Parte IV, Capítulo 

XIV) recomenda-se às Irmãs que nunca devem mostrar repugnância ao tratar de qualquer pessoa pelo facto de 

apresentar sinais de doença ou de miséria. 



 

 324

reuniões comunitárias e, portanto, no restrito círculo das educadoras, características ou factos 

‘pouco favoráveis’, das crianças ou das suas famílias. 

Reconhece-se que as crianças têm direito a expressar a sua ‘maneira de pensar’ e de se sentir 

‘à vontade com as Irmãs’. Afirma-se, assim, que a criança tem direito à sua liberdade e tem 

capacidade de discernimento: embora deva ser auxiliada na tomada de consciência do ‘bem’, 

pensa por si e pode pensar diferente; sempre que necessária, a ‘correcção’ deve ser ‘suave’ 

ainda que ‘firme’. Por outro lado, sublinha-se o desejo de criar condições para o bem-estar, 

como requisito fundamental para que a criança possa desenvolver-se sem subterfúgios, que a 

levariam a tornar-se numa negação de si mesma, a ser dissimulada e falsa. Pressente-se, 

subjacente ao texto, a concepção de que se pretende que a criança se sinta em casa, onde é 

acolhida e amada como pessoa única, inserida numa célula social onde tem de aprender a ter 

um papel activo: ela dispõe, já, de capacidade de intervir socialmente, ‘acudindo às 

necessidades’ dos mais pobres. 

Define-se que a educação não termina com a saída da educanda da escola: ela continuará a ser 

acompanhada pelas suas educadoras, particularmente pela Mestra de Aulas. Por um lado, 

assume-se que a formação da pessoa ultrapassa o limite temporal da idade escolar e das 

experiências vividas durante a passagem pela escola; por outro, que a formação de cada uma 

das alunas ‘foi confiada’ às Irmãs e, essa circunstância estabelece uma responsabilidade para 

toda a vida. Para além disso, a distância não poderá quebrar os laços de afecto, de ‘desvelo 

maternal’, que ligaram as Irmãs a cada uma das suas educandas. Este era um aspecto tido em 

boa consideração pelas Irmãs, particularmente pela própria Teresa de Saldanha, a avaliar pela 

quantidade de cartas que trocou com antigas alunas, bem como pelo seu teor carinhoso e 

interessado e, ainda, pela preocupação com a integração profissional de muitas. Vidal (1938) 

escreve, acerca da Irmã Maria Rosa Thiaucourt,269 educadora em Benfica e, depois, por vários 

anos, em Aveiro, onde foi, também, Mestra de Aulas: 

                                                 

269 Jeanne Thiaucourt (1861-1956) era de origem francesa, como já referimos noutro capítulo, a propósito da 

autoria da biografia de Teresa de Saldanha que aqui profusamente vimos citando. Veio para o Colégio de S. José 

de Benfica com dezoito anos para ensinar francês, por intermédio de uma tia, dominicana no Convento de Nancy 

com que Teresa de Saldanha se correspondia, regularmente, e acabou por entrar na Congregação em 1881. 
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(...) ela é o centro em volta do qual se juntam ainda as meninas antigas do seu Colégio, 

já agora mães, já agora avós. Com a sua literatura elegante e profusa, ela escreve cartas 

sobre cartas para a Beira, para o Alentejo, para o Minho, para toda a parte onde haja uma 

antiga discípula de Santa Joana, e nesta troca de correspondência, tão activa, tão 

carinhosa, tão maternal, ela encontra a satisfação inefável da sua alma de apóstolo e ao 

mesmo tempo a mais querida companhia para os isolamentos angustiosos da sua surdez. 

(Vidal, 1938, p. 266) 

Sobressai, ainda, do texto do directório, a circunstância de as Irmãs dominicanas se dedicarem 

a obras diferentes e, sobretudo, a estratos sociais diversos, dentro das suas escolas. As escolas 

para crianças desfavorecidas, dirigidas pelas Irmãs dominicanas, pertenciam, quase todas, à 

Associação Protectora de Meninas Pobres, sendo por esta sustentadas; as que eram 

frequentadas por crianças originárias de famílias mais abastadas, dependiam das mensalidades 

pagas pelos alunos. O texto afirma que constitui um ‘gozo’ receber, gratuitamente, algumas 

crianças pobres nestas últimas escolas, na medida em que as condições económicas da casa o 

permitissem. Na prática, observamos que todos os anos frequentavam os colégios diversas 

crianças nestas condições, enquanto outras pagavam, apenas, uma parte da mensalidade. 

Atestamos, portanto, com base nos registos de pagamento de mensalidades das diversas 

escolas que analisámos, o que Teresa de Saldanha afirma, ao bispo de Coimbra, a propósito 

do Colégio de Santa Joana, de Aveiro: 

(...) além de ser diminutíssima a mensalidade estabelecida deste modo para facilitar a 

instrução ainda aos menos abastados de bens, quase a quinta parte das alunas, filhas de 

pessoas distintas caídas em pobreza, ou órfãs em precárias circunstâncias de fortuna, 

umas pagam muito minorada essa mensalidade enquanto outras são sustentadas e 

educadas pelo Colégio, gratuitamente; e o mesmo sucede com muitas das alunas 

externas, por isso que o Colégio se fundou para benefícios e não para os auferir. 

(ADSCS, C 3743, de TS a D. Manuel de Bastos Pina, 20 Set 1891, rascunho, sublinhado 

no original) 

4. Os métodos de ensino utilizados devem ser ‘modernos’, dos autores mais 

‘autorizados’ e ‘seguidos’, como garantia da qualidade que se requer para as escolas e que, de 

certo modo, se percebe que é, já, reconhecida socialmente. 
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Repare-se no apelo à actualização continuada, à modernização e a uma leitura crítica das 

obras existentes sobre os ‘melhores métodos para todas as disciplinas’, procurando pôr em 

prática ‘o que for conveniente’. Sugere-se, pois, que, à exigência de estar a par das últimas 

novidades em termos de educação, e que reflecte a obrigação do estudo, elemento 

fundamental do ser dominicano, se alie o cuidado de seleccionar, criteriosamente, o que 

parecer aconselhável: o que se coadune com os princípios educativos assumidos e os valores 

considerados fundamentais, eles próprios ditando orientações pedagógicas incontornáveis, i.e. 

tudo o que não contradiga o que se expõe e se considera basilar. A expressão “Há muitas 

regras mais a observar (...) mas para isso têm obras excelentes” determina que o texto se 

debruça apenas sobre aquilo que se entende como estrutural no estilo próprio de educação, 

deixando para quem disso se ocupa, os aspectos provavelmente mais técnicos, como os que se 

relacionam com o ensino das diferentes disciplinas. 

A procura de métodos, de estratégias ou de materiais novos aparece referida nalgumas cartas 

trocadas entre as Irmãs: “Tenho muita pena de não ver os bordados daí ainda hoje tive a ideia 

de mandar a Ir. S. Pedro270 com a D. Eduarda,271 ambas precisam ideias novas modernas de 

trabalhos (...)” (IAN/TT, AC, Cx 46, 7(74), de Ir. Maria Inês Duff a TS, 20 Ag 1888). 

5. Uma educação eficaz exige disciplina por parte das educadoras e das educandas e 

controlo das primeiras relativamente às segundas. 

O carácter maternal, atribuído à educação, não exclui a exigência. Por isso, as educadoras 

devem “ter muita caridade e paciência com as meninas, mas ao mesmo tempo firmeza para 

bem as educar” (ADSCS, Lv 68, Extractos das Práticas da Madre Fundadora, 23 Out 1895), 

aliando à afabilidade e à doçura, “uma atitude séria, reservada, digna que imponha o respeito 

eximindo o temor” ou, como se explicará, adiante, no mesmo texto do directório, atendendo, 

sempre, a que “as crianças nunca se deixem levar pelo medo e pelo temor”. 

Elege-se, como ‘grande princípio da educação’, que uma justa repreensão, aplicada sempre 

que necessário, de modo ‘firme’ e ‘motivado’ e no momento oportuno, é ‘eficaz’, uma vez 

que, procedendo-se dessa forma, a criança alcança o motivo da correcção e entende que se lhe 

                                                 

270 Virgínia Palma Marques (c. 1863-1953) foi professora de costura e de bordados. Tinha “mãos de artista” 

(Nicolau, 2002, p. 497). 
271 Mestra do Colégio de Santa Joana que trabalhava em conjunto com a Ir. Maria de S. Pedro. 
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quer bem. Reconhece-se que “é melhor e mais fácil prevenir e prever do que corrigir e 

remediar”, apontando-se, como forma de o conseguir efectivamente, para a necessidade de 

uma vigilância atenta e sem ‘distracções’, como repetirá Teresa de Saldanha nas suas 

exortações: “evitar toda a distracção voluntária, sempre estar alerta” (ADSCS, Lv 68, 

Extractos das Práticas da Madre Fundadora, 19 Fev 1896). 

‘Vigiar’, ‘velar’, são expressões frequentes no texto transcrito, ambas utilizadas com o sentido 

de ‘cuidar’, mas sem perder o carácter de controlo, relativamente a tudo o que diz respeito às 

educandas (‘a alimentação’, ‘a saúde’, ‘a instrução’, ‘a formação moral e religiosa’, ‘o 

espiritual e o temporal’) e em todas as situações da sua vida escolar (‘no estudo e no 

trabalho’, ‘nos recreios e no descanso’, ‘na classe e na capela’). No seu ‘posto’, as Irmãs 

olharão pelas crianças que lhes estão confiadas, intervindo nas alturas devidas, ao mesmo 

tempo que, pelo seu comportamento exemplar, cumprem a sua missão educativa como 

modelos. 

A ‘ordem’ e a ‘harmonia’, que se deseja para o funcionamento da escola, exigem, por parte 

das Irmãs, cooperação intracomunitária e ‘exactidão’ no cumprimento das normas 

estabelecidas; por parte das crianças, que não constituam perturbação para o ‘bem geral', o 

qual, em casos extremos, será preferido relativamente ao bem individual. 

Para a ordem e a harmonia contribuirá, ainda, o ‘amor à verdade’, a única expressão 

sublinhada no texto original transcrito. Sendo a ‘verdade’ o lema da Ordem Dominicana, ela é 

apresentada com uma finalidade pedagógica: contribuir para que as crianças sejam ‘francas, 

leais, simples’ e aprendam a ‘exprimir-se’ livremente. Uma mentira deverá ser sempre 

‘castigada’ e a falta, confessada com franqueza, tratada com ‘indulgência’, o que aponta, 

também, para a responsabilidade individual em assumir os seus próprios actos. 

Acrescente-se, neste ponto, que as Constituições recomendam às Irmãs que se habituem, 

desde a formação inicial, “(...) a não formarem a sua opinião a respeito de pessoa alguma, e a 

supor boas e feitas com boa intenção, todas as acções do próximo, mesmo as que parecem 

más, porque o juízo humano engana-se muitas vezes” (Constituições, II Parte, Capítulo II, 

artigo 3.º). A consideração de tal princípio cria condições para a ‘indulgência’, diríamos para 

a tolerância, necessária ao respeito pela liberdade da pessoa e à concessão do direito ao erro, 

indispensável ao saudável desenvolvimento humano. 

Dentro deste espírito, recusa-se a ‘intriga’ entre colegas e a ‘acusação mútua’, valorizando-se 

a ‘caridade’. O texto sugere que é a mesma ‘caridade’ que impede de falar mal dos outros e de 
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apontar as suas faltas, que conduz à solidariedade, à preocupação e à partilha com os outros, 

particularmente com os mais desfavorecidos. 

3.2.1.3 Os relatórios e os mapas de contas 

A actividade da Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, fundadas 

por Teresa de Saldanha, está extensamente documentada por meio de actas de reuniões a 

vários níveis, relatórios e mapas de contas, tal como acontecia com a Associação Protectora 

de Meninas Pobres, existindo, ainda, crónicas de diferentes casas. No entanto, dado o carácter 

diverso da instituição, não nos pareceu pertinente analisá-la de acordo com os mesmos 

parâmetros utilizados na análise da Associação Protectora de Meninas Pobres. Uma parte da 

actividade da congregação persegue objectivos que se prendem com o seu cariz religioso e de 

vida comunitária que não dizem, directamente, respeito à educação ou à acção social com ela 

relacionada. E, nas comunidades, integram-se sempre algumas Irmãs que, pela sua idade, 

condições de saúde ou, simplesmente, tarefa diferente, como as visitas aos hospitais e 

tratamento de outros doentes que não os familiares dos educandos, cujas actividades e 

despesas se registam nos mesmos documentos, dificultando uma análise que contemple, 

apenas, a acção educativa. Atente-se que, além das Irmãs que trabalham nos dispensários e se 

dedicam, por isso, ao tratamento das crianças que ali se deslocam por motivos de saúde, as 

restantes, integradas em comunidades que se dedicam, especificamente, às escolas, utilizam 

grande parte do tempo que lhes sobra, particularmente os domingos e os dias feriados, na 

visita aos pobres e aos doentes, nos seus domicílios e nos hospitais, a quem levam consolo e 

as esmolas da Associação de Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos (Thiaucourt, 1987) 

presidida pela Condessa de Rio Maior, D. Isabel.272 

                                                 

272 Em carta ao Mestre Geral da Ordem Dominicana, Teresa de Saldanha escreve, a 16 de Setembro de 1869: 

“Não quero (...) deixar de falar a Vossa Reverência nas visitas que a nossa Irmã Maria José [Barros de Castro] 

faz ao Hospital de S. José e ao Hospital do Desterro, uma das obras mais importantes e mais belas. Consegui 

licença para que a Irmã pudesse visitar os Hospitais do Governo, podendo entrar sem nenhuma dificuldade 

vestida de preto. A nossa Irmã vai às salas onde estão os doentes, fala com eles, assenta-se à cabeceira de cada 

um, procura consolá-los. Faz-lhes uma instrução religiosa e já algumas almas se têm convertido, como aconteceu 

a uma rapariga que vivia na desgraça, a ponto de querer voltar para os pais. Estes nem sequer queriam ouvir falar 
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Deixando para capítulos posteriores, à medida que julgarmos conveniente, a utilização de 

alguns dados sobre o funcionamento concreto das escolas que as crónicas das casas nos 

fornecem, vejamos que informações, contidas nos relatórios anuais e nos mapas de contas, 

podem ajudar a clarificar o que diz respeito à educação levada a cabo pelas Irmãs, ou ao modo 

de providenciar meios para cumprir essa missão. 

Os relatórios, aparentemente anuais, eram exarados pela superiora geral da congregação e 

dirigiam-se à Santa Sé e não a uma autoridade civil. Tivemos acesso, apenas, a 4 destes 

relatórios, referentes aos anos de 1888, 1898, 1903, 1911-1915. A estrutura destes 

documentos, à excepção do último que, por relatar a situação vivida no período após a 

implantação da República e a dispersão das Irmãs, se apresenta de outra forma, consistia em 5 

breves capítulos: Estado disciplinar; Estado do pessoal; Estado material; Estado financeiro, ou 

económico; Noviciado (ADSCS, D 3736, Relatório do estado da Congregação, 1888; 

ADSCS, D 3741, Relatório do estado da Congregação, 1903). O relatório de 1898 (ADSCS, 

D 3731) acrescenta “Uma notícia histórica da Congregação desde o seu princípio até ao 

presente”. Destes capítulos, só o que se refere ao estado económico contém elementos 

susceptíveis de interessar a este estudo. Nos relatórios de 1888 e 1898, a redacção deste 

capítulo é muito semelhante: 

A Casa Mãe da Congregação [Palácio de Benfica, onde está instalado o Colégio de S. 

José] com todas as suas dependências, jardins, mata, horta e mais casais circunvizinhos 

aonde estão nascentes abundantes de água, constituí uma importantíssima propriedade 

que a Fundadora comprou expressamente para a Comunidade, e teria feito doação de 

tudo à Congregação, se as leis portuguesas assim o permitissem. Mas pelas leis 

portuguesas as Congregações não podem possuir, então para se poder fazer o bem e 

caminhar no meio de tantas dificuldades, procura-se arranjar os negócios com a possível 

prudência. Os bens têm de ficar em nome das proprietárias e os rendimentos são 

entregues à Comunidade. É o que acontece com a propriedade de S. Domingos de 

                                                                                                                                                         

dela, recusando-se, por isso, a recebê-la em casa, mas a nossa boa Irmã, com todo o zelo da sua caridade, 

conseguiu que lhe perdoassem, e teve a consolação de [a] deixar na companhia deles (...).” (Thiaucourt, 1987, p. 

222). 
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Benfica que se conservou em nome da Fundadora, assim como toda a sua fortuna em 

bens de raiz cujo rendimento, no ano de 1898, foi de 4000$000 reis.273 O rendimento 

varia um pouco, uns anos mais, outros menos, e é isto o que constitui o rendimento da 

Congregação de Santa Catarina de Sena, das Irmãs Terceiras de S. Domingos, juntando-

se mais o rendimento das meninas pensionistas (...). A Fundadora fez o seu testamento 

depois da sua profissão, no qual nomeia três Irmãs para suas herdeiras (...) tudo feito 

legalmente conforme determinam as leis portuguesas. Em todas as Casas da 

Congregação está tudo organizado de forma que não há dificuldades algumas com as 

autoridades civis e tudo caminha em boa harmonia. A receita das Casas Secundárias 

chega para a despesa e as Superioras todos os anos apresentam as suas contas à 

Superiora Geral, sem déficit. (ADSCS, D 3731, Relatório do estado da Congregação, 

1898, sublinhado no original). 

De salientar, a referência ao cuidado de manter tudo na ‘legalidade’ e em ‘boa harmonia’, 

para evitar ‘dificuldades com as autoridades civis’. A partir de 1901, por exigência da lei de 

Hintze Ribeiro, a que já nos referimos, a congregação constituiu-se como associação, com 

estatutos aprovados pela autoridade civil. Disso nos dá conta o relatório da congregação 

referente ao ano de 1903, no mesmo capítulo: 

A Congregação de Santa Catarina de Sena, está aprovada pelo governo debaixo do título 

de: Associação das Irmãs Terceiras de S. Domingos com a sua sede em S. Domingos de 

Benfica, Lisboa.274 Esta associação está sujeita à inspecção do governo, a quem tem que 

                                                 

273 No relatório de 1888, afirma-se que para comprar a propriedade de Benfica, com o seu palácio, em 1877, a 

fundadora teve de contrair um empréstimo no valor de 16000$000 reis a pagar em 20 anos, com um encargo 

anual de 1065$538 reis de juros, acrescentando: “Como as rendas da Fundadora são 6000$000 reis, pode muito 

bem pagar o encargo anual, restando-lhe ainda uma boa quantia para sustentar a Casa Mãe e ocorrer a tantas 

despesas indispensáveis num estabelecimento desta ordem e ajudar, sendo necessário, as Casas filiais.” (ADSCS, 

D 3736, Relatório da congregação, 1888, sublinhado no original) 
274 A portaria de aprovação tem data de 18 de Outubro de 1901 e foi publicada no Diário do Governo em 21 de 

Outubro seguinte. O texto dos estatutos obedecia a um formulário comum, o que explica a existência de 

afirmações que não fazem sentido no contexto de uma ordem religiosa: “Só podem ser admitidas como 

associadas, pessoas do sexo feminino, devendo as menores ter licença escrita de seus pais ou tutores, e as 
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prestar contas anualmente, quando a autoridade quer visitar os Colégios é necessário não 

por impedimentos a este exame. Assim se tem feito e não temos encontrado dificuldades 

e todos os nossos estabelecimentos funcionam com toda a regularidade em paz e em boa 

harmonia. (ADSCS, D 3741, Relatório do estado da Congregação, 1903) 

À data dos 4 relatórios, todos posteriores a 1972, Teresa de Saldanha estava já de posse da 

herança que lhe coube por morte do pai, o Conde de Rio Maior, constituída por diversas 

propriedades que rendiam, anualmente, entre 3000$000 e 5000$000 (ADSCS, Lv 140015, 

1873-1883). Esta pequena fortuna revertia, em grande parte, para a manutenção das casas da 

congregação, como se assegura no relatório e podemos confirmar através da leitura dos mapas 

de contas da própria Teresa, que afirmava não desejar o dinheiro senão para fazer o bem, 

através desta fundação que ela acreditava ser um contributo relevante para o desenvolvimento 

do seu país: 

(...) não duvido empregar dos meus rendimentos o que for preciso para a realização 

destas obras [no Convento de Jesus, de Aveiro, onde está instalado o Colégio de Santa 

Joana] sem pretender cá senão a consolação que naturalmente resulta do convencimento 

de que pratico uma obra útil à Religião que professo e amo, e ao país que me foi berço, e 

que desejo ver levantado no conceito público entre as Nações verdadeiramente cultas e 

livres, a ideia que me preocupa em tudo isto é a da estabilidade e segurança desta 

fundação. (ADSCS C 3743, de Teresa de Saldanha a D. Manuel de Bastos Pina, 20 Set 

1891, rascunho) 

Os mapas analisados dão conta das despesas assumidas, directamente, por Teresa de 

Saldanha,275 entre outras: as prestações para pagamento do empréstimo contraído para 
                                                                                                                                                         

casadas licença escrita de seus maridos.” (ADSCS, D 2443, Estatutos da Associação das Irmãs Terceiras de S. 

Domingos, artigo 8.º, 1901, sublinhado nosso). 
275 A análise das contas de Teresa de Saldanha revela outros dados interessantes. Por exemplo, vemos que dava, 

mensalmente: à tia Maria Francisca de Saldanha e Oliveira, irmã mais velha de seu pai, 7$500 reis, até à morte 

desta, em 1882; 5$000 reis à tia Maria Romana Hearn de Sousa (?-?), viúva de Nuno de Saldanha Oliveira Daun 

e Lorena (1822-1870), também irmão do pai, que ficara com 7 filhos a seu cargo (ADSCS, C 1161, 1870), a 

quem pagava, ainda, a renda de casa, no valor de 8$400 reis semestrais; ao irmão, António, Conde de Rio Maior 

e herdeiro da casa onde viviam, 40$000 reis “para o meu sustento” (ADSCS, Lv 140015, 1873-1883). 
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aquisição do Palácio e Quinta de Benfica; os seguros da casa e mobília; as obras; os 

ordenados dos caseiros e, por vezes, de algumas mestras; aulas particulares para as Irmãs;276 

objectos vários para as casas; animais para a quinta; aluguer de pianos para as festas de fim do 

ano; livros para distribuir como prémios aos alunos; sem contar com o que dava, 

regularmente, conforme já referimos, para ‘sustento da comunidade’ (ADSCS, Lv 140015, 

1873-1883; Lv 14007, 1884-1897). 

Até 1872, a situação fora bem mais difícil: 

Não tendo eu neste tempo fortuna minha, apenas podia contar com 15$000 reis mensais 

que meu pai me dava para as minhas despesas, e portanto para poder sustentar as 

primeiras Irmãs tinha de me valer do único meio que eu tinha à minha disposição nesse 

tempo e era o Asilo da Associação da qual eu era a Presidente. Os ordenados dados às 

mestras seculares seriam entregues às Irmãs para o seu sustento, a Associação também 

pagava a renda da casa, o Asilo estava estabelecido e organizado, era só as Irmãs 

entrarem. Era um princípio bem pobre, confiando só na Providência de Deus para tudo, 

mas assim começam as obras de Nosso Senhor. (ADSCS, D 6957, Notas particulares, 

[1877], sublinhado no original) 

Ao contributo da Associação Protectora de Meninas Pobres destinado, como vimos, ao 

pagamento dos ordenados das mestras em que se incluíam as Irmãs, à manutenção das escolas 

e a benefícios às crianças pobres que as frequentavam, juntavam-se as esmolas da Associação 

de Nossa Senhora dos Aflitos que as Irmãs distribuíam pelos pobres e pelos doentes das 

imediações. 

Outros particulares contribuíam, periódica ou esporadicamente, com esmolas para as Irmãs e 

as suas casas, com especial destaque para a Condessa de Rio Maior e a sua nora D. Maria277 
                                                 

276 Em Novembro de 1879 e Junho de 1880, Teresa regista, no seu Livro de Caixa, o pagamento de 45$000 reis 

“Ao Ill.mo Sr. José Rodrigues uma dúzia de lições de desenho dadas às Irmãs em Benfica” (ADSCS, Lv 

140015). O mesmo se regista no Livro da receita e despesa da Casa de S. José das Irmãs Terceiras de S. 

Domingos, por diversas vezes, entre 1876 e 1882 (IAN/TT, AC, Lv 125). 
277 Também abundam referências aos contributos do Padre Russell e, ainda: Imperatriz do Brasil, Viscondessa 

de Fonte Arcada, Joaquina Saldanha da Gama Ferrão, Maria Carlota Vadre, Condessa de Lavradio, Maria 
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(ADSCS, Lv 140014, Despesas particulares das Irmãs Terceiras, 1866-1872). A estes valores 

juntava-se o produto de obras feitas pelas Irmãs, nomeadamente arranjos de costura (ADSCS, 

Lv 140014, Despesas particulares das Irmãs Terceiras, 1866-1872) e, mais tarde, o dinheiro 

proveniente da venda de produtos cultivados na quinta ou na cerca das casas.278 

As receitas da congregação incluíam, ainda, os dotes das Irmãs, de acordo com um valor 

estipulado nas Constituições (II Parte, Capítulo I, artigo 2.º), de que nem todas dispunham, 

bem como das rendas correspondentes ao património pessoal, de cuja propriedade não 

abdicavam, mesmo depois de professarem; e, o produto das mensalidades dos alunos, nas 

casas em que se instalaram externatos ou pensionatos para crianças de famílias mais 

abastadas. 

Os mapas anuais de despesas das casas confirmam que a Congregação das Irmãs Terceiras de 

S. Domingos foi, gradualmente, encontrando formas de obter rendimentos próprios e, por 

isso, dependendo, cada vez menos, da Associação Protectora de Meninas Pobres e de 

donativos. Esta independência era, sobretudo, notória, na Casa-Mãe, em Benfica, garantida 

pelas mensalidades dos alunos mas, também, pelos rendimentos de Teresa de Saldanha, que 

entravam nas contas da casa, depois de pagas todas as despesas com as suas propriedades; daí 

saíam, por diversas vezes, ajudas monetárias para as casas filiais. 

A dependência em relação aos subsídios provenientes da Associação Protectora de Meninas 

Pobres manteve-se nas casas essencialmente dedicadas à educação das meninas pobres, onde 

                                                                                                                                                         

Adelaide Matos, Viscondessa de Carvalho, Mr. Harrington, Pilar Nandim de Carvalho, José de Saldanha 

Oliveira e Sousa, entre outros, nomes já conhecidos dos mapas da Associação Protectora de Meninas Pobres, 

onde figuravam enquanto sócias ou benfeitores (ADSCS, Lv 140014, Despesas particulares das Irmãs Terceiras, 

1866-1872). 
278 Em carta ao Mestre Geral da Ordem, em Setembro de 1869, Teresa de Saldanha escreve: “A nossa Casa é 

uma Casa da Providência! Presentemente para exercermos a caridade, dependemos de algumas pessoas amigas, 

da minha mãe que me auxilia muito e de todas estas Associações de caridade. Espero que mais tarde nos 

tornemos mais independentes. Porém esta nossa dependência da caridade do próximo é (...) uma prova bem 

visível de que a nossa obra começada é bem uma obra de Deus. Se, por um lado, não temos tido dificuldades, 

também não podemos dizer que não temos tido que sofrer. Forçadas a irmos de um lado a outro pedir recursos, 

isto é uma prova por vezes penosa.” (Thiaucourt, 1987, p. 222). 
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as aulas eram ‘pertença’ da associação, como acontecia no Colégio do Salvador, em cujas 

obras de restauro e adaptação, a associação investiu um grande quantia, como vimos em 

capítulo anterior; mas, mesmo nessas, as Irmãs procuraram outras formas de financiamento, 

como a criação, já referida, de escolas para crianças que pagavam uma mesada, retirando daí 

o necessário para sustentar total ou parcialmente, as aulas gratuitas, ao mesmo tempo que 

estendiam a sua acção educativa a outra classe social. Foi o caso do Convento de Jesus, em 

Aveiro, onde, inicialmente, havia apenas uma escola para meninas pobres, inteiramente 

subsidiada pela associação: a partir da chegada das Irmãs, em 1884, e com a criação do 

Colégio de Santa Joana, o sustento da aula gratuita foi sendo assumido, aos poucos, pelo 

colégio, até não haver mais necessidade de intervenção exterior. A título de exemplo, veja-se 

os quadros-resumo da receita e despesa relativas ao ano de 1901-02, já sujeitos ao formulário 

oficial resultante da lei de Hintze Ribeiro, do Colégio do Salvador (ver Tabela 11) e do 

Colégio de Santa Joana (ver Tabela 12). Repare-se: na origem das receitas; no saldo, nulo no 

primeiro e de apenas 190$350 reis no segundo. 

Os quadros detalhados das despesas mensais, como o que se apresenta na Figura 10, que 

especifica os gastos efectuados durante o mês de Agosto de 1882, o último mês do ano 

lectivo, na Casa de S. José, em Benfica (IAN/TT, AC, Lv 125), fornecem algumas indicações 

que requerem um breve comentário. Para além dos gastos com objectos de uso corrente, como 

as vassouras, louça e molduras, com pequenos consertos ou com o culto, assinale-se: 

• A indicação de que se gastaram, até àquela data, 700$000 reis, na “obra pegada com a 

Capela”, confirma que a configuração inicial do palácio foi alterada, com vista a uma melhor 

adequação do espaço físico à missão nele levada a cabo. Como é possível confirmar em 

diversos documentos, Teresa de Saldanha introduziu novos espaços no palácio, de que 

sobressaem o prolongamento da casa até à rua, com o acrescento de uma zona de quartos e 

salas e, ainda, a construção de dois edifícios novos na quinta, um dos quais destinado ao 

tratamento e recuperação das Irmãs e das alunas doentes, longe do bulício do colégio e em 

condições de evitar o contágio, no caso de doenças infecciosas; 

• O dispêndio com a quinta representa cerca de 10% do total das despesas, um 

investimento justificado pelo facto de esta ser explorada como fonte de produtos que, depois, 

se utilizavam na alimentação das pessoas da casa; 
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• O registo de despesas com piano(s) e respectiva afinação, quase sempre presentes nas 

listagens de gastos desta casa, merecendo mesmo uma rubrica específica nos mapas anuais de 

despesa, atesta o valor atribuído a este instrumento nesta instituição, sugerindo a sua presença 

na educação nela facultada; 

 

Tabela 11. Quadro resumo da receita e despesa do Colégio do Salvador, no ano económico de 

1901/02. (IAN/TT, AC, Lv 146, Livro Diário do Colégio do Salvador, no extinto Convento do Senhor 

Rei Salvador, Lisboa, 1902) 

Receita Despesa 

Mensalidades dos educandos 970$000 Comestíveis 1 058$993

Subsídio da Associação Protectora de 

Meninas Pobres279 

317$500 Combustíveis 74$730

Pensões de montepios 52$500 Roupas de casa 4$200

Mensalidades de senhoras recolhidas 100$000 Vestuário 17$550

Subsídios e esmolas particulares 60$588 Utensílios 17$025

SOMA 1 500$588 Médico e farmácia 16$500

 Salários e gratificações 134$000

 Água e lavagem de roupas 29$020

 Culto280 95$540

 Expediente 11$810

 Cerca e jardins 3$600

 Obras 26$660

 Transportes 5$300

 Objectos de estudo281 4$500

 Contribuições, seguros e 

diversos 

1$160

 Esmolas 

 SOMA 1 500$588

                                                 

279 Noutros anos ascende a 762$000 (este valor é por ex. o de 1905-1906, mas também de 1906-1907). 
280 Noutros anos, esta verba especifica: ‘cera, missas, funerais e guisamentos’. 
281 Noutros anos: ‘Aluguer de pianos e objectos de estudo’. 
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Tabela 12. Quadro resumo da receita e despesa do Colégio de Santa Joana, Aveiro, no ano económico 

de 1901/02. (IAN/TT, AC, Lv 149, Livro Diário do Colégio de Santa Joana, no extinto Convento de 

Jesus em Aveiro, 1902) 

Receita Despesa 
Dinheiro existente à data da 

instalação 

128$540 Comestíveis 1 919$620

Mensalidades das educandas 2 726$150 Combustíveis 110$300

Esmolas das associadas282 105$330 Roupas de casa 10$780

 2 960$020 Vestuário 25$000

  Utensílios em geral 11$050

  Médico e farmácia 23$290

  Salários e gratificações 225$000

  Água e lavagem de roupas 104$320

  Culto 156$140

  Expediente 20$100

  Cerca 70$000

  Obras 11$310

  Viagens e transportes 1$800

  Objectos de estudo 37$260

  Contribuições, seguros e miúdos 7$890

  Esmolas 35$810

  SOMA 2 769$670

• Repete-se a atribuição de uma verba a esmolas para os mais pobres: 5$800 reis a 

pessoas não identificadas e 1$000 reis à Quitéria.283 

• A especificação dos valores pagos, como ordenados, aos diversos trabalhadores, 

permite estabelecer um padrão do vencimento praticado. Subtraindo os pagamentos de 5$000 

ao sacristão, de 8$000 reis ao criado Joaquim e de 12$000 reis ao Padre Dr. [Reis]: D. Ana 
                                                 

282 Neste caso, as associadas são, claramente, as Irmãs. 
283 No Mapa da despesa diária da Casa de S. José, Benfica (IAN/TT, AC, Lv 141) regista-se regularmente uma 

verba gasta em “pão para os pobres”. No Mapa geral de despesas desta casa (IAN/TT, AC, Lv 125) neste ano de 

1882, regista-se o valor de 86$600 reis gasto em esmolas. 
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recebeu 9$000 reis mais 10$000 de gratificação; [D.]284 Eulália, 6$000 reis mais 4$500 de 

gratificação; a Miss Fitzgerald foram atribuídos 9$000 reis pelo trabalho de dois meses 

(4$5000 reis mensais), mais 15$000 por razão não apontada; à mestra de alemão foram pagos 

144$000 reis por 8 meses de trabalho (18$000 reis mensais) mais 9$000 por duas semanas 

que trabalhou em Agosto; Maria da Madre de Deus teve direito a 2$500 reis mais 1$000 de 

gratificação; Beatriz, Emília e Guilhermina receberam 2$000 reis cada uma; e, a Leonor, 

pagou-se 2$500 reis. 

No mapa anual referente às despesas de 1882, o total destes valores vem inscrito na rubrica 

“Ordenados de Mestras e Empregados”. Através da análise dos mapas mensais, podemos 

afirmar que D. Ana e D. Eulália serão as mestras, que recebem, respectivamente, 9$000 e 

6$000 reis de ordenado; registe-se que ambas receberam, ainda, neste ano de 1882, outras 

gratificações: a primeira recebeu em Setembro, como acontecera em Agosto, mais 10$000, do 

mesmo modo que a segunda teve, em Setembro, outros 4$500 reis; D. Eulália viu ainda pagos 

os seus ‘banhos’ de Verão, no valor de 2$100 reis, introduzidos nas contas do mês de Outubro 

e, em Dezembro, 15$000 reis extra, sem indicação do motivo. Sabendo que D. Eulália Morais 

Sarmento era interna, i.e. vivia na companhia das Irmãs, no Convento do Salvador, pelo 

menos desde que o Colégio de S. José, onde ensinava desde os finais da década de 60 

(Thiaucourt, 1987), mudara a aula dos meninos que pagavam, das Portas da Cruz para 

Benfica, é provável que a diferença de tratamento, relativamente ao seu salário, decorresse 

dessa situação.285 

                                                 

284 Nos outros mapas mensais assim vem designada esta senhora. 
285 No Mapa da Despesa Geral de 1876 (IAN/TT, AC, Lv 125), encontramos a rubrica “Ordenados” dividida em 

três: “Mestra de Casa”, “Criada e criado” e “Mestras de fora”. No entanto, não podemos descartar a 

possibilidade de haver outras explicações, uma vez que a média dos ordenados atribuídos à “mestra de casa” 

durante o ano de 1876 é, sensivelmente, de 11$000 reis, valor bastante superior à média dos valores atribuídos a 

D. Eulália ao longo do ano de 1882, em Benfica, que ronda os 8$000 reis. Leia-se o que, em 1868, Teresa de 

Saldanha escreveu a Maria Augusta Campos: “Como te disse fiz novas propostas à Eulália, ficando ela só com 

um ordenado e sendo sustentada pela casa. Ela por sua parte estava pronta a tudo, mas a família é a grande 

dificuldade. Imagina tu que a Eulália dava 6$000 reis ao Pai e ficava com 9$000 só para si. Se 9$000 lhe bastam 

não é justo que a Associação gaste tanto. Ficando a Eulália só com uma libra, dava quase tudo e ficava sem nada 

para os arranjos e andar asseada.” (ADSCS, C 1898, [1868]). 
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Figura 10. Registo das despesas da Casa de S. José, em Agosto 1882. (IAN/TT, AC, Lv 125) 
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Também Maria da Madre de Deus era mestra, mas de costura (IAN/TT, AC, Cx 40, 276, 

1876); para além da gratificação de Agosto, recebeu em Setembro mais 1$000, 

provavelmente, também, como gratificação, como acontecera com as duas anteriores. Das 

restantes quatro, Leonor tem um ordenado semelhante ao de Maria da Madre de Deus 

devendo, eventualmente, desempenhar papel análogo, embora não disponhamos de outros 

dados que o confirmem. Emília, Beatriz e Guilhermina são empregadas da casa. 

À mestra Miss Fitzgerald que, presumivelmente, ensinaria inglês, e à mestra de alemão, não 

identificada,286 juntam-se, noutros mapas mensais de 1882, Jeanne Thiaucourt, mestra de 

francês que, já na altura, era noviça das Irmãs dominicanas e, em Dezembro desse ano, Emilie 

Lemarquis indicada como a “nova mestra de Francês”, provavelmente substituindo Jeanne 

dada a proximidade da sua profissão religiosa, com um ordenado de 18$000 reis. 

3.3 A ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DE MENINAS POBRES E AS IRMÃS 

TERCEIRAS DE S. DOMINGOS 

A Congregação das Irmãs Dominicanas ficou a dever a sua viabilidade, do ponto de vista 

económico e logístico, à Associação Protectora de Meninas Pobres. Mas, também é 

indiscutível que a congregação, assumindo o projecto de educação da associação, permitiu a 

sua ampliação e garantiu o cumprimento dos seus elevados objectivos, fornecendo os recursos 

humanos adequados quer à direcção dos estabelecimentos quer ao tipo de ensino desejado, e, 

ainda, ao acompanhamento das crianças no seu ambiente próprio, cuidando, incessantemente, 

de contribuir para a felicidade do maior número possível de famílias. Por diversas vezes, a 

direcção da associação o reconhece, nomeadamente nos relatórios anuais: 

Ao zelo incansável das Irmãs Terceiras de S. Domingos, que há nove anos dirigem o 

nosso Asilo, e à ardente caridade com que se ocupam das crianças, devemos o estado de 

prosperidade em que esta casa se acha e a boa ordem que sempre ali reina, podendo a 

nossa aula ser dada como modelo. (ADSCS, D 3816, Relatório da APMP, 1877) 
                                                 

286 Tratar-se-á de Eva Klassert, como vem indicado no mês de Dezembro, depois de um interregno de três 

meses. 
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Não deixa de ser curioso que só neste relatório, publicado em Janeiro de 1877, se fale nas 

Irmãs dominicanas, estando elas a dirigir uma escola da associação desde Novembro de 1868. 

Algo semelhante acontece nas actas das reuniões da direcção, onde a primeira referência 

surge apenas em 6 de Abril de 1875 (IAN/TT, AC, Lv 360). Podemos atestar que a prudência 

que Teresa de Saldanha invocava para fazer tudo em silêncio, era aplicada dentro da própria 

associação: 

As nossas Irmãs não têm visitas, só eu lá vou e então não se tem feito espalhafato. (...) 

No bairro aonde as Irmãs estão dizem que há ali duas Irmãs da Caridade! O outro dia em 

casa da Condessa de São Martinho alguém disse: Agora há aqui ao pé duas Irmãs da 

Caridade. Deus queira que estas peguem; mas parece que sim, porque tem-se feito com 

muita prudência! Não achas bom dizer-se isto? É esquisito, mas não se fala em nós. 

(ADSCS, C 4852, TS a Maria Duff, 4 Fev 1869) 

Esta referência à Condessa de S. Martinho é muito interessante, uma vez que esta senhora 

pertencia, como assinalámos atrás, desde a primeira hora, ao grupo de subscritores da escola 

estabelecida nas Portas da Cruz e morava nas redondezas. Sete anos após a resolução da 

Questão das Irmãs da Caridade, parece existir uma certa cumplicidade, por parte de alguns, 

para proteger a nova fundação, quer por convicção própria quer pelo reconhecimento do seu 

trabalho social. Mais adiante, na mesma carta e, referindo-se à ida da destinatária, Maria Duff, 

para o noviciado, em Dublin, Teresa comenta: 

De ti disse-se que tinhas ido para fora, mas que voltas. Muitos não percebem bem o que 

é. Mas, para te dizer a verdade, cá na minha roda não ouvi falar muito (...). Disseram-me 

(...) que o marido da Eugénia O’Neill tinha sabido pela Ema aonde tu estavas e para 

onde vinhas e que ele tinha feito uma cena à mulher para que ela lhe contasse tudo 

dizendo que decerto sabia, falando em Jesuítas, etc. Mas a Eugénia calou-se. (ADSCS, C 

4852, TS a Maria Duff, 4 Fev 1869) 

No entanto, as Irmãs, apesar de, como se afirma na carta, não terem visitas, tornavam-se bem 

visíveis pelo trabalho que, desde o início, faziam junto da população do bairro: 

As nossas duas Irmãs andam com o seu hábito em casa, ninguém lhes diz nada e todos as 

respeitam. As nossas aulas estão cheias de crianças e raparigas, já não há lugar e bem 
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sabes que a aula em cima é bem grande. Aos Domingos a Irmã Maria José explica a 

doutrina e vem até gente crescida. As nossas Irmãs têm muito trabalho. A Irmã Maria 

José brevemente terá direito a grau de doutor. As mães das crianças, gente pobre, estão 

constantemente a ir pedir socorros, todos vêem o hábito e respeitam as Irmãs. Parece-me 

um sonho tudo isto! (ADSCS, C 4852, TS a Maria Duff, 4 Fev 1869, sublinhado no 

original) 

Podemos afirmar que, do ponto de vista social e de relação com o poder político, a 

Associação Protectora de Meninas Pobres foi, em boa parte, a capa de protecção que permitiu 

o desenvolvimento da congregação. Efectivamente, entre as duas sucederam-se os fenómenos 

de mimetismo. Por exemplo, nos pedidos de concessão de conventos em extinção, como 

forma de obter um espaço onde não fosse preciso gastar dinheiro com despesas de aluguer, 

como já referimos em capítulo anterior, mas, também, de os salvar da ruína ou de uma 

utilização inadequada, caso passassem para as mãos do Governo, assim que desaparecesse a 

última religiosa ou pupila, particularmente aqueles de que se sente mais próxima, os 

conventos dominicanos.287 Este desejo, que realça a convicção de que Teresa sentia, à 

imagem do que Lacordaire realizara em França, que a restauração da Ordem Dominicana em 

Portugal passava pela fundação da nova congregação, parece óbvio, quando reparamos que, à 

excepção do Convento de S. José em Lagoa, hoje Centro Cultural da cidade, antigo convento 

de carmelitas, todos os outros conventos que Teresa de Saldanha conseguiu, em nome da 

Associação Protectora de Meninas Pobres, para neles instalar as suas Irmãs e as escolas, 

tinham sido de freiras dominicanas: Convento do Senhor Rei Salvador (a Alfama), Convento 

de Santa Joana (a Santa Marta) e Convento do Santíssimo Sacramento (a Alcântara), em 

Lisboa; Convento das Donas, em Santarém; e Convento de Jesus, em Aveiro.288 

                                                 

287 Veja-se o que Teresa de Saldanha escreve a propósito da concessão do Convento do Salvador: “Acabo de ler 

o Diário de Notícias e vejo passou a lei e ficamos de posse do Salvador! Por cá vai uma grande alegria e estou 

certa a esta hora no Salvador e no bairro, entre os pobres, vai um grande regozijo! (...) Deus seja bendito, que 

salvamos aquela Igreja, tão antiga.” (ADSCS, C 4087, de TS a sua mãe, 8 Maio 1884, sublinhado nosso). 
288 O requerimento dirigido por Teresa de Saldanha, enquanto presidente da Associação Protectora de Meninas 

Pobres, ao Rei, solicitando a concessão do Convento de Jesus, tem o seguinte teor: “A Associação Protectora de 

Meninas Pobres, fundada em Lisboa e legalmente constituída tendo os seus Estatutos aprovados por Decreto de 
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E, se no Convento de Santa Joana, em Lisboa, apenas existiram aulas gratuitas para crianças 

pobres – uma aula para raparigas e uma aula mista – sendo, plenamente justificada, a 

atribuição do convento àquela associação, nos restantes casos coexistiram, no mesmo 

estabelecimento, escolas gratuitas e escolas pagas: no do Salvador, uma aula pertencente à 

Associação Protectora de Meninas Pobres, outra à Associação Protectora de Escolas-Asilos 

para Rapazes Pobres e um colégio para rapazes internos dos 6 aos 10 anos; no do Sacramento, 

uma aula da Associação Protectora de Meninas Pobres, um colégio para meninas internas, 

para além do Dispensário da Rainha ali instalado em 1893; em Santarém, uma aula gratuita 

sustentada por uma Associação Protectora de Meninas Pobres constituída localmente e um 

colégio de meninas; em Aveiro, uma aula subsidiada pela associação, depois assumida pelo 

colégio feminino interno, estabelecido aquando da instalação das Irmãs, em 1884; em Lagoa, 

uma aula gratuita, também subsidiada pela associação e, depois, sustentada por uma 

associação com o mesmo nome, constituída localmente, e um colégio de meninas. 

                                                                                                                                                         

27 de Fevereiro de 1860, vem hoje expor aos pés de Vossa Majestade a seguinte súplica. Além dos três Asilos 

para educação de crianças pobres que a Associação Protectora de Meninas Pobres fundou e sustenta em Lisboa, 

como consta do último relatório apresentado à Assembleia geral das Sócias no dia 18 de Janeiro de 1886, a 

Associação socorre e protege com esmolas mensais várias escolas na província entre estas uma em Aveiro, no 

antigo Convento de Jesus, extinto há muitos anos pelo falecimento da última religiosa. Protegido e auxiliado 

pelo Ex.mo Rev.mo Sr. Bispo Conde este colégio do Convento de Jesus, tem tomado grande desenvolvimento e 

acha-se hoje ali estabelecido um colégio para meninas, filhas de pessoas abastadas, o qual está fazendo um 

grande benefício naquela localidade. Mas para poder dar maior desenvolvimento aquele estabelecimento de 

educação e tornar a sua existência mais segura, a abaixo assinada vem pedir a Vossa Majestade que seja dada à 

Associação Protectora de Meninas Pobres a posse deste velho edifício. São tantos os exemplos de Conventos 

que, pela morte das religiosas, têm sido dados para Asilos de caridade que difícil seria enumerá-los, e só 

recordamos estes factos para dar força ao pedido da Associação Protectora de Meninas Pobres. Assim como já 

em Lisboa, por uma Portaria Régia, com data de 20 de Maio de 1880, o Ex.mo Prelado foi autorizado pelo 

Governo de Vossa Majestade a dar a esta Associação parte do Convento de Santa Joana e mais tarde, por carta 

de lei de 26 de Maio de 1884, lhe foi dado também o Convento do Salvador, a Associação Protectora de Meninas 

Pobres representada na pessoa da Presidente abaixo assinada, espera que Vossa Majestade Haja por bem 

conceder-lhe a posse do extinto Convento de Jesus, em Aveiro, para poder dar desenvolvimento ao 

estabelecimento de educação para meninas que ali se acha estabelecido.” (IAN/TT, AC, Cx 41, s/n, 22 Out 

1886). 
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Em Março de 1901, o Governador Civil de Santarém, José Eduardo Simões Baião, em 

relatório resultante de um inquérito, dirigido ao Ministro e Secretário de Estado e dos 

Negócios do Reino, explica relativamente a esta questão, a propósito do colégio das Irmãs 

Terceiras daquela cidade: 

Terá a Associação Protectora de Meninas Pobres, cumprido os preceitos dos seus 

estatutos? Creio que, se os não tem cumprido completamente, não se tem desviado do 

seu fim. Fundou o colégio, que, se recebe alunas pensionistas (...) é certo que poucas 

destas pagam a mensalidade por inteiro, muitas apenas pagam parte da mensalidade, e 

algumas estão gratuitamente. O mesmo sucede com as alunas externas. E separadamente 

tem uma aula de ensino primário elementar para crianças pobres (...). (IAN/TT, AC, Cx 

48, 1(2-3); ADSCS, D 2480, Colégio de S. José, Santarém – Terceiras Dominicanas, 30 

Mar 1901) 

Repare-se que a Associação Protectora de Meninas Pobres local, declarada instituidora do 

Colégio de Santarém, tinha sido presidida por Teresa de Saldanha até aquele ano, altura em 

que fora substituída pela Marquesa da Ribeira e, as Irmãs que integravam a comunidade de 

Santarém, pertenciam à mesma associação, contribuindo “com o seu trabalho na educação e 

ensino das crianças e ainda na administração do colégio” (IAN/TT, AC, Cx 48, 1(2-3); 

ADSCS, D 2480, Colégio de S. José, Santarém – Terceiras Dominicanas, 30 Mar 1901),289 

sendo Maria Joaquina [Irmã S. Jacinto] Quintela,290 sua vice-presidente, conforme apurou o 

Governador Civil no inquérito. 

Thiaucourt (1987) confirma que Teresa de Saldanha tivera intenção de colocar a nova 

congregação sob a protecção da Associação Protectora de Meninas Pobres, uma vez que esta 

                                                 

289 Recorde-se que os estatutos da Associação Protectora de Meninas Pobres tinham passado a considerar como 

sócias ordinárias, “todas as senhoras que se dedicarem ao ensino das crianças que frequentam os Asilos da 

Associação, ou lhes prestarem qualquer serviço permanente” (BNL, SC 7710//6 V, Estatutos da Associação 

Protectora de Meninas Pobres, art.º 3.º, 1890), a partir de 1890, claramente para permitir a integração das Irmãs 

na associação, como já referimos em capítulo anterior. 
290 Maria Joaquina de Sampaio Quintela (1869-1940). Filha dos Viscondes de Charruada e neta do 1.º Conde de 

Farrobo. 
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estava legalmente constituída, com estatutos aprovados, estando as Irmãs preparadas para usar 

o nome da associação sempre que fosse necessário:291 “Se da parte da autoridade civil 

houvesse algum inquérito, apresentávamos os Estatutos da Associação e dizíamos estávamos 

encarregadas pela Direcção de vigiar o Asilo de crianças pobres” (Thiaucourt, 1987, p. 207): 

Não há nada que recear e o melhor é fazer tudo muito simples, e dizer que o colégio sem 

directora ia muito mal, e que então duas senhoras foram daqui aprender o modo de 

dirigir estes estabelecimentos e voltaram agora, uma é portuguesa e a outra esteve cá 

muitos anos. São Terceiras, mas isto aqui não admira porque nos Mártires, o hospital de 

S. Francisco tem Terceiras, e o recolhimento do Padre Beirão, tem Terceiras 

Franciscanas. (...) Trazer o hábito em casa, estão no seu direito; na nossa casa cada um 

anda como quer. Saem vestidas de seculares. Agora é que eu tenho visto a necessidade 

que havia de fazer isto tudo. Ia tudo mal e muito mal. (...) Quando escreveres à [Irmã] 

M. Madalena que está encarregada das aulas põe no sobrescrito Miss Martin. (ADSCS, 

C 1901, de TS a Maria Augusta Campos, s/d, sublinhado no original) 

O relatório da inspecção oficial de 1875, da autoria do inspector Francisco Pereira de 

Figueiredo, relativo ao Colégio das Portas da Cruz, afirma que quer a escola para raparigas 

pobres (IAN/TT, MR, Lv 1075, flls 130-131) quer a aula denominada ‘Colégio de S. José’ 

(IAN/TT, MR, Lv 1075, flls 121-122) que se destinava a crianças de estatuto social mais 

elevado, são mantidas “Por empresa particular da Associação Protectora das Meninas pobres”. 

Mais adiante, como resposta à questão 5, “Qual o nome do professor ou professora?”, o 

inspector escreve o seguinte: “Presidente da Associação é a Ex.ma Sra. D. Teresa de Saldanha 

de Oliveira e Sousa. A Regente é D. Maria José de Barros e Castro”. Esta última era, como 

                                                 

291 A preocupação de Teresa de Saldanha com este problema e o desejo de usar de prudência sem faltar à 

verdade, levou-a a consultar algumas pessoas da sua confiança. Uma delas, Frei Domingos Frutuoso, primeiro 

dominicano português depois da extinção das ordens religiosas escreve-lhe, dando algumas indicações com a 

garantia de que as Irmãs podiam, sem escrúpulos, responder assim sob juramento. Registamos algumas dessas 

sugestões de resposta quanto à natureza da ‘Associação das Irmãs Terceiras’: “Não há votos nem profissões 

solenes, se alguma os quer fazer, isso é lá entre si e Deus”; “Estão sujeitas aos Prelados das Dioceses onde são 

chamadas. Usam de um hábito por uniformidade. Sua Regra são as suas devoções e as suas ocupações, que desde 

há muito estão em hábito fazer”; “a casa é de pessoa particular”. (ADSCS, C 2042, s/d). 
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sabemos, uma das primeiras Irmãs. Só depois acrescenta o nome da professora de cada uma 

das aulas. À pergunta “É secular ou eclesiástico?”, responde: “Todas seculares”.292 

Além de constituir um apontamento com eventual interesse histórico, no que concerne ao 

renascimento da vida religiosa comunitária em Portugal, durante a segunda metade do século 

XIX, consideramos esta explicação fundamental como chave de leitura, dado que, alguns dos 

documentos que constituem o acervo deste estudo, contêm referências a uma ou a outra 

instituição de forma, por vezes, ambígua, que só é possível compreender, cabalmente, 

conhecendo estes meandros. 

Importa, ainda, sublinhar que, tal como enunciámos, também a Associação Protectora de 

Meninas Pobres ficou a dever, em boa parte, a sua expansão e a concretização dos seus 

objectivos, às Irmãs dominicanas, quer pelo suprimento económico que, depois da difícil fase 

de instalação, algumas vezes concederam àquela em épocas de menos recursos (ADSCS, C 

0883, 24 Abr [1878]; ADSCS, C 1025, [1875]), quer pela ampliação da acção social quando a 

associação, enquanto sociedade tutelar das escolas, não podia ir mais além no auxílio às 

                                                 

292 Há uma terceira aula, gratuita, neste edifício, para rapazes pobres. O relatório afirma que é sustentada pela 

Associação Protectora para Rapazes Pobres e regista, como Presidente, o Conde de Rio Maior e, como Regente, 

a mesma Maria José de Barros e Castro (IAN/TT, MR, Lv 1075, flls s/n;123). Teresa descreve assim esta visita 

do inspector, em carta à cunhada: “Ontem e segunda-feira passou o examinador o dia nas Portas da Cruz. 

Começou pelas pequenas pobres, depois aos teus rapazes. Isto na segunda-feira. Ontem para as aulas das ricas. 

No primeiro dia às nove estava o tal Sr. Dr. Figueiredo na aula das minhas pequenas, para as examinar, e levou 

muito tempo porque houve muitos requisitos a responder, mediu-se a casa, mil coisas e secas. Mas o bom e 

bonito foi quando ele perguntou se era Associação religiosa, perguntas relativas às Irmãs. Mas, a nossa Madre 

Vigária [Irmã Maria José de Barros e Castro], esperta como é, respondeu imediatamente. Nós não temos nada 

que fazer, nem com os Lazaristas, nem Jesuítas, não somos nem uma coisa nem outra! O nosso capelão é o 

Secretário do Patriarca, este é o nosso Superior e não somos religiosas porque o governo não consente, somos só 

Terceiras com votos por três anos. No fim dos três anos podemos sair, querendo, temos toda a liberdade, e mais 

coisas disse e tão decidida e sem mostrar receio algum, de maneira que o Dr. Figueiredo disse que estava no seu 

direito de fazerem o que quisessem. O que achas? (...) Respondi a todas as perguntas sobre a tua Associação, dei 

os estatutos e fiz pôr o nome do António como Presidente, por ser necessário, e de anteontem para ontem, tive 

que fazer um mapa para os teus pequenos da frequência de 1873. Servi-me do relatório e fiz o mesmo para as 

minhas pequenas.” (ADSCS, C 5361, 21 Jul 1874, sublinhado no original). 
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crianças, por exemplo, na distribuição de medicamentos ou de refeições diárias, entre outros 

serviços. 

Mas foi, sobretudo, como expressámos, pela disponibilização de recursos humanos, com uma 

formação adequada e uma elevada motivação, que a associação se viu beneficiada com o 

nascimento da nova congregação. Como sabemos já, a direcção da associação viu-se, muitas 

vezes, confrontada com a inércia de alguns dos seus membros e com a consequente 

necessidade de intervir, energicamente, para que todas as tarefas fossem cumpridas a tempo e 

a gosto, levando a sua presidente a queixar-se, com alguma frequência, e a assumir o papel de 

motor da associação, para que tudo corresse sem sobressaltos. Por outro lado, as sócias 

passavam à categoria de sócias extraordinárias quando casavam, o que conferia à associação 

alguma instabilidade no que concerne à composição do seu efectivo, para além da condição 

familiar de que cada uma das sócias dependia, com todos os constrangimentos inerentes à 

condição de ser mulher, no século XIX. 

A integração das Irmãs nas escolas da Associação Protectora de Meninas Pobres, assumindo a 

sua direcção, teve, necessariamente, consequências, na imagem das escolas em relação ao 

exterior mas, também, no que respeita à educação nelas veiculada. Por serem dirigidas e 

mantidas, no quotidiano, por uma comunidade religiosa, inteiramente dedicada ao seu serviço, 

e cujos membros devotavam a vida, para além da missão que abraçavam, ao progresso 

espiritual próprio, garantia, por pressuposto, a criação de um certo ambiente, em que se 

cultivavam valores, definidos nas declarações de princípios que analisámos: as Constituições 

da congregação e o seu directório, por sua vez baseados nos valores dominicanos, assim como 

aqueles que a comunidade também assumia como sendo seus, os estatutos da Associação 

Protectora de Meninas Pobres. Vem ao caso citar Radcliffe (2002), a propósito da definição 

de congregação religiosa: 

(...) a imagem que me vem mais frequentemente à cabeça é que cada instituto é como 

um ecossistema que abriga uma forma de vida peculiar. Para prosperar como borboleta, 

é preciso mais do que uma bonita definição; é preciso um contexto ecológico que faça 

passar do ovo à lagarta, e do casulo à borboleta. (...) Cada congregação religiosa é 

diferente, oferecendo um nicho ecológico diferente, com vista a uma forma particular de 

ser um ser humano. (...) Uma ordem religiosa é como um ambiente. Construir a vida 
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religiosa, é como implantar uma reserva natural sobre uma antiga zona construída. 

(Radcliffe, 2002, p. 136) 

Nesta perspectiva, a continuidade ou desenvolvimento da peculiaridade de uma congregação 

religiosa far-se-á pela inserção de novos membros neste ambiente onde, para além da 

formação específica prevista, apreenderão os valores implícitos na vida quotidiana da 

comunidade, presentes nos seus costumes e nem sempre verbalizados, ainda que marcados 

pelas características pessoais, ou não se adaptarão ao seu estilo próprio. 

Podemos entender que este ambiente peculiar assim desenvolvido, cria condições, também 

elas peculiares, para a missão, neste caso, educativa, que se desenrolará de acordo com as 

características do contexto que lhe oferece abrigo. É nossa convicção que este contexto, 

sobretudo humano, abrange as condições físicas promovidas, tornando-as reflexo do que se 

considera importante para a educação, a partir daquilo que se valoriza ou se negligencia. 
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CAPÍTULO 4 

AS ESCOLAS DE TERESA DE SALDANHA 

A convergência de princípios que observámos existir entre as duas instituições, Associação 

Protectora de Meninas Pobres e Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de 

Sena, de que vimos tratando, parece inevitável, pela circunstância de terem ficado a dever a 

sua fundação à mesma pessoa que, ademais, desde o nascimento de cada uma delas, 

respectivamente 1859 e 1868, até 1916, presidiu ao destino de ambas, formalmente no 

primeiro caso e informalmente, em parte do tempo, no segundo; e, ainda, porque ambas se 

destinaram, sobretudo, à educação das crianças, elegendo como prioridade as raparigas e, 

dentre estas, as mais desfavorecidas, sem esquecer as que, sendo mais favorecidas pelo 

nascimento, precisavam de aprender a situar-se numa sociedade onde todos tinham lugar por 

direito, com a consciência de serem solidariamente responsáveis pelos seus semelhantes. 

As histórias das escolas de uma e de outra associação entrelaçam-se pelos motivos que já 

analisámos. Consideraremos, em primeiro lugar, aquelas escolas ou aulas cuja relação com 

Teresa de Saldanha passou apenas pela atribuição de um subsídio pontual ou periódico da 

Associação Protectora de Meninas Pobres. O Anexo 4 identifica-as e estabelece o tempo de 

duração desse subsídio. 

As restantes, considerá-las-emos como tendo sido as escolas de Teresa de Saldanha, 

pertencendo à Associação Protectora de Meninas Pobres, às Irmãs dominicanas ou à primeira 

com a direcção das segundas e procuraremos estabelecer as possíveis especificações no que 

respeita à intervenção de cada uma das associações (ver Anexos 5 e 6). 
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4.1 AS ESCOLAS SUBSIDIADAS PELA ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DE 

MENINAS POBRES 

Mostra-nos, o Anexo 4 que, entre 1859, data da sua fundação, e 1916, data da morte de Teresa 

de Saldanha, entre 36 e 38 escolas instaladas em Portugal (Continente e Madeira) foram 

auxiliadas, por períodos mais ou menos longos, pela Associação Protectora de Meninas 

Pobres. Registe-se que, de entre estas, quatro escolas passaram, a certa altura, a integrar o 

grupo das escolas que, adiante, designamos por escolas de Teresa de Saldanha (ver Anexos 4, 

5 e 6). 

O Colégio de Santa Marta, em Lisboa, entregue aos cuidados das Irmãs da Caridade francesas 

de S. Vicente de Paulo, toma o primeiro lugar nesta longa lista. Como vimos, em 1858, 

Teresa de Saldanha recebera da mãe a incumbência de tomar, a seu cargo, a direcção deste 

estabelecimento. Aí nasceu, em Janeiro do ano seguinte, a Associação Protectora de Meninas 

Pobres. Nesta altura, a intenção não era, ainda, como vimos, ter escolas próprias mas, apenas, 

subsidiar as que, já existentes, carecessem de auxílio para desenvolver, convenientemente, as 

suas funções, cuidando, mormente, das necessidades das crianças que as frequentavam. 

A relação das sócias com esta escola de Santa Marta era particularmente próxima, tratando-se 

da primeira escola protegida e, durante algum tempo, única. As actas das reuniões da direcção 

dos primeiros meses referem-se-lhe em exclusividade. Ali se fizeram obras de ampliação e de 

beneficiação do espaço, que permitiram o aumento do número de crianças e a instituição da 

Casa de Lavor. Em todo o caso, recorde-se que, à associação e a Teresa de Saldanha, 

competia apenas criar as condições necessárias para que as Irmãs da Caridade 

desempenhassem a sua missão educadora. Registe-se: 

• o cuidado com o arranjo e a limpeza das crianças: fizeram-se bibes de riscado para as 

crianças (IAN/TT, AC, Lv 359, 24 Fev 1859); em Abril de 1859, para além da decisão de 

cortar o cabelo das crianças, por questões de higiene, decidiu-se procurar saber se haveria na 

casa algum quarto que as Irmãs pudessem dispensar para se instalarem lavatórios para uso das 

alunas (IAN/TT, AC, Lv 359); 

• a atenção às condições físicas da escola, tendo em vista as condições de saúde das 

crianças: em 28 Abril de 1859, observando-se que não havia, ainda, disponibilidade 
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económica para proceder, de imediato, a obras de ampliação do espaço, considerado exíguo, 

decidiu a direcção não admitir mais crianças “sobretudo agora na proximidade do Verão, 

receando que a muita acumulação fosse prejudicial à saúde das crianças” (IAN/TT, AC, Lv 

359). Como o número de utentes não parasse de aumentar, em Agosto a direcção optou por 

dar início às obras, levantando um piso sobre a aula existente, enquanto procurava, por todos 

os meios, angariar os fundos necessários. Entretanto, as crianças teriam um período de férias 

e, no regresso, até ao final da intervenção, pedir-se-ia ao Conde de Redondo, vizinho da 

escola, que dispensasse um quarto para reunir as crianças; 

• a existência de uma mestra oficialmente habilitada, não permanente: “(...) a Presidente 

(...) participou que em consequência do Decreto para os exames das Mestras se tinha 

arranjado uma Mestra habilitada que vinha duas vezes por semana a Santa Marta, a Ex.ma Sr.ª 

Condessa de Rio Maior dava 4$500 reis por mês para se lhe pagar a prestação”293 (Lv 359, 28 

Nov 1861). 

As primeiras actas e os primeiros relatórios não acrescentam muito, relativamente ao que já 

foi dito, sobre os objectivos sociais da Associação Protectora de Meninas Pobres e o esforço 
                                                 

293 O artigo 21.º do Regulamento para o provimento das Cadeiras de Instrução Primária, de 30 Dezembro de 

1850, que versa sobre as habilitações dos professores particulares remete para o disposto no artigo 84.º do 

Decreto de 20 de Setembro de 1844 regulado pelos artigos 42.º e 43.º do Regulamento das Escolas de Instrução 

Primária de 20 de Dezembro de 1850. Ora, o artigo 84.º do Decreto de 20 de Setembro de 1844, seguindo-se à 

afirmação de que “É livre o estabelecimento de Colégios e Escolas para o ensino de quaisquer objectos de 

instrução literária” (art.º 83.º), determina: “Antes da abertura dos Colégios, os seus Directores entregarão ao 

Administrador do Concelho, e ao Comissário dos Estudos, e na sua falta, ao Reitor do Liceu do Distrito, uma 

declaração oficial do objecto e local do seu Estabelecimento, acompanhada dos documentos, que justifiquem, 

que eles pela sua boa morigeração, pela de todos os Empregados na empresa, e pelas habilitações literárias dos 

Professores, são dignos de dirigirem a educação dos alunos, que concorrem a esses Estabelecimentos” (itálico no 

original). O artigo 43.º do Regulamento de 20 de Dezembro de 1850, depois de, no artigo anterior se terem 

repetido os princípios já enunciados, acrescenta: “A habilitação exigida pelo artigo precedente, compreende a 

capacidade moral, e capacidade literária. §1.º Para a habilitação moral deverá o habilitando juntar – Certidão de 

idade de vinte e um anos completos, pelo menos – Folha corrida – e Atestados explícitos de bom comportamento 

moral, civil e religioso, passados pelo Administrador, pelo Pároco, e pela Câmara Municipal do Concelho e 

Freguesia, onde o habilitando tiver residido os últimos três anos. (...). §2.º Para a habilitação literária, os 

Directores, e os Professores internos, ou externos, deverão juntar Diplomas de aprovação nas disciplinas de 

ensino primário, ou em outros estudos e matérias de instrução primária ou superior”. 
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de trazer à escola as crianças que, de outra maneira, não lhe teriam acesso, mantendo-se na 

“completa ignorância” (ADSCS, D 3817, Relatório da APMP, 1880; ADSCS, D 3818, 

Relatório da APMP, 1881) dos seus deveres, e direitos, para consigo próprias, para com os 

outros e para com Deus. 

Em 1861, a tempestade política envolvendo as Irmãs da Caridade, que se ocupavam do 

Colégio de Santa Marta, desencadeou também, por parte da associação, algumas reacções de 

prudência e acautelamento dos bens, entretanto por ela adquiridos para o desenvolvimento da 

obra, que nos fornecem dados mais objectivos no que diz respeito à educação levada a cabo 

naquele estabelecimento: 

Cópia do requerimento dirigido a S. M. El-Rei D. Pedro V, em consequência da Portaria 

que apareceu no Diário do Governo, no dia 5 de Março, mandando incorporar nos bens 

nacionais o Hospício de Santa Marta e inventariar todos os objectos que ali se acham, no 

prazo de quarenta dias. 

Senhor 

As abaixo assinadas, formando a actual Direcção da Associação Protectora de Meninas 

pobres, cujos Estatutos foram aprovados por Vossa Majestade a 27 de Fevereiro de 

1860, tendo visto na Portaria de 5 do corrente que o Hospício de Santa Marta pode 

eventualmente vir a ser incorporado nos bens nacionais, julgam do seu dever declarar, 

que anexas ao Hospício de Santa Marta existem aulas e outras dependências edificadas à 

custa da dita Sociedade que portanto lhe pertencem assim como todos os móveis, livros, 

roupas e loiças para uso das meninas que as frequentam. Essas aulas frequentadas por 

mais de 100 meninas são três. Uma é uma espécie de asilo para meninas de dois até seis 

anos de idade, aonde se ensina a ler pelo método de Castilho. Outra é uma aula para 

meninas mais crescidas, a quem se ensina a Doutrina Cristã, a ler, escrever, contar e 

coser. Finalmente outra é uma sala chamada de lavor, aonde se ensina unicamente a 

coser e aonde no fim da semana se entrega a cada menina em dinheiro o que produziu o 

seu trabalho. As abaixo assinadas entram nestas explicações para fazer conhecer a Vossa 

Majestade o resultado das obras que empreenderam no Hospício de Santa Marta, e como 

nelas gastaram uma avultada quantia, pedem a Vossa Majestade, Haja por bem ordenar 

as providências necessárias para serem indemnizadas do que despenderam, ou para que 

lhes seja garantida a sua propriedade. Lisboa, 9 de Março de 1861. D. Teresa de 
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Saldanha Oliveira e Sousa, Presidente; D. Joaquina Ferrão de Castelo Branco, Vice-

Presidente; D. Maria Amália de Mendonça, Secretária; D. Maria de Sousa e Holstein, 

Tesoureira; D. Cecília O’Neill, 1.ª Assistente; D. Teresa de Saldanha da Gama, 2.ª 

Assistente. (IAN/TT, AC, Lv 361, Copiador da APMP, flls 6; 6v) 

Nesta data, 1861, frequentavam pois, a escola, mais de uma centena de crianças do género 

feminino, a partir dos dois anos, distribuídas em três classes: a) uma classe com meninas dos 

dois aos seis anos, onde se ensinava a ler, segundo o Método de Castilho; b) uma outra para 

meninas com mais de seis anos que aprendiam a ler, escrever, contar e coser, para além de 

Doutrina Cristã; c) a Casa de Lavor, onde apenas se ensinaria a coser. 

De acordo com o texto do relatório de 1861, a casa de lavor destinava-se, mesmo, só a ensinar 

costura, pagando-se às raparigas o produto do seu trabalho e reunindo-as, aos domingos, para 

irem à missa juntas,294 terem instrução religiosa e tomarem uma refeição no colégio.295 Uma 

forma de prolongar a protecção das raparigas, de fortalecer a sua educação religiosa, de lhes 

proporcionar uma forma de ganhar a vida. Mas a existência de uma pequena biblioteca nesta 

aula sugere que nela se tratavam outros assuntos. Repare-se que a Imperatriz fez uma doação, 

especificamente para esta aula, de 104 livros, elencados na acta da reunião de direcção de 26 
                                                 

294 De acordo com o regulamento em vigor para a instrução primária (Regulamento de 20 de Dezembro de 1850, 

art.º 19.º), considerava-se que o professor tinha o dever de acompanhar os seus alunos à missa nos domingos e 

dias santos nos seguintes termos: “Nos Domingos e dias santificados o Professor forcejará por acompanhar os 

discípulos à Missa – fazendo que nos Templos estejam em boa ordem e com atenção e gravidade – e 

recomendando aos mais adiantados que vão munidos do Manual da Missa, ou de outro livrinho destinado para a 

assistência dos sagrados mistérios”. 
295 A 26 de Julho de 1860, as actas da direcção (IAN/TT, AC, Lv 359) registam que “conviria muito para 

obrigar as raparigas a serem mais exactas em ir à Missa com a Irmã e a passar parte do Domingo em Santa 

Marta, dar-se-lhe de jantar e vestidos de chita, isto só aos Domingos. Todos os membros da Direcção que 

estavam presentes aprovaram muito esta ideia (...)”. Em Fevereiro do ano seguinte, as Actas registam um novo 

desenvolvimento: “(...) a Secretária deu conta da despesa e da obra que se tinha feito na casa de lavor, e disse 

que uma rapariga que frequenta a casa de lavor não vai aos Domingos para ficar em casa a trabalhar, a Presidente 

lembrou dar-se-lhe todos os domingos que viesse à Missa e à Instrução 100 reis para evitar o ela trabalhar, e ver 

se por esse meio se conseguia vir regularmente aos Domingos; foi aprovado por toda a Direcção assim como 

autorizar as Irmãs a darem alguma coisa de comer àquelas pequenas que se sabe que não têm nada para comer” 

(Lv 359, 28 Fev 1861). 
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de Julho de 1860.296 Nesta lista, para além dos que versam sobre Doutrina Cristã e História 

Sagrada ou sobre figuras modelares, encontramos, entre outros, títulos como: Dicionário da 

língua portuguesa e de sinónimos, de Fonseca e Roquette; História de Portugal, traduzida do 

inglês por António de Moraes e Silva; Atlas de Geografia universal, de Balbi; Elementos de 

Geografia e cronologia, de Bernardino Carneiro; Compêndio de Gramática por D. José Maria 

d’Almeida Corrêa de Lacerda. 

O investimento feito pela associação nesta escola, para além das obras de ampliação da casa 

que orçaram em mais de um conto de reis, fica bem patente no espólio pertencente à 

associação (ver Tabela 13) que, depois de fechada a escola, em meados de 1862, foi 

distribuído pelas restantes escolas que a associação passara a apoiar. 

Tabela 13. Relação dos móveis, da roupa e de vários outros objectos pertencentes à Associação 
Protectora de Meninas Pobres que estão a uso nas aulas de Santa Marta. (IAN/TT, AC, Cx 40, 638, s/d 
[adaptado]) 

1 Armário para livros e para guardar a roupa 10 Bancos pequenos 
2 Armário pequenos 5 Idem idem pintados 

 Livros dados por Sua Majestade a Rainha D. 
Estefânia e por S. Majestade a Imperatriz 3 Santos Cristos 

10 Mesas para costura com gavetas 1 Balde e uma púcara 
10 Bancos 3 Dúzias de toalhas pequenas 
1 Estrado 8 Toalhas para mesa 
1 Mesa com gaveta para a Mestra 16 Vestidos 
1 Medida de um metro 13 Chapéus de palha 
1 Imagem de Nossa Senhora 16 Véus para a cabeça 

14 Mesas para escrever com bancos 65 Toucas de bobinete branco 
1 Mesa de escrever com gavetas para a Mestra 41 Idem de lã 
1 Painel preto 170 Bibes de riscado azul e branco 
1 Colecção de modelos de leitura 4 ½ Dúzias de pratos 

18 Ponteiros 5 Dúzias de colheres 
8 Bancos da classe das crianças mais pequenas 2 Dúzias de garfos 
1 Mesa para a Mestra 2 Dúzias de facas 
1 Estrado 2 Dúzias de canecas 
4 Estores de pano branco 2 Esteiras 
1 Toldo de pano branco 3 Caixas para guardar o fato das pequenas 
 Todos os fornecimentos para a classe que estão em Santa Marta 

 Os cabides, armários, lavatório e todos os outros objectos que estão nas três aulas de Santa Marta e nos 
dois quartos dependentes pertencem à Associação Protectora de Meninas Pobres. 

                                                 

296 Encontrámos esta mesma relação manuscrita em papel A3 azul, em IAN/TT, AC, Cx 40, 652, com a 

indicação de que são 23 obras, 104 volumes. Data de 9 Julho 1860. O título é o seguinte: “Livres pour la grande 

classe (Ouvroir) des jeunes filles à Santa Martha”. 
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Sublinhe-se a referência à utilização do Método de Castilho, na aula das crianças mais 

pequenas e acrescente-se que, a não explicitação do mesmo, na outra aula, não significa que 

não fosse, também, aí utilizado. Como se verá, as referências a métodos de ensino que 

encontramos nos documentos analisados, nomeadamente a métodos de ensinar a ler são, 

sobretudo, ao Método de Castilho.297 O Método de Castilho era o método de aprender a ler, 

escrever e contar usualmente utilizado nos asilos da Sociedade das Casas de Asilo da Infância 

Desvalida e, conforme afirma Dias (2000), noutros asilos que a tomavam como modelo.298 

Assim o descreve o próprio autor, Feliciano de Castilho: 

O método porém, tal como hoje o ofereço (...) Contém a mnemonização de figuras e 

histórias de todos quantos caracteres e sinais que se podem apresentar a um leitor; (...) 

Não é tudo: a introdução do ritmo, que eu tornei inseparável deste ensino; a frequência 

do canto, das palmas, e das marchas proporcionou fazer um só homem a instrução de 

centenares deles, proscrita a decrépita fantasmagoria do chamado ensino mútuo; que será 

mútuo, quanto quiserem, mas que nunca será ensino. Um só mês de ensino rítmico nas 

nossas escolas dá mais fruto real, que dois anos bem repicados e apitados de ensino 

mútuo. O canto, os movimentos de pés e mãos, tão aprazíveis e tão úteis à puerícia; a 

facilidade, a graciosidade do mestre, que por este modo se eleva de preboste a amigo e a 

pai, não só criam nos discípulos gosto e atenção mas até os atraem para a escola com a 

mesma força com que dantes eram para longe dela repelidos. (Castilho, 1853, pp. XLVI-

XLVII, itálico no original)299 

                                                 

297 “Passei um dia todo a arranjar as letras de Castilho (...)” (ADSCS, 0995, de TS a Maria Augusta Campos, Set 

[1876]); “(...) ficou combinado não se pendurar o método de Castilho, a aula [do Asilo de Santa Joana em 

Lisboa] é pequeníssima, com as carteiras e mesas parece ainda mais pequena (...)” (ADSCS, C 4866, de TS a 

Irmã Maria José de Barros e Castro, 14 Mar 1881). 
298 Dias (2000) afirma que a utilização do Método de Castilho se restringia quase exclusivamente às casas se 

asilo da infância desvalida “onde uma assiduidade mais regular permitia a sua implementação” (p. 128). 
299 Affreixo e Freire (1886) explicam assim o Método de Castilho: “(...) as letras não têm nomes, que se 

aproximem do seu valor na leitura, mas alusivos a certos contos, que são meios mnemónicos de fixar a analogia 

existente entre o valor das letras e certos sons perceptíveis. A coordenação deste método é a seguinte: I. Leitura 

auricular – Decomposição da palavra em sílabas e em elementos. II. Conhecimento dos sinais representativos de 

vozes puras, das consoantes m n r l, das vogais nasaladas, do ditongo ão, finalmente as demais consoantes pela 
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Em 1870, D. António da Costa mostrava-se apoiante deste método, cujo grande mérito era, 

em seu entender, “o ter lançado as bases, nesta nação, do método racional, natural e intuitivo 

de todo o ensino primário” (p. 179), e fá-lo recuar ao trabalho do pedagogo suíço 

Pestalozzi:300 

A questão do método de ensinar caiu sobre o mundo como revolução na instrução da 

humanidade. Nova entre nós, desconhecida até da grande maioria, vive há perto de um 

século na Europa. A ela devem a Suécia, a Alemanha, a Suíça, o estado adiantadíssimo 

da instrução nacional; mas a questão do método incarnou verdadeiramente num daqueles 

homens, (...) que remodelam a vida das sociedades. Foi Pestalozzi esse pedagogista 

imortal. (...) O que é em geral entre nós a escola primária? É a escola do decorar e do 

descompreender, a escola do aborrecimento e da escravidão. Ensina pouquíssimo, 

conserva o aluno anos sucessivos, e larga-o de si sabendo pessimamente o pouco que 

aprendeu. A escola natural apresenta a face oposta: ensina todas as matérias necessárias, 

conserva o aluno muito menos tempo, e restitui-o à sociedade sabendo devidamente 

quanto aprendera. Como se operou o suposto milagre? Estudou-se a criança. Em vez de 

se lhe contrariarem as leis naturais no ensino infantil, seguiram-se essas leis. A criança é 

simples, alegre, meiga. Cessando de complicar a inteligência dela, e de a obrigar a 

decorar brutalmente o que não entende, o grande método adoptou a lei racional da 

simplicidade, partindo do conhecido para o desconhecido, do fácil para o difícil, levando 

o raciocínio tenro da criança a caminhar pela força do próprio impulso, graduando 

sucessivamente as ideias, sem deixar uma única em falso, e fazendo subir o espírito de 

degrau em degrau até à altura conveniente de cada um dos ramos da instrução. 

Compreendendo assim o que aprende, a criança não toma, como na escola actual, 

aborrecimento ao estudo. (...) Mas a criança não é só simples e alegre, é meiga também; 

e a escola deve ser meiga como ela. Para que a escola seja meiga é condição necessária 

que o método também o seja. Então a criança, animada, seguindo o estudo de dia a dia 

                                                                                                                                                         

seguinte ordem: b p d f v q h c ç s z x l g p ch lh nh ph. Neste método recomenda-se a leitura constante de 

palavras formadas dos elementos já conhecidos. O modo por que este método se pratica, é o simultâneo puro; e o 

ritmo é o meio mais empregado para regularizar os exercícios” (p. 48). 
300 Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). 
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pela atracção do gosto, excitada com os resultados e com a sua própria consciência, sem 

receio do castigo, vendo diante de si não um assarapantador, mas um confidente e um 

amigo, toma o estudo a sério, visto que se interessa pessoalmente por ele. (Costa, 1980, 

pp. 175-178) 

Uma ligação interessante que nos remete para as afirmações do próprio António Feliciano de 

Castilho de que, para desenvolver o seu método próprio, se teria inspirado na concepção do 

gramático francês Lemare,301 de associar imagens às letras, como forma de as mnemonizar 

(Castilho, 1853). Saint-Gérard (1999) atesta que, por sua vez, Lemare foi largamente 

influenciado pelas teses pedagógicas de Pestalozzi. 

Aparte a referência a Pestalozzi, que nunca aparece em textos de Teresa de Saldanha, o texto 

de D. António da Costa apresenta algumas ideias que, mais uma vez, abstraindo da forma de 

escrever, muito mais solta e informal de Teresa, porque pouco interessada em elaborar 

discursos ideológicos, e usando o estilo formal apenas para papéis burocráticos, ou textos de 

intervenção social de carácter pontual, podiam ter sido afirmadas pela prima: a “escola 

natural” que segue as leis do desenvolvimento da criança, “levando o raciocínio tenro da 

criança” a ‘caminhar gradualmente’, sem tomar “aborrecimento ao estudo”; a criança é 

‘simples, alegre, meiga’ e assim deve ser a escola para com ela. 

Sem querer abordar, por parecer desnecessário, a polémica que, a partir de meados de 70, 

opôs os apoiantes dos métodos de Castilho e de João de Deus, animando o debate em diversos 

fóruns do terceiro quartel do século XIX e a que nos parece que Teresa de Saldanha, embora 

usualmente atenta ao que se passava à sua volta, não terá dado demasiada importância, uma 

vez que em nenhuma ocasião se lhe refere no vasto espólio analisado, apontemos que, os 

dados de que dispomos, indicam que Teresa de Saldanha promovia, nas suas escolas, um 

método próprio, que terá tido uma marcada influência do Método de Castilho, ou não se lhe 

referiria, especificamente, tantas vezes. 

Encontramos diversos motivos para que, pelo menos inicialmente, Teresa tivesse optado por 

este método de ensinar a ler, em lugar de alguns mais antigos e mais utilizados noutras 

                                                 

301 Pierre-Alexandre Lemare (1766-1835). 
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escolas, como o de Monteverde, entre outros, cujos livros encontramos também nas 

bibliotecas das suas escolas, o que indicia que, não o(s) escolhendo como ‘o método’ a seguir, 

também não desdenharia da utilidade que pudesse(m) ter. Entre esses motivos, assinale-se o 

poder ser utilizado com o modo simultâneo e a circunstância de usar imagens associadas às 

letras, uma vez que consideramos que a componente visual teve um lugar relevante na 

educação que desenvolveu, quer como elemento pedagógico importante quer como parte do 

equilíbrio estético que procurava para o enquadramento das suas escolas, na escolha e 

preparação dos edifícios, no apetrechamento das aulas e no arranjo das crianças, entre outros. 

Veremos, adiante, como nas escolas de Teresa de Saldanha este assunto, dos ‘métodos de 

ensino’, era tratado. 

Quando o Colégio de Santa Marta fechou, em 1862, a associação distribuía apoios em 

dinheiro e géneros, sapatos, vestuário e material escolar, a uma Escola na Rua do Sol ao Rato, 

estabelecida pela Associação Promotora da Educação Popular, a uma aula gratuita nos 

Cardais de Jesus a pedido da Marquesa de Ficalho e a outra em Viana do Alentejo.302 O 

encerramento daquela escola fez com que a associação alargasse a sua acção, como podemos 

observar no Anexo 4, como algumas ajudas pontuais à aula de Carnide, estabelecida por 

senhoras de uma família da zona e mais três escolas que acompanhará durante algum tempo: a 

aula de S. Sebastião que, em 1866, passará a integrar o número das escolas da associação; S. 

Patrício, considerada a escola mais pobre de Lisboa (Moura, 1989), estabelecida no Convento 

de S. Patrício desde 1845 e dirigida, na altura, pelo Padre Beirão;303 e a aula externa gratuita 

do Bom Sucesso, das Irmãs dominicanas irlandesas. 

                                                 

302 Sabendo que as Irmãs da Caridade dirigiam um hospício em Viana do Alentejo (Dias, 2000) supomos que 

fosse essa a escola gratuita auxiliada. O mesmo se poderá dizer da aula de Benfica subsidiada no ano anterior. 
303 Como já tivemos oportunidade de dizer, aí se fundou, em 1871, a Congregação das Irmãs Franciscanas 

Hospitaleiras da Imaculada Conceição. A pobreza das crianças é inegável se repararmos que a maior parte do 

auxílio prestado pela Associação Protectora de Meninas Pobres se traduzia em alimentos, calçado e vestuário. A 

título de exemplo, durante o ano de 1867, foram distribuídos 106 pares de sapatos, conforme assinala o relatório 

anual em Janeiro de 1868. Nas cartas pessoais de Teresa de Saldanha observamos que esta aula lhe deu sempre 

grandes preocupações porque, vendo, por um lado, quando necessitava de ajuda, se deparava, por outro, com 

alguma falta de organização e, sobretudo, de prudência, por parte das mestras e do Padre Beirão. 
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Outras escolas, para meninas pobres, foram sendo ajudadas pela associação, aqui e ali, mas é 

fácil perceber que, à medida que foi fundando as suas próprias escolas, diminuíssem os 

subsídios regulares a outras escolas. Aquelas passaram a ter prioridade sobre as segundas 

sendo estas auxiliadas na medida em que as outras conseguiam a sua forma própria de 

sustento e a associação ficava, ainda, com verba suficiente para distribuir. Distinguem-se, pela 

extensão temporal do auxílio dispensado, as escolas alentejanas de Alvito e do Redondo. 

No que respeita à escola de Alvito, o pedido de auxílio dirigido à associação por D. Margarida 

Lobo,304 sócia zeladora residente naquela localidade, em carta com data de 27 de Fevereiro de 

1869 (IAN/TT, AC, Lv 359), tinha em vista a fundação de uma aula de crianças pobres. 

Margarida Lobo não era a única sócia da associação residente naquela região,305 circunstância 

que daria à direcção alguma garantia de qualidade da escola, de acordo com os princípios 

estabelecidos; nessa mesma reunião, decidiu-se atribuir uma verba mensal de 2$000 reis, 

assim que a escola abrisse. Entretanto, tendo sido pedida para a localidade uma Mestra Régia, 

o auxílio ficou suspenso até ao ano de 1871; nessa data, o subsídio assumiu um carácter 

regular até Abril de 1902306, altura em que a quantia atribuída a esta escola passou a favorecer 

uma outra em Lisboa, na freguesia das Mercês. Em 1869, registou-se o envio de alguns 

objectos, que a zeladora solicitara, para distribuir pelas crianças das escolas da região. 

Era D. Eugénia Lobo que se encarregava, mais directamente, de acompanhar a escola de 

Alvito e de dar notícias à associação do que ia ocorrendo. Temos pouca informação concreta 

sobre o que acontecia na escola, mas sabemos que, em 1874, D. Eugénia se deslocou a Lisboa 

                                                 

304 Margarida Lobo da Silveira (1835-1905) e Eugénia Lobo da Silveira (1824-1909) adiante referida, eram 

irmãs, filhas dos Barões do Alvito. 

305 Neste grupo incluem-se: cinco irmãs da família Maldonado Passanha que não conseguimos identificar, 

sabendo apenas que uma delas se chamava Amélia Pinto Maldonado Passanha; duas irmãs Vilhena, Maria José e 

Maria Júlia Aparício de Vilhena, que se despediram no início do ano de 1873; D. Maria Vicência Lucas de 

Aguiar, de Cuba, sócia desde 1871; D. Margarida Lobo, a zeladora responsável por recolher os donativos nesta 

zona do país; e D. Eugénia Lobo, a responsável pela distribuição da esmola e pelo apoio à escola. 
306 Em 1871, 7$200 reis; em 1872, 8$640; em 1873, 7$920; em 1874, 17$640 (IAN/TT, AC, Cx 46). O valor de 

17$280 reis que, a partir de meados da década de 70, se regista nos mapas anuais, corresponde a um subsídio 

mensal de 1$440 reis, negociado entre D. Eugénia Lobo e a Direcção da Associação como se regista na acta de 

27 de Julho de 1878 (IAN/TT, AC, Lv 360) e que corresponde ao ordenado da mestra (ADSCS, C 1200, s/d). 
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e participou numa reunião de direcção, para dar conta da escola que supervisionava (ADSCS, 

C 1025, [1874]). Eis o que se escreve nas actas: 

Disse a Senhora D. Eugénia Lobo que no Alvito havia uma Mestra que educava três 

meninas, com a esmola que a Associação para lá mandava, e outras três gratuitamente, 

porque quando as primeiras estivessem educadas estas tomavam o lugar daquelas, e 

admitiam-se de novo outras três de maneira que assim ia sempre protegendo e educando 

um número certo de crianças. (...) prometeu a Presidente dar 9$000 reis com os quais a 

Senhora D. Eugénia Lobo deverá comprar alguns livros, objectos de costura e aquilo de 

que a aula mais careça. (IAN/TT, AC, Lv 360, 29 Abr 1874) 

O relatório publicado em 1877 regista um voto de louvor à mestra do Alvito que, de acordo 

com as informações de D. Eugénia, era incansável no zelo pelas suas educandas e “pela 

prosperidade deste Colégio” (ADSCS, D 3816, Relatório APMP, 1877). 

Vem ao caso sublinhar a utilização, aparentemente arbitrária, dos termos ‘escola’, ‘colégio’, 

ou ‘aula’, uma vez que encontramos as três designações aplicadas em circunstâncias 

similares, e em condições como esta em que o ‘colégio’, como é designado no relatório, é, 

afinal, uma ‘aula’, com apenas seis alunas, como se explica na acta de Abril de 1874, atrás 

citada. 

Acerca do que se ensinava na escola do Alvito, pouco ou nada sabemos: provavelmente, 

aprenderiam a ler, escrever, contar, coser, para além da catequese, elementos considerados 

essenciais na educação de uma rapariga. Podemos apenas supor que, dada a estreita relação 

que se procurava estabelecer com a escola, através de D. Eugénia Lobo, os princípios 

pedagógicos utilizados seriam, no mínimo, se não semelhantes, pelo menos não reprováveis 

pelos membros da direcção, particularmente por Teresa de Saldanha, o que, a comprovar-se, 

teria levado à interrupção do auxílio regular contratado.307 

                                                 

307 Como já atrás dissemos este princípio é repetidamente expresso por Teresa de Saldanha: “Certamente que é 

uma aflição a lembrança das crianças, mas também é um escrúpulo ajudar uma mestra que não é da nossa 

confiança, e que nós não sabemos o que ensina às crianças” (ADSCS, C 0782, TS a Maria Augusta Campos, 19 

Dez [1877]). 
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O pedido de intervenção na Vila do Redondo tinha chegado uns anos antes, em 1863, com a 

seguinte carta: 

A notícia de uma Associação respeitável nos seus princípios e já tão profícua nos seus 

resultados, tem chegado à Vila do Redondo, a este canto do Alentejo, e tem enchido das 

mais lisonjeiras esperanças a regente e as outras mestras dedicadas ao ensino e educação 

das crianças pobres desta Vila. Elas vêm felicitar a nobre e excelentíssima Direcção da 

Associação Protectora de Meninas Pobres, pelo santo empenho com que têm não só 

criado, mas sustentado através de mil dificuldades, uma obra que é toda de Deus, porque 

é toda de caridade; e ao mesmo tempo oferecer-lhe um novo campo a cultivar com os 

seus desvelados cuidados. A Vila de Redondo, Senhoras, possui desde 1810 uma aula 

pública e gratuita para as meninas pobres, fundação duma nobre e piedosa senhora, que 

legou certos fundos para a dotação de doze órfãs do Arcebispado, com o ónus do ensino 

religioso e civil das crianças pobres do sexo feminino, o que jamais tem deixado de se 

cumprir religiosamente; mas à custa de quantos sacrifícios, Deus o sabe! Principalmente 

hoje que os rendimentos do ténue legado, não são por forma alguma compatíveis com o 

aumento das despesas, a que é obrigado o estabelecimento; daqui resulta que a aula se 

acha no maior estado de pobreza, falta de tudo o mais indispensável, como bancos, 

mesas para escrita, livros, catecismos, etc. As crianças não frequentam a aula por falta de 

calçado e mesmo de vestuário, que seus Pais pela sua muita pobreza lhes não podem dar 

e assim se privam deste tão proveitoso meio de sua instrução, o que tudo vemos com 

grande mágoa, mas sem que se possa dar remédio; entretanto que a Vós, Senhoras, 

parece ter a Providência destinado para tão gloriosa empresa; ajudai-nos pois com algum 

socorro pecuniário para a compra dos móveis indispensáveis às aulas, para certas 

retribuições às crianças que frequentam e mais aproveitam, fornecei-nos mesmo alguns 

livros e catecismos tão difíceis de haver aqui na província; enfim dispensai às nossas 

pobres crianças aqueles cuidados e desvelos que tanto Vos têm ocupado não só as de 

Lisboa mas ainda mesmo algumas desta província. As bênçãos do Céu descerão sobre 

Vós e sobre a Vossa Obra e serão a Vossa eterna recompensa, como bem do coração vos 

desejam as vossas humildes servas. [Ass.:] Teresa de Jesus Maria Silva, Regente;308 

                                                 

308 Como veremos, já em 1864, a regente passou a ser Mariana Bárbara do Sacramento. 



 

 

 

362

Rosa das Dominações Pires, Mestra das primeiras letras; Felisberta da Conceição Velez, 

Ajudante de primeiras letras; Maria Madalena Velez, Mestra de catecismo e Costuras. 

(IAN/TT, AC, Cx 40, s/n, das Mestras do Recolhimento de Nossa Senhora da Saúde do 

Redondo à direcção da APMP, 20 Jul 1863) 

A esta carta, a direcção da associação respondeu com um auxílio extraordinário “em 

Catecismos e alguns livros e 50$000 reis para se fazer bancos e mesas para escrever”309 

(IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP, 30 Jul 1863), correspondente a 

um total de 70$770 reis. O socorro mensal passou a ser de 1$000 reis, de vez em quando 

acrescido de alguma quantia extra (IAN/TT, AC, Cx 45, s/n, Recibos vários). Dada a distância 

a que esta escola se encontrava de Lisboa, sede da associação, as informações a ela referentes 

chegavam através de cartas periódicas da Regente que, assim, ia dando conta do que se 

passava: 

Já há dias que fui entregue dos dois mil reis. Não pude logo escrever como devia, o que 

faço hoje pedindo desculpa, enviando os meus agradecimentos e o recibo. Os primeiros 

três mil reis, empreguei-os em remediar algumas crianças mais pobres, com calçado a 

umas e um vestidinho a outra. Ficaram muito satisfeitas e as Famílias muito agradecidas. 

As meninas têm agora frequentado mais e mesmo têm entrado de novo muitas crianças. 

A minha Comunidade cumprimenta a V. Ex.a com a devida estima e eu com a mesma e 

muita gratidão me assino. De V. Ex.a (...) obrigada, Mariana Bárbara [do Sacramento]. 

Regente. Redondo, 26 de Junho de 1864. (IAN/TT, AC, Lv 361, Copiador da APMP, fl 

16) 

Para além da periodicidade das notícias, geralmente bastante motivadoras, registe-se que a 

‘comunidade’ a que se refere a regente era constituída por ‘recolhidas’ formando uma 

comunidade de Irmãs Terceiras do Carmo (ADSCS, C 0038). Entre a associação e o 

Recolhimento estabeleceu-se ainda um outro elo de ligação: um sacerdote, Padre João Rafael 

                                                 

309 A título de curiosidade, encontramos no Arquivo das Congregações do Arquivo da Torre do Tombo o recibo 

do donativo de 50$000 reis para o “Recolhimento de Nossa Senhora da Saúde da Vila do Redondo para se 

empregar no arranjo e mobiliação da Aula externa de Meninas Pobres que este Recolhimento dirige”, datado de 

8 de Agosto de 1863 e assinado pela regente, Teresa de Jesus Maria Silva (IAN/TT, AC, Cx 64, s/n). 
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Nunes, que nas cartas particulares de Teresa de Saldanha aparece referido frequentemente e 

que, visitando a escola com alguma regularidade, trazia notícias desta a Teresa de Saldanha 

(ADSCS, C 5330), do mesmo modo que servia de intermediário para levar, para o Redondo, 

livros e outros objectos oferecidos pela associação (ADSCS, C 1047). 

No ano de 1883, Teresa de Saldanha lembrou-se de, através do Padre João Rafael, pedir à 

regente da escola do Redondo que lhe enviasse a indicação do número de crianças que tinham 

frequentado a aula externa, para poder publicar juntamente com o relatório anual, numa 

tentativa de somar mais um trunfo, na altura de concorrer aos legados (ADSCS, C 0938). O 

mesmo aconteceu no ano seguinte. Este não era um procedimento usual, uma vez que apenas 

se publicavam, juntamente com os relatórios anuais da associação, os mapas de frequência das 

escolas da associação, propriamente ditas. Estes mapas fornecem-nos alguma informação 

mais detalhada não só sobre os números das alunas como das disciplinas por estas estudadas, 

naquela escola alentejana. Por estes mapas (ver Anexo 7) ficamos a saber que a escola do 

Redondo tivera um considerável número de crianças matriculadas, em 1883 e em 1884: 90 e 

103, respectivamente. Todas as crianças aprendiam Doutrina Cristã e a ler, “Letra redonda 

pelo método de João de Deus” (ADSCS, D 3821, Relatório da APMP, 1884; ADSCS, D 

3822, Relatório da APMP, 1885); e 84 crianças, pouco menos que a totalidade, aprenderam a 

fazer meia, em 1883, número reduzido para apenas metade, 42, em 1884; 65 aprenderam 

costura em 1883 e, em 1884, 35. Quanto a escrever, encontramos na rubrica “Caligrafia” um 

elevado número de alunos a praticar “Exercícios e bastardo”: 71, em 1883 e 80, em 1884. 

Uma muito menor percentagem aprendia as operações básicas da Aritmética, sobretudo a 

multiplicar e a dividir. Era, ainda, mais diminuto, o número dos que se dedicavam à 

Gramática, à Corografia, à Análise. Também, só um pequeno grupo aprendia a fazer crochet e 

a bordar. 

Como veremos adiante, o elenco de disciplinas enumerado, não diferia muito do das escolas 

de Teresa de Saldanha para meninas pobres; mas nota-se, claramente, em relação a estas, um 

maior investimento apenas no que se considera mais básico: aprender a ler letra redonda (só 

alguns se aventuram na leitura de “manuscrito”: 10 em 1883 e 14 no ano seguinte) pelo 
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método de João de Deus, 310 a escrever da forma mais simples, a somar e a diminuir, a coser e 

a fazer meia. 

Apesar de todos os cuidados com os procedimentos assumidos ou admitidos nas diversas 

escolas subsidiadas através, como vimos, das visitas periódicas das sócias ou de outras 

pessoas de reconhecida reputação junto da direcção da associação, esta tinha plena 

consciência da limitação que tal superintendência comportava, sobretudo quando a distância 

era maior e a supervisão se fazia por interposta pessoa. Veja-se o que, a propósito de uma 

escola dirigida pelas Filhas de Maria, que a associação subsidiava, se comenta, no relatório 

publicado em 1876: 

Continuámos a socorrer mensalmente o Asilo da Divina Providência, em Alcântara, e 

um dos membros da Direcção foi especialmente encarregado de o visitar e indagar quais 

os socorros de que necessitava. Entretanto a nossa gerência é muito limitada e nada ali 

governamos. Damos mensalmente 4$500 para auxiliar o pagamento dos ordenados das 

mestras; de vez em quando pagamos alguns fornecimentos para a classe e damos 

também calçado às alunas. Pelas informações que tivemos, sabemos que este Asilo está 

fazendo um benefício muito grande naquele bairro pela educação verdadeiramente 

religiosa que ali recebem as crianças. (ADSCS, D 3815, Relatório APMP, 1876, 

sublinhado nosso) 

Sendo um dos principais objectivos a educação cristã das crianças, registe-se que alguns dos 

subsídios foram concedidos tendo em vista a proximidade de alguma escola protestante que, 

entretanto, começavam a proliferar, um pouco por todo o país (Santos, 2000, 2002). Veja-se, 

por exemplo, no relatório de 1878, como essa circunstância influenciou a decisão de subsidiar 

a aula de Santa Catarina: 

No mês de Março fomos informadas que perto da Moeda, a S. Paulo, havia uma aula 

protestante, externa, gratuita, frequentada por um número considerável de crianças. 

                                                 

310 Também a escola fundada e dirigida pela Associação de Meninas Pobres da Cortegana, filial da Associação 

Protectora de Meninas Pobres, segue o método de João de Deus: embora regida por estatutos semelhantes, detém 

autonomia que lhe permite ter orientações pedagógicas específicas algo diferentes. 
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Grande foi o nosso desejo de poder de alguma maneira impedir o mal que esta aula 

estava fazendo, e desviar as crianças de a frequentar. Foi nesta ocasião que lamentámos, 

mais uma vez, a falta de recursos, pois se tivéssemos podido, imediatamente teríamos 

fundado naquele bairro um Asilo. Mas, inesperadamente, a Providência de Deus 

proporcionou-nos um meio de fazer algum bem a essas crianças. Uma senhora, que tinha 

um pequeno colégio naquele bairro, veio-nos procurar, dizendo-nos que tinha um grande 

desgosto de ver fugir da sua aula muitas pequenas para frequentarem a protestante, que, 

aparentemente, oferecia mais vantagens às crianças e tinha mais atractivos para elas, 

pelos prémios e presentes que recebiam das mestras. Pediu-nos pois esta senhora a 

protecção da Associação e algum donativo mensal para poder melhorar a sua aula, atrair 

as crianças que frequentavam a protestante, e impedir deste modo que elas aprendessem 

doutrinas contrárias às da nossa santa religião. Tendo visitado este colégio e convencidas 

do bem que ali se podia fazer, resolvemos dar um donativo mensal. Em poucos dias 

tivemos a consolação de saber que vinte pequenas tinham abandonado a aula protestante 

para frequentar esta (...). (APMP, Relatório da APMP, 1878). 

4.2 AS ESCOLAS DE TERESA DE SALDANHA 

O ano de 1863 marca a data em que a associação se abalança numa aventura mais arrojada: a 

de ter escolas próprias. Como vimos, a primeira instalou-se no n.º 10 do Largo da Páscoa, em 

Lisboa. Depois de três meses de preparativos, a escola abriu em 23 de Fevereiro de 1864 

(IAN/TT, AC, Lv 359). Os preparativos, de acordo com as actas das reuniões da direcção 

(IAN/TT, AC, Lv 359), constaram de: 

• Arranjo da casa e aquisição de mobiliário: “6 mesas de costura por 5$000 reis cada 

uma 2 mesas de escrita por 700 reis cada uma e arranjar 4 das antigas” (26 Nov 1863); 

• Escolha da mestra e sua ajudante e estipulação dos respectivos ordenados: 

(...) a Presidente também disse que tinha achado uma pessoa muito capaz para 

acompanhar a Mestra, as condições que pôs foi ter em sua companhia a Irmã e uma 

criada sem ficarem ao cargo da Associação, também pediu que se lhe desse 7$200 reis 

por mês, como a Direcção tinha decidido na sessão passada que se lhe desse 6$000 reis e 
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à Mestra 9$000 reis não podia decidir sem autorização da Direcção e propôs dar-se à D. 

Matilde 14$400 reis com obrigação de sustentar a mestra e esta ter a mesada de 2$250 

reis (...). (26 Nov 1863) 

Esta decisão de baixar o ordenado previsto para a Mestra, de 9$000 reis para 2$250 reis, 

estando garantido o seu sustento, apoia as interpretações que vimos fazendo, relativamente às 

diferenças de ordenados das mestras, por vezes em situação laboral aparentemente 

semelhante, relacionando essa diferença com as funções que desempenhavam, com as regalias 

de que usufruíam ou, ainda, com as habilitações que detinham. Na acta de 31 de Janeiro de 

1866, a direcção decidiu dar à mestra mais 3$000 reis mensais, como reconhecimento pelo 

seu bom trabalho e zelo na educação das crianças (IAN/TT, AC, Lv 359). 

• Preparação da mestra que não tinha ainda feito “exame para tirar o Diploma” (26 Nov 

1863): a presidente “ajustou com uma Mestra ir ela estar em sua casa para se aperfeiçoar 

nalguns pontos que não está tão certa”. Mas, a moça acabou por ir para o Colégio de S. 

Sebastião, pois a mestra ofereceu-se para a ajudar, ali mesmo, como se afirma na acta 

seguinte. 

• Aprovação do regulamento e decisão sobre o número de alunas que, no início, não 

ultrapassaria o de vinte, “de 6 anos até 14 apresentando certidão de Baptismo, e também se 

exige o cabelo cortado às mais pequenas” (26 Nov 1863). 

Na acta de 30 de Maio de 1865 (IAN/TT, AC, Lv 359), regista-se que havia no colégio uma 

criança de dez anos que não tinha sido baptizada, o que mostra que esta exigência nem sempre 

era cumprida a priori, tendo-se solicitado autorização para que pudesse receber esse 

sacramento. Será útil lembrar que os assentos de baptismo eram, naquela época, a única forma 

de registo em Portugal; só em 1911 se deu início ao procedimento regular e normalizado do 

que hoje conhecemos como registo civil. 

O número, inicialmente aceite, foi de nove crianças, conforme o relatório de 1864, 

“parecendo-nos que era melhor começar por poucas, e quando estas estivessem bem 

disciplinadas, ir progressivamente aumentando o número” (ADSCS, D 3810, Relatório da 

APMP, 1865). O relatório de 1865 afirma, ainda, que a idade abrangida era dos cinco aos 
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doze anos, e não dos seis aos catorze, como se previra no início, e especifica que o 

regulamento marcava ainda as horas das lições, das entradas e das saídas.311 O número de 

pedidos de admissão foi aumentando e, no início de 1865, foi necessário mandar fazer mais 

bancos e mesas, subindo o número para 32 alunas. 

Do que lemos nas actas das reuniões da direcção e no relatório de 1865, ficamos cientes de 

que foi distribuído calçado a algumas crianças, que a todas foram dados vestidos provenientes 

do antigo Colégio de Santa Marta, que se deram remédios às que deles necessitavam, que iam 

juntas à Missa ao domingo. Sobre o que se ensinava na escola, para além da catequese, duas 

vezes por semana (aberta a outras crianças da zona, até ao limite de lugares disponíveis na 

sala),312 e da costura que, a partir de certa altura, foi entregue a D. Matilde, por a mestra já 

não ter tempo disponível, as actas não nos fornecem nenhuma indicação adicional. 

No relatório de 1865, para além do já registado nas actas e da referência à aquisição de “um 

uniforme, vestidos, capas e chapéus para se apresentarem asseadas e em boa ordem”, quando 

saíssem juntas, acrescenta-se: 

Determinámos os estudos, e pertencendo todas as nossas crianças a uma classe humilde, 

pareceu-nos que para contribuir para a felicidade delas, devíamo-lhes dar uma instrução 

análoga à sua posição e que convinha só ensinar-lhes bem os fundamentos da sua 

religião, ler, escrever, contar e coser. Se aproveitarem desta educação ficam sabendo o 

suficiente para a sua posição e o necessário para as tornar capazes de serem um dia boas 

mães de família. (ADSCS, D 3810, Relatório da APMP, 1865) 

O relatório de 1881 oferece-nos um texto muito semelhante ao de 1865, usando a mesma 

expressão “uma instrução análoga à sua posição”: 

As mestras procuraram, com o maior zelo, adiantar as crianças nos seus estudos e 

algumas fizeram muitos progressos na leitura, escrita e costura. Todas filhas do povo, 

                                                 

311 Não foi possível, até esta altura, encontrar os regulamentos destas escolas da APMP. 
312 Para ‘explicar o Catecismo’ deslocava-se ao colégio um sacerdote que se tinha oferecido para prestar esse 

serviço (IAN/TT, AC, Lv 359). 



 

 

 

368

humildes de nascimento, e humildes pela miséria extrema em que vivem achámos 

necessário dar-lhes uma educação análoga à sua posição e que as habilitasse a ganhar a 

sua vida. O que se lhes ensina é doutrina cristã, ler, escrever, coser, marcar e fazer meia. 

(ADSCS, D 3818, Relatório da APMP, 1881) 

Estes extractos sugerem-nos dois destaques: 1) o objectivo é ‘contribuir para a felicidade das 

crianças’; 2) considera-se que, para que elas sejam felizes, é indispensável ter em conta o 

contexto social em que nasceram313 e fornecer-lhes os conhecimentos apropriados ao futuro 

que as espera: serem mães de família. O segundo texto acrescentará a necessidade de as 

‘habilitar para ganhar a vida’. 

Em carta ao Padre Russell, Teresa afirma, a propósito do intuito das Doroteias de fundarem 

um pensionato para crianças de famílias mais abastadas: 

O Padre Fulconis [protector das Irmãs Doroteias] queria informar-se sobre os livros 

usados pelas nossas crianças: mas há uma confusão em tudo isto, pois, sabe que a 

educação que se dá às nossas meninas pobres, tem de ser diferente da educação dada 

num internato. (ADSCS, C0068, TS ao Pe Russell, 17 Ag [1866]) 

Um raciocínio coerente com o que via ser uma necessidade: proporcionar às crianças mais 

pobres os instrumentos para se manterem, sustentarem, ganharem a vida, contrastando com os 

mais favorecidos, previsivelmente com acesso a um nível diferente de cultura e podendo, por 

isso, orientar a sua educação noutro sentido, com margem para outros voos, como a 

aprendizagem das línguas e da música, por exemplo. 

Voltamos a um assunto, já atrás discutido, a propósito da divisão harmónica do trabalho 

humano e da urgência de proporcionar as aprendizagens básicas nas classes sociais mais 

desfavorecidas. Partilhando com D. António da Costa da concepção de que, para contribuir 

para a felicidade destas raparigas, era fundamental dar-lhes instrumentos de trabalho e, 

                                                 

313 “Diz V. Ex.a uma grande verdade: ‘A desgraça para as raparigas é aspirarem a tornarem-se Senhoras’” 

(ADSCS, Lv 37, Copiador da Congregação de Santa Catarina de Sena, de Pe João do Amaral Leitão a TS, 25 

Fev 1900). 
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sobretudo, prepará-las para serem “boas mães de família”, Teresa comentará: “Abriu-se um 

asilo municipal ali perto (...). São péssimas escolas e fecham às duas horas. Ensinam música, 

ginástica, vê tu que maneira de educar crianças pobres. Faz-me impressão gastar-se tanto 

dinheiro, e tão mal!” (ADSCS, C 1072, de TS a Maria Augusta Campos, 28 Jun 1882). 

Sublinhe-se as duas condições criticadas: o encerramento das escolas demasiado cedo e o 

enfoque na música e na ginástica. O horário lectivo diário, nas escolas da associação, era 

pensado em função das necessidades das crianças mas, também, dos seus pais que, na maior 

parte dos casos, trabalhavam todo o dia. E as disciplinas ensinadas, sendo mais diversificadas 

do que o que acontecia nas escolas oficiais, não incluíam a ginástica nem a música, aplicando-

se as mestras a ensinar, às crianças, tudo o que se julgava que pudesse ser útil para quem ia 

precisar de instrumentos práticos para ganhar a vida e cuidar das suas famílias de forma mais 

digna e mais feliz. Neste contexto, de meninas que não tinham, em suas casas, ambientes 

propícios à apreensão de conhecimentos e ao desenvolvimento de competências que as 

ajudassem a alcançar a necessária autonomia, para a sua total inserção na vida social, a 

ginástica e a música configuravam um luxo, que ocupava o tempo necessário para outras 

aprendizagens. Diga-se, no entanto, apesar da recusa linear que parece sobressair da carta de 

Teresa de Saldanha, que as crianças eram incentivadas ao canto, sobretudo ao canto coral. 

Como se verá, o elenco disciplinar, nas escolas da Associação Protectora de Meninas Pobres, 

era bem mais alargado, ainda, quando as crianças se mantinham tempo suficiente na escola ou 

se lhes reconhecia capacidades para irem mais longe. Entre os muitos casos em que tal terá 

acontecido, sobressaem os das meninas que fizeram exames oficiais de instrução primária no 

Liceu e os daquelas que se prepararam e completaram a habilitação para serem mestras. Como 

se afirma num outro relatório: 

(...) tomamos conta da criança na primavera risonha da sua vida e esperamos que a 

educação a transforme, a guie através dos perigos da juventude até ao momento em que, 

deixando o abrigo maternal das nossas escolas, ela vá depois cumprir no mundo a sua 

missão com fidelidade, como mãe de família exemplar, ou em outra qualquer posição 
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que haja de ter na sociedade.314 (ADSCS, D 3815, Relatório da APMP, 1876, itálico no 

original, sublinhado nosso) 

Vem a propósito citar, de novo, D. António da Costa: 

São diversos os destinos, dir-se-á. Não há dúvida de que são. A natureza criou a 

desigualdade dos talentos, das aptidões e dos serviços. Nesta mesma desigualdade reside 

a harmonia universal; mas todos os destinos são igualmente sagrados e nobres, porque o 

título humano é a alma. Cada homem representa um direito. (...) Bem sei que o pobre 

mineiro não é o rico empresário, o marinheiro não é o almirante, nem o campónio 

humilde é o grande agricultor; porém de um cabo desconhecido formou-se Napoleão I. 

A cada um, portanto, a possibilidade de desenvolver o seu espírito e de melhorar o seu 

destino. (Costa, 1870, pp. 14-15) 

Em Junho de 1866, lemos nas actas que a mestra do Largo da Páscoa adoecera, o que levara 

ao encerramento da aula (IAN/TT, AC, Lv 359). A mestra, assistida, durante a sua doença, 

por um médico da confiança da associação, Dr. António Joaquim de Sousa Freitas (IAN/TT, 

AC, Lv 361), acabou por falecer em Setembro seguinte.315 No dia 1 de Outubro, a escola 

reabriu com nova mestra, Adelaide do Patrocínio Tabuada, que fora educada no Asilo da 

Ajuda e, entretanto, estivera no Colégio de S. Sebastião a preparar-se para o exame de 

habilitação para o ensino primário; mas pouco tempo se manteve aberta pois, sendo exíguo o 

espaço e não querendo o senhorio fazer algumas obras indispensáveis de manutenção no 

                                                 

314 Afirma Dupanloup (1887a, p. 30) que é preciso: “formar o homem e prepará-lo para as diferentes funções 

sociais que será, um dia, chamado a cumprir sobre a terra”; formá-lo atendendo “à sua posição, aos seus talentos 

e aos seus gostos particulares; formar o homem, esta nobre criatura, dotada de inteligência, de razão e de uma 

vontade livre, orientada para o bem”. 
315 “(...) a Presidente com profundo sentimento participou o ter falecido a Mestra do Colégio do Largo da 

Páscoa, notícia que a Direcção recebeu cheia de pena, lamentando-a sinceramente, considerando a sua falta uma 

grande perda para a Associação, já pelas qualidades e virtudes que a adornavam, como pela exactidão no 

cumprimento dos seus deveres (...)” (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP, 26 Set 1866). 

“(...) a direcção mandou dizer uma missa pela sua alma, assistindo algumas pequenas do mesmo colégio, às 

quais se deu um almoço, tudo a expensas da Associação (...)”(IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção 

da APMP, 22 Out 1866). 
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prédio, a associação acabou por encerrar a escola, definitivamente, mudando-a para outras 

instalações. 

O ano de 1866 marca também a ida das primeiras Irmãs para Dublin, como ficou dito. Daqui 

em diante, entrelaçam-se as histórias. Olhando para o Anexo 6, observamos que, até 1910, 

data de grande viragem para todas as ordens religiosas instaladas em Portugal, só em cinco 

casos as fundações de Teresa de Saldanha não foram, formalmente, escolas e, destas, apenas 

uma não cumpria, aparentemente, sob qualquer forma, fins educativos: 

• a Casa de Santa Teresa dos Cardais, um asilo para invisuais, sustentado pela 

Associação Protectora de Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos; inicialmente, os 

documentos apenas se referem ao carácter assistencial da obra e aos trabalhos que se iam 

ensinando às utentes; mais tarde, explicita-se o ensino do Braille (Nicolau, 2002) e o acesso à 

educação regular e à formação profissional; 

• a Casa de Nossa Senhora da Conceição, Colégio da Regeneração, em Braga, também 

conhecida por Abrigo, destinada à reabilitação de raparigas tiradas das ruas, da prostituição, 

ou provenientes de famílias muito pobres, onde lhes era ensinada uma profissão, em regime 

de internato: “As raparigas dedicavam-se a trabalhos de tecelagem, bordados, costura e 

actividades da vida doméstica”; e embora não fosse formalmente uma escola, muitas 

“aprenderam a ler, escrever, música, canto (...)” (Nicolau, 2002, p. 62). Era considerada como 

uma obra de educação de grande valor e única, na época. Ficou a dever a sua fundação a 

Monsenhor João Pedro Ferreira Airosa que, para a dirigir, solicitou a presença de uma 

comunidade de Irmãs dominicanas; o seu sustento era garantido por uma associação de 

caridade, sediada em Braga, a que se juntavam outras esmolas e, a partir de certa altura, 

também, o “trabalho das arrependidas” (Thiaucourt, 1987, p. 385). Em Agosto de 1894, por 

iniciativa do Governador Civil de Braga e o auxílio da caridade pública (Thiaucourt, 1987), 

começou a funcionar, nas instalações desta casa, uma Oficina de tecelagem, onde passaram a 

receber formação profissional, em regime de semi-internato, raparigas oriundas de famílias 

das redondezas com poucos meios. Escreve-se no Correio Nacional de 13 de Abril de 1895, 
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sob o título: “Oficina de Tecelagem no Colégio da Regeneração em Braga” (ADSCS, Lv 36, 

Copiador da Congregação de Santa Catarina de Sena, pp. 103-105):316 

As alunas entram na Oficina, de manhã, e saem ao fim do dia, ordinariamente de sol a 

sol. Ali almoçam, jantam, merendam e fazem juntas o seu recreio. Trazem o alimento 

que os pais lhes dão e o Colégio fornece-lhes um caldo ou sopa, ao jantar. Recebem do 

seu trabalho uma remuneração condigna, não inferior à das outras fábricas congéneres, 

ficando reservada semanalmente uma pequena percentagem, destinada à compra de um 

tear que o Colégio lhes entrega e que cada uma levará para sua casa, finda que seja a 

aprendizagem. Na posse desse tear, continuam a receber do Colégio o trabalho que este 

lhes ministra e remunera devidamente, ocupando-se na indústria que aprenderam e 

deixando lugar vago para as outras. Os pais recebem assim as filhas já operárias 

habilitadas e munidas do seu ganha-pão.317 

O artigo afirma, ainda, que as novas operárias continuavam a ser acompanhadas pelas Irmãs 

nas suas próprias casas, pelo menos durante os primeiros tempos de trabalho autónomo. De 

acordo com Thiaucourt (1987) esta Oficina manteve-se, nestas condições, apenas até 1918; a 

partir daí, continuou a funcionar, mas só para as internas. 

Acrescente-se, às duas casas mencionadas, mais três: 

• o Dispensário da Rainha D. Amélia, no Convento do Sacramento, em Alcântara, 

Lisboa; 

• o Sanatório da Rainha D. Amélia, no Outão, Setúbal; 

                                                 

316 Transcrito também por Thiaucourt (1987, pp. 390-392). 
317 Mais adiante, acrescenta: “A Oficina tem recebido, desde a sua fundação, 42 raparigas, das quais algumas já 

saíram habilitadas. É frequentada diariamente por 35 raparigas de pobres da cidade, órfãs, em grande parte, às 

quais faltava o pão e o trabalho. Algumas, porque os seus pais são muito pobres, apresentaram-se sem a roupa 

precisa e sem alimento nenhum. A Direcção do Colégio, ao presenciar tanta pobreza e miséria, fez por adquirir 

algumas esmolas, para prover à sua alimentação e agasalho, ao menos nos primeiros tempos de aprendizagem” 

(Thiaucourt, 1987, p. 391). Apesar de, neste artigo, se afirmar que o “fim da Oficina era ensinar a arte de tecer às 

raparigas pobres de bom comportamento e ensinar-lhes ao mesmo tempo a educação religiosa e civil” 

(sublinhado nosso) não encontramos, nas diversas descrições, nenhuma referência senão à educação religiosa. 
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• o Dispensário da Rainha D. Amélia, no Porto. 

O caso do Dispensário da Rainha D. Amélia, em Lisboa, no Convento do Santíssimo 

Sacramento, o primeiro a ser instituído, em finais de 1893,318 ficou instalado junto a uma 

escola gratuita da Associação Protectora de Meninas Pobres e a um externato e internato de 

meninas de classe social mais favorecida, abertos, respectivamente, desde Junho de 1885, 

poucos meses depois da instalação, no Convento, de uma Comunidade das Terceiras de S. 

Domingos, e Outubro de 1890, no mesmo edifício. As crianças que eram tratadas no 

dispensário podiam usufruir da educação da aula gratuita, pelo menos as raparigas.319 Esta 

aula gratuita florescia de dia para dia, como é fácil notar, pelo assento de matrículas (IAN/TT, 

AC, Lv 335). 

No Sanatório do Outão, fundado pela Rainha para o tratamento de crianças tuberculosas, as 

Irmãs dominicanas mantiveram uma escola para que as crianças que ficavam internadas por 

períodos mais ou menos longos, pudessem aprender, pelo menos, a ler, escrever e contar.320 

Nas descrições de Thiaucourt (1987) encontramos o cuidado das Irmãs em proporcionar às 

crianças em tratamento outro tipo de aprendizagens: “(...) e aproveitar das maiores para certos 

                                                 

318 Assim se refere o jornal Illustração Portuguesa a esta fundação, no dia 2 de Janeiro de 1905: “Sua Majestade 

a Rainha criou e mantém na rua do Tenente Valadim um Dispensário onde mais de duzentas crianças recebem 

durante o dia curativos e remédios para as suas enfermidades, isto além de uma refeição. Com o maior carinho, 

as Irmãs da Ordem Terceira de São Domingos ministram socorros aos desgraçados pequenos, e muitas vezes a 

própria Rainha vai ajudar nos curativos e acariciar os pequeninos enfermos que se habituaram já a ver na augusta 

senhora, a sua desvelada amiga. As mães acompanham ao Dispensário as crianças e erguem as suas vozes 

sempre agradecidas e sinceras em louvores à soberana que assim se dedica às crianças. São duas obras de 

caridade sem par: as do Dispensário e da Assistência aos Tuberculosos e que bastam para demonstrar a piedade e 

amor que existem no coração da Rainha, as suas altas virtudes e o seu desvelo pelos desprotegidos da sorte”. 
319 A quem interessar, fica o registo de que existe no Arquivo das Congregações um livro (Lv 336) com listas 

dos “preparados oficinais” executados na Farmácia do Dispensário da Rainha, no Convento do Sacramento, 

desde a sua fundação, Janeiro de 1894, a Dezembro 1898, com a indicação das quantidades de cada preparado. 

No final do livro tem colada uma lista, com nomes, moradas e idades das crianças assistidas. Porventura 

existirão outros. 
320 Uma tradição que as Irmãs dominicanas levaram depois para o Sanatório da Parede, Hospital de Sant’Ana, 

onde, desde muito cedo, instituiriam uma escola para as crianças aí internadas. 
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serviços, conforme a força de cada uma; por exemplo, ajudar as Irmãs a fazer as camas e 

outros serviços pequenos de limpeza e asseio” (p. 628). 

O Dispensário da Rainha D. Amélia, no Porto, segundo afirma Thiaucourt (1987), foi, 

porventura, a casa cuja fundação teve mais complicações e dificuldades. Destinava-se, apenas 

a tratar de crianças doentes em regime externo:321 as crianças ‘matriculavam-se’322 para os 

tratamentos e deslocavam-se ao dispensário apenas para esse fim. Depois de uma visita a este 

dispensário, escreve Teresa de Saldanha, em Maio de 1896: 

(...) o trabalho de um Dispensário em nada se compara ao trabalho de um Colégio, que 

nem de dia nem de noite há sossego. Esta Obra é boa para os espíritos modernos que 

tudo fazem em pé, a correr e acudindo a uma e outra coisa. Como nunca tinha estado de 

dia e de noite num Dispensário não sabia bem o que isto era; agora é que vejo bem tudo 

(...). (Thiaucourt, 1987, p. 581). 

Sendo nosso objectivo estudar as escolas de Teresa de Saldanha, procurando delinear o seu 

pensamento pedagógico e, sendo tão vasto o espólio documental, optámos por nos debruçar, 

mais profundamente, sobre as duas escolas acerca das quais dispomos de um corpus 

documental mais extenso e consistente e que são, também, aquelas em que Teresa de 

Saldanha teve uma mais directa intervenção: o Colégio de S. José das Portas da Cruz e o 

Colégio de S. José, em Benfica, que, em parte, substituiu o primeiro, ambos em Lisboa. Com 

esta escolha, cobrimos também as duas áreas sociais de intervenção educativa: as crianças 

mais desfavorecidas e aquelas que pertenciam a famílias mais favorecidas de meios ou de 

nascimento, numa época em que estas condições eram, à partida, consideradas determinantes. 

                                                 

321 As plantas do Dispensário de Sua Majestade a Rainha D. Amélia no Porto que encontrámos no arquivo das 

Congregações (IAN/TT, AC, Cx 40, 760) não assinalam nenhum espaço destinado a aula ou qualquer outro fim 

que não o tratamento das crianças, para além de uma parte com dormitório e cozinha separada, porventura 

reservada às Irmãs. Planta do entre solo: Gabinete; sala de admissão e espera; sala de jantar; elevador (até à 

cozinha no 2.º andar); sacristia. Planta do rés-do-chão: entrada; loja; loja; sacristia. Planta do 1.º andar: sala de 

espera para a consulta; consulta; oftalmologia; cirurgia; hidroterapia; electroterapia; guarda roupa; ginástica. 

Planta do 2.º andar: dormitório; sala de jantar; cozinha; elevador; superiora. 
322 No primeiro dia de trabalho das Irmãs, 22 de Maio de 1896 apareceram 23 crianças, mas no dia 4 de Junho a 

superiora da casa comunicava que já tinham “98 crianças matriculadas” (Thiaucourt, 1987, p 582). 
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Entre uma e outra escolas, por questões de cronologia, dedicaremos um subcapítulo à 

preparação do Colégio de S. José, em Vila do Conde, pelo extenso espólio epistolar que 

documenta todos os cuidados de preparação da escola, feita sobretudo à distância, a expensas 

da Associação Protectora de Meninas Pobres e sob as indicações de Teresa de Saldanha, ainda 

que, depois, não tenha vingado como seu colégio ou das suas associações. 

As demais escolas indicadas nos Anexos 5 e 6, como o Colégio do Salvador ou o Colégio de 

Santa Joana em Aveiro, de que dispomos de documentos relevantes, e, ainda, o Colégio do 

Sacramento, acerca do qual encontrámos documentos de índole diversa das restantes, serão 

referidos quando se considerar importante, para iluminar alguma evidência, quer no próprio 

texto quer remetendo os respectivos documentos para anexos. 

4.2.1 A Escola das Portas da Cruz 

A Escola das Portas da Cruz323 foi instalada num palácio arrendado, em pleno bairro de 

Alfama, um dos mais populosos e miseráveis bairros da cidade de Lisboa, caracterizado por 

condições de habitabilidade e de higiene extremamente precárias e que fora, violentamente, 

fustigado pelas epidemias de finais da década de 50, do século XIX. 

Conhecida como Colégio de S. José das Portas da Cruz ou, simplesmente, Colégio das Portas 

da Cruz, esta escola teve um papel importante no desenvolvimento do bairro e, 

particularmente, na vida das centenas de crianças pobres que nele encontraram uma 

alternativa à vida de miséria a que a condição do nascimento as destinava, bem como na das 

suas famílias, a quem se estendia a acção da escola e das associações que a patrocinavam. 

Inicialmente destinada a promover a educação das raparigas carenciadas do bairro, protegidas 

pela Associação Protectora de Meninas Pobres, fundada e dirigida por Teresa de Saldanha, 

albergou ainda, ao mesmo tempo, uma aula para rapazes pobres sustentada pela Associação 

Protectora de Escolas-Asilos para Rapazes Pobres, a que presidia a cunhada de Teresa, a 

                                                 

323 Parte dos dados deste capítulo, referentes a esta escola, foram apresentados pela investigadora no V 

Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação e o texto correspondente foi entregue para publicação 

(Ribeiro de Castro, in press). 
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Marquesa de Rio Maior, e um pensionato e externato para alunos provenientes de famílias 

mais abastadas, rapazes e raparigas que pagavam pela sua educação. 

4.2.1.1 O nascimento da escola 

Como vimos, a exiguidade da casa do Largo da Páscoa, em que funcionava a escola da 

associação, face à necessidade de responder a tantas solicitações, bem como o desejo de 

Teresa de Saldanha de fundar uma congregação religiosa portuguesa, que desse pleno 

cumprimento aos seus objectivos (Rio Maior, 1987; Thiaucourt, 1987), fizeram com que, em 

1866, começasse a procurar uma casa mais adequada. 

Depois de diversas diligências, que a Marquesa de Rio Maior descreve, circunstanciadamente 

(Rio Maior, 1987), a escolha recaiu sobre um antigo palácio, situado no Largo das Portas da 

Cruz, a Santa Apolónia, em plena Alfama, “um bairro impossível” (Rio Maior, 1987, p.119), 

uma casa com excelentes condições para o fim a que se destinava, de que se destacava uma 

sala “magnífica (...) em que se faria uma aula sem igual em Lisboa” (Rio Maior, 1987, p. 

120). A certeza de que as alunas que frequentavam a escola do Largo da Páscoa poderiam 

recorrer a outra escola, entretanto criada nas redondezas, e a consciência de que naquele 

bairro havia “muito a fazer” (Rio Maior, 1987, p. 119), animaram Teresa de Saldanha a 

assumir, pela associação, o pesado encargo que significava o preço pedido pelo aluguer da 

casa. Por ser deveras pictórica e interessante, na medida em que mostra, um pouco, como 

eram as condições do bairro onde a escola iria instalar-se, deixamos um excerto desta 

descrição: 

No dia 24 de Novembro de 1866, era um domingo (...). Estava conversando com a 

Teresa (...) quando nos anunciaram a visita da boa D. Pilar [Nandin de Carvalho] e logo 

entrou no quarto, o chapéu um pouco caído, a capa encharcada da chuva. Sorria-lhe a 

fisionomia, chamejavam-lhe os olhos: -‘Era hoje o último dia de procurar casas; a do 

Largo da Páscoa é pequena, incapaz para os novos planos; e como V. Ex.a me disse que 

desejava um palácio grande, nobre e velho, procurei e achei dois’. ‘(...) quero saber se 

vem ver a casa, para eu acompanhar a V. Ex.a’. (...) Parámos no alto da Rua dos 

Remédios, no Largo de D. Rosa. Confesso que não conhecia aquele largo; e a Teresa 

fazia exclamações sobre a estreiteza das ruas em que passávamos. Entrámos para o 



 

 377

primeiro andar; uma bonita capela com porta para a rua sorriu-nos. (...) A casa tinha 

outro andar lindo e quintal, mas pediam 500$000 reis por tudo, e só podíamos dar 

metade. Assim, era tomar só o primeiro [andar]. Mas as senhoras que lá estavam diziam 

que se estava sempre doente naquela casa. Resolvemos ir ver o outro palácio, e depois 

decidir. A ideia da Teresa era uma casa onde se pudessem ter as aulas da Associação, e 

ao mesmo tempo, quando chegassem as Irmãs da Irlanda, se poderem acomodar e 

desenvolver a Ordem. Contudo, levantavam-se várias objecções; mas a D. Pilar estava 

entusiasmadíssima e dissipava-as. Mudar o colégio do Largo da Páscoa para Alfama, 

uma légua! As pequenas não podem vir; acaba ali tudo... ‘Ora – dizia a D. Pilar – vão 

muito poucas, e abriu-se a aula externa das Irmãs Doroteias; que vão lá. Deus trouxe-nos 

para aqui; é que aqui, neste imenso bairro de pobres, há muito a fazer’. (...) ‘Nosso 

Senhor que nos trouxe para aqui é porque deve ser; tem razão, minha amiga’ [disse 

Teresa]. Ao sair do Largo de D. Rosa íamos caindo da carruagem. A Teresa exclamou: 

‘Que caminhos! Que ruas! Não conheço nada. Vamos quebrar a carruagem, decerto.’ 

Mas, nisto, deu uma volta a carruagem e achámo-nos, em menos de um minuto, num 

largo, e a D. Pilar disse: ‘Aqui está o palácio encantado!’ (...) Era o andar nobre do 

palácio, que faz esquina para a Calçada do Cascão (...). (Rio Maior, 1987, pp. 117-119) 

 
Figura 11. O Palácio das Portas da Cruz, como se conserva actualmente. (Foto da investigadora) 
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Realmente, a disponibilidade económica da associação era bastante limitada. Por isso, apenas 

o 2.º andar, de um dos lados da casa, foi arrendado, no início. Outros espaços foram sendo 

arrendados, à medida que a obra crescia, como mostra a Tabela 14. Para estes pagamentos, 

concorreu a generosidade da Condessa de Rio Maior que, alguns meses depois, “tomou de 

renda o andar de baixo” (Rio Maior, 1987, p. 146), e a comparticipação da Marquesa de Rio 

Maior, através da sua Associação Protectora de Escolas-Asilos para Rapazes Pobres que, em 

Março de 1871, aí criou a sua própria aula. 

Tabela 14. Mapa das rendas pagas pelo aluguer do Palácio das Portas da Cruz, entre Janeiro 1867 e 
Dezembro 1877. (IAN/TT, AC, Cx 40, 852, 853, 854, adap.) 

N.º 1 N.º 3 e 5 
Anos Semestres 

1.º andar 2.º andar 1.º andar 2.º andar 
Total 

1.º semestre --- --- --- 60$000 60$000 1867 

2.º semestre --- --- 45$000 60$000 105$000 

1868 Ano todo --- --- 90$000 120$000 210$000 

1869 Ano todo --- --- 90$000 120$000 210$000 

1.º semestre --- --- 45$000 60$000 105$000 1870 

2.º semestre 75$000 --- 45$000 60$000 180$000 

1.º semestre 75$000 --- 45$000 60$000 180$000 

2.º semestre 75$000 75$000 45$000 60$000 255$000 

1871 

(mais as cocheiras) 19$200 --- --- --- 19$200 

1872 Ano todo 150$000 150$000 90$000 120$000 510$000 

1873 Ano todo 197$000 150$000 90$000 120$000 557$000 

1874 Todo o ano 197$000 150$000 90$000 120$000 557$000 

1875 Ano todo 197$000 150$000 90$000 120$000 557$000 

1.º semestre 98$500 75$000 45$000 60$000 278$500 1876 

2.º semestre 98$500 75$000 45$000 60$000 278$500 

1.º semestre 98$500 75$000 45$000 60$000 278$500 1877 

2.º semestre --- --- 45$000 60$000 105$000 

A escola das meninas abriu nos primeiros dias de Janeiro de 1867, “com 18 pequenas; uma 

delas era a Jacinta, que depois passou a mestra” (Rio Maior, 1987, p. 122). Um ano depois, 
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estavam matriculadas 50 raparigas, que entravam de manhã e saíam às 5 horas da tarde 

(ADSCS, Relatório APMP, 1868), todos os dias da semana excepto 5.as feiras e domingos.324 

As alunas dividiam-se em duas classes, “estando na primeira, as de oito a quinze anos, e na 

segunda, as de dois a oito” (ADSCS, Relatório APMP, 1870), que aprendiam também a ler, 

escrever, contar e coser. A primeira classe, “dirigida por uma mestra competentemente 

habilitada” (ADSCS, Relatório APMP, 1870), Adelaide do Patrocínio Tabuada,325 que já fora 

professora no Largo da Páscoa, preparava as alunas para o exame de instrução primária, no 

Liceu de Lisboa. 

Em relação às mais pequenas, o relatório de Janeiro de 1871, regista: “(...) algumas há, que 

por causa da sua pouca idade, só podem aprender a estar quietas e a entreter-se com qualquer 

insignificante distracção; resultando daí poderem as mães trabalhar desembaraçadas das 

crianças, e ganhar o quotidiano sustento” (ADSCS, D 3813, Relatório da APMP, 1871).326 

Desta pequena margem, que fica entre os dois anos de idade mínima das alunas da aula das 

mais pequenas e os três anos que davam lugar a aprender a ler, escrever e contar, de acordo 

com a Tabela 15, fica a sugestão de que começariam a aprender à medida que fossem capazes 

de o fazer. As afirmações de D. António da Costa parecem de acordo com o instituído por 

Teresa de Saldanha na sua escola: 

                                                 

324 Eram estes os dias feriados correntes, previstos na legislação desde 1844 (Affreixo e Freire, 1886). 
325 Acerca dela afirma a Marquesa de Rio Maior: “sabia muito bem ensinar; tinha sido monitora na Ajuda e 

sempre considerada como a melhor de todas, mas faltava-lhe o gosto. Ensinava por necessidade e dever, mas 

custava-lhe” (Rio Maior, 1987, p. 122). 
326 Este era um dos grandes objectivos das Casas de Asilo como depois das Creches na década seguinte. Teresa 

de Saldanha não terá tido muito boa opinião destas últimas, pelo menos no início: “Disse-me ela o mesmo que 

todos dizem – não gosta das creches, mas lá foi. É moda a Rainha, atrai. Contou-me que foi visitar uma das 

creches. Achou tudo no maior luxo e elegância, camas, etc. Tudo como se lá não houvesse crianças. A senhora, 

ou criada da creche, caindo de elegância, mas nem uma criança. Disse-me ela, que sabe há grande dificuldade 

em ter crianças, para as creches. As mães não querem levá-las e deixá-las, e há uma luta constante para obter 

crianças. Este sentimento é um pouco do antigo carácter do nosso povo, não acha?” (ADSCS, C 4100, de TS à 

mãe, 20 Maio 1884, sublinhado no original). 
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Os principais rudimentos da instrução dá-os a escola infantil, por meio dos jogos, das 

figuras, dos brinquedos fáceis e apropriados. (...) Não é a multiplicidade dos 

conhecimentos que há-de abrilhantar o resultado da escola preliminar, mas a firmeza, a 

segurança deles dentro da estreita esfera da capacidade infantil. São, por assim dizer, os 

pontos cardeais da inteligência e do carácter que é mister assentar. (...) Enquanto a 

escola preliminar não logre ser fundada como instituição nacional adopte-se o 

expediente de se criar em cada escola primária uma classe para as crianças de três a sete 

anos de idade, e apliquem-se à classe preliminar os princípios que deveriam reger a 

escola infantil. (Costa, 1870, pp. 173-175) 

Ainda que não possamos saber, com exactidão, o que se passaria nestas aulas, sobressai a 

preocupação em atender às capacidades próprias da idade (Miranda, 1993): 

(...) os (...) mais pequenos foram separados dos mais crescidos e a classe infantil, daqui 

por diante, devia instalar-se no quarto de fora; a Irmã Maria Madalena olhava por ela 

enquanto que uma das raparigas da primeira classe entretinha as crianças. À tarde, 

quando as pequenas tinham lição de costura, algumas das raparigas mais crescidas 

aprendiam a fazer crochet. (Thiaucourt, 1987, p. 212) 

Recordemos que, preocupadas com o ensino das várias disciplinas e de “coisas úteis”, que 

pudessem ajudar as alunas a encontrar meios de ganhar a vida, era sobretudo nos valores 

morais, de inspiração cristã, que se insistia: “Diligencia-se fazer-lhes perceber bem aquilo que 

se lhes ensina; conselhos dados com brandura, e adequados às suas inteligências, lhes indicam 

o modo de pôr em prática, nas suas acções, as máximas sublimes da doutrina cristã” (ADSCS, 

D 3812, Relatório APMP, 1870). Um objectivo que, face aos resultados observados, Teresa 

de Saldanha considera que vai sendo atingido: “Alguns exemplos nos provaram que a boa 

semente nem sempre cai em terra estéril e encheram os nossos corações de alegria” (ADSCS, 

D 3812, Relatório APMP, 1870). 

Como afirmaria D. António da Costa (1870): “A educação moral não se aprende de memória. 

Dirige-se insensivelmente por factos simplicíssimos, ocorridos dentro da escola ou como que 

transplantados da habitação paterna, de modo que o trabalho (...) da professora, consista em 

fazê-los ressaltar ao entendimento da criança ainda limitado, mas já avidamente curioso” 
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(Costa, 1870, pp. 173-174). Por isso, para além das capacidades literárias e da habilitação 

profissional, exigência legal que Teresa de Saldanha fazia questão de respeitar327 e, mesmo, 

das características morais, previstas na lei,328 ela preocupava-se que as suas mestras tivessem 

determinadas qualidades humanas, optando, normalmente, por pessoas conhecidas ou 

recomendadas por alguém da sua confiança, sobretudo em áreas em que não havia 

necessidade de uma habilitação oficial, como a costura onde, como ela dizia, podiam ter quem 

quisessem. 

Atente-se que, na prática, como afirma Dias (2000), de acordo com a legislação de 1844 e 

1850, qualquer indivíduo com mais de 21 anos, que fizesse prova de boa saúde, atestasse bom 

comportamento moral, civil e religioso, podia apresentar-se a exame para obter título de 

capacidade para o ensino. A falta de acesso a uma adequada formação de professores 

marcava, como nível mínimo de habilitação para ensinar, um diploma de habilitação para o 

ensino elementar, que se obtinha por meio de um exame, de que constavam pouco mais que as 

disciplinas do próprio ensino primário elementar; para o género feminino, de acordo com o 

Decreto de 28 de Julho de 1881, que aprovava o regulamento para a “execução das leis de 2 

de Maio de 1878 e de 11 de Junho de 1880” (Alves, 1889, p.55), as provas escritas “versam 

sobre ortografia, desenho, aritmética, moral, história pátria e pedagogia; as orais, sobre 

leitura, gramática, aritmética, geografia, história, moral, pedagogia, higiene, e direitos e 

deveres do cidadão” (Affreixo e Freire, 1886, p. 162), acrescendo, a estas, os lavores. 

Para Teresa de Saldanha, a habilitação oficial não se revelava suficiente: ela carecia de 

elementos de formação pedagógica; como afirmava à sua amiga Maria Augusta, “não basta só 

parecer boa, é necessário saber ensinar” (ADSCS, C 1141, de TS a Maria Augusta Campos, 

[1880], sublinhado nosso), i.e., mesmo que tivesse habilitação oficial e parecesse boa pessoa, 

                                                 

327 “Precisamos de professoras com habilitações (...)” (ADSCS, C 0060, de TS ao Pe Russell, [1866], sublinhado 

no original), insistia Teresa com frequência. 
328 O artigo 17.º do Regulamento de 20 de Dezembro de 1850 determina que é dever do Professor, “em virtude 

do deu emprego”: “dar exemplo de civilidade, de bom comportamento, e de todas as virtudes morais, civis e 

religiosas; evitar as casas de bebidas, ou de jogo, e todas as práticas ou acções que possam parecer menos 

conformes ao decoro e honestidade; apresentar-se na escola com trajo limpo e decente; ganhar a confiança dos 

alunos por meio de maneiras afáveis e sisudas, procurando conciliar assim o amor com o respeito devido”. 
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era indispensável que mostrasse competências para o ensino o que, na sua óptica, implicava 

capacidade de estabelecer um determinado tipo de relação afectiva, aliado à autoridade, para 

lá dos conhecimentos científicos, ainda que certificados por diploma oficial. 

Convicta desta necessidade de ter boas mestras nas suas escolas, não hesitava em dispensá-las 

quando chegava à conclusão de que não serviam, adequadamente, os objectivos traçados. 

Assim, aconteceu com D. Marcelina, a mestra da costura dos princípios da escola, “que tinha 

sido criada da Senhora Condessa de Sobral” (Rio Maior, 1987, p. 122) e que Teresa de 

Saldanha despediu “para bem do colégio” ao concluir que ela “não estava à altura” (Rio 

Maior, 1987, p. 126). Igual sorte teria o Padre Aigueperse, um lazarista que ensinava o 

catecismo na escola: as limitações da sua disponibilidade a dias em que as raparigas mais 

velhas não podiam comparecer329 e outros dissabores como a divulgação de ditos e alvitres 

fora da escola,330 sem conhecimento dos seus responsáveis, levaram Teresa de Saldanha a 

dispensar os seus serviços, numa carta “o mais atenciosa que pôde escrever” (Rio Maior, 

1987, p. 127) e em que dizia: 

Apesar do interesse que tem pelas nossas crianças do colégio das Portas da Cruz, sei que 

as suas ocupações o impedem de lá ir regularmente todas as semanas e pela M.lle 

Campos percebi que não lhe deu qualquer esperança de lá poder ir nesta altura, visto 

estar sobrecarregado de trabalho. Não me atrevendo a insistir para que vá às Portas da 

Cruz e precisando tanto as nossas pequenas de ser ensinadas (...), a Direcção da nossa 

Associação achou por bem providenciar um capelão que possa ocupar-se exclusivamente 

da instrução religiosa das crianças dos nossos dois colégios: Portas da Cruz e S. 
                                                 

329 Assim escreve Teresa ao Pe Russell: “Quero que haja aqui um bom Padre Dominicano, que possa ser capelão 

da nossa Associação e com a obrigação de ensinar catecismo nas nossas escolas! Estou muito preocupada porque 

as minhas meninas pobres da escola nocturna não recebem instrução religiosa, e na escola diurna também não. 

Tenciono propor às minhas companheiras, contratar um padre. (...) O Padre Aigueperse não aparece com 

regularidade e não mostra interesse nenhum” (ADSCS, C 0368, 23 Jun 1868). 
330 Embora se trate apenas de um pormenor, acrescentemos o que narra a Marquesa de Rio Maior acerca destes 

ditos: “(...) várias senhoras da Associação vieram fazer queixa à Teresa das mestras das Portas da Cruz: que a 

velha era condescendente demais e que as raparigas tinham noivos. Nadas, no fundo; muito, da maneira que era 

dito. (...) [Teresa] quis saber donde vinha este rumor; soube que era Mr Aigueperse que o tinha dito (...). Teresa 

não gostou (...)” (Rio Maior, 1987, pp. 125-126). 
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Sebastião. Parece que encontramos um bom padre português que se encarregará dessa 

missão. Espero que esta notícia lhe agrade, pois representa um encargo a menos para si, 

que tem já tantas ocupações (...). (IAN/TT, AC, Cx 40, 400, de TS ao Pe Aigueperse, 23 

Jul 1868). 

Esta decisão, longe de ser pacífica, valeu a Teresa uma série de aborrecimentos, não só com o 

sacerdote em questão mas, também, com o seu superior, o Padre Miel (IAN/TT, AC, Cx 40, 

399), o que ela, decerto, não lastimou, agindo, como habitualmente, no sentido de conseguir o 

melhor para as crianças. Episódio semelhante ocorreu no Colégio de S. Sebastião: 

Não sabes, de certo, as apoquentações que tenho tido com o Colégio de São Sebastião! 

(...) e basta que te diga que despedi a D. Maria José. É um dever fazê-la sair, embora isto 

pareça talvez cruel. Fui eu despedi-la e vim horrorizada das palavras que lhe ouvi. Tem 

desculpa pelo seu estado de velhice, mas como presidente da Associação, o meu 

primeiro dever é ter gente séria e capaz nos nossos colégios. (ADSCS, C 0725, de TS a 

Maria Augusta Campos, [Dez 1876]) 

E acrescentava, em jeito de desabafo: “Verdade é que só pessoas religiosas servem, minha 

muito querida Maria Augusta, e só com estas há descanso”. 

É claro que, em relação às mestras, Teresa de Saldanha foi, aos poucos, proporcionando a 

formação das suas próprias alunas que mostravam mais capacidades e vontade de aprender, 

para depois as empregar nas suas escolas, como mestras ou como ajudantes, de acordo com o 

nível que tivessem atingido.331 Para além de se prepararem para os exames oficiais, afim de 

obter a devida licença, passavam um tempo junto de uma das mestras mais habilitadas, para 

aprenderem o método usado e desenvolverem a necessária autonomia.332 Neste particular, 
                                                 

331 Não se pense que este investimento na preparação de alunas para mestras se fazia apenas em proveito da 

Associação: “Uma das nossas alunas mais antigas [do Colégio das Portas da Cruz] foi exercer o lugar de mestra 

num colégio da província, aonde, pelo seu comportamento, se tem tornado digna da estima de todos e dirige com 

zelo e inteligência a aula dessa localidade. Outra, colocada num colégio em Lisboa, pela sua exemplar conduta 

tem correspondido perfeitamente ao que nós dela esperávamos” (ADSCS, D 3816, Relatório da APMP, 1877). 
332 “Duas outras alunas [das Portas da Cruz] ajudam no nosso Asilo aos trabalhos das classes e assim se vão 

habilitando a ser mestras no futuro” (ADSCS, D 3816, Relatório da APMP, 1877). 
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sublinhe-se que várias foram as que completaram a sua formação junto das mestras do 

Colégio de S. Sebastião, particularmente de Maria José Rodrigues, mais velha e mais 

experiente mas, também, continuamente disponível para ensinar as jovens candidatas ao seu 

ofício. Veja-se o que aconteceu quando se pôs a hipótese de preparar uma aluna, Maria José, 

para assumir o lugar de mestra: 

Tenho agora um assunto importante para resolver; importante se considerar os grandes 

planos que temos para as Portas da Cruz. Eu já sabia há muito tempo que a nossa jovem 

professora [Adelaide Tabuada] das Portas da Cruz queria casar-se e tinha feito a sua 

opção. Disseram-me confidencialmente que o casamento se realiza dentro de dois meses. 

(...) Estou contente por já estar avisada, pois, posso tentar encontrar uma pessoa 

adequada para este lugar, e boa em todos os sentidos.333 Mas aqui é que está a grande 

dificuldade! Com os planos que temos não serve uma pessoa qualquer. Como ainda 

temos dois meses podíamos ir preparando alguém para o lugar. Que me diz se eu 

tentasse colocar durante estes dois meses a nossa Maria José, em S. Sebastião, mandá-la 

fazer exames e, então antes de a outra professora se ir embora, podia aprender com ela 

os métodos de ensino e ficava nas Portas da Cruz? Será que os pais a deixam ir e 

aprovam isto? A D. Maria de São Sebastião diz que ela é inteligente. (...) Terá vocação 

para ensinar crianças? (ADSCS, C 0295, de TS ao Pe Russell, 24 Abr 1868334, 

sublinhado no original) 

Consideramos relevante este pormenor, que poderia passar despercebido: a rapariga iria para 

S. Sebastião, faria os exames necessários para poder ensinar, mas viria, ainda, aprender com a 

professora das Portas da Cruz “os métodos de ensino”; só faltava afirmar, claramente, ‘os 

métodos de ensino próprios’. As raparigas que se encontravam nestas circunstâncias, 

                                                 

333 A nova mestra agradou a Teresa de Saldanha: “Estou bastante contente com a nova mestra! Fiz ontem 

grandes mudanças nas lições, e tudo quanto Deus faz é para melhor. A Adelaide nunca dava lição às mais 

pequenas. Ontem assisti à aula das pequeninas, e muito gostei. A Adelaide só pensava no noivo e só fazia o que 

não podia deixar de ser!” (ADSCS, C 6357, de TS à cunhada, 28 Jun 1868). 
334 A Adelaide esteve no Colégio até meados de Junho de 1868. Em IAN/TT, AC, Cx 49 (1-9), o último recibo 

de pagamento em seu nome corresponde a quinze dias de Junho, no valor de 7$500 reis, metade do seu salário 

habitual. 
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aprendendo com as mais antigas a ser mestras, ficavam, muitas vezes, em regime de internato 

junto daquelas. Veja-se outro exemplo, de uma aluna do Colégio de S. Sebastião. 

Disse mais a Presidente que as Mestras de S. Sebastião, sabendo que os Pais da aluna 

Adelaide da Conceição, que tanto se distinguiu (...) na distribuição dos prémios, (...) 

tencionam tirá-la do Colégio, para lhes principiar a ganhar alguma coisa, por ser extrema 

a miséria dos Pais, propuseram à Presidente receberem-na no Colégio como aluna 

interna, mediante uma pequena mesada mensal para o seu sustento. A pequena tem 12 

anos, e torna-se digna de toda a protecção pelo seu bom comportamento, muita vontade 

que mostra de se instruir, e além de tudo tem um grande talento. A Direcção decidiu (...) 

não deve recusar a protecção a esta infeliz mas simpática criança, nem abandoná-la com 

a sua educação incompleta, antes deve aproveitar e concorrer para o desenvolvimento de 

uma inteligência, que no futuro poderá talvez dar tanta consolação à Associação, porque 

esta pequena tendo talento e com os bons sentimentos que revela, poderá mais tarde 

pagar os benefícios que a Associação lhe vai dispensar, tornando-se Mestra assídua e 

zelosa no mesmo colégio onde terá recebido a sua educação. (IAN/TT, AC, Lv 360, 

Livro de actas da direcção da APMP, 24 Abr 1873) 

Realmente, Adelaide da Conceição foi, depois, mestra no Asilo de S. José, no Largo da 

Anunciada, outra escola da Associação Protectora de Meninas Pobres. 

Teresa de Saldanha mostrava, simultaneamente, um enorme cuidado e carinho com as 

mestras, visível na preocupação com o seu bem-estar,335 sobretudo quando provinham de 

meios pobres, como era o caso das suas antigas alunas, e uma determinação, quase diríamos 

inabalável, quanto à exigência de qualidade: 

Nós, particularmente, podemos fazer o bem que quisermos, mas como Direcção, o 

primeiro dever é o bem da Associação e termos asilos com boas mestras, pessoas de 

                                                 

335 “(...) vai uma continha de uma despesa feita com a nossa Adelaide [da Conceição], que necessitou destes 

arranjos para se abafar” (ADSCS, C 0773, de TS a Maria Augusta Campos, 30 Nov [1887]). 
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confiança. Procurar o bem das crianças e não arranjar ninhos para as mestras. (ADSCS, 

C 0875, de TS a Maria Augusta Campos, 31 Jan [1878], sublinhado no original)336 

A questão não dizia só respeito às mestras, mas a todas as pessoas que, colaborando com o 

colégio, contribuíam, de alguma maneira, para a educação das crianças. Eis o perfil que 

Teresa desenhou para a porteira que necessitava de contratar para o Colégio das Portas da 

Cruz: 

A qualidade essencial é ser uma mulher honrada e fiel, porque é um lugar de 

responsabilidade. Não ser também muito grosseira, porque faz zanga ver uma pessoa 

muito ordinária quando se vem fazer uma visita. Então gostava de uma mulher com 

maneiras finas e asseada. Além da porta, a porteira deve tomar conta dos cestos das 

crianças finas que trazem o lanche; ajudar a pôr as mesas e, o tempo que sobeja, deve 

ajudar a coser a roupa da casa. Estas são as obrigações da porteira. (ADSCS, C 1261, de 

TS a Maria Augusta Campos, [1874]) 

Como podemos ver pela Tabela 15, a escola oferecia, às meninas da aula pobre, um elenco de 

disciplinas que ultrapassava o vulgar “ler, escrever e contar” que, então, se julgava suficiente 

para este nível de instrução e que, para além dos relatórios da autoria de Teresa de Saldanha, é 

confirmado pelos relatórios das inspecções extraordinárias de 1867 e de 1875 (IAN/TT, MR, 

Lv 1054, Lv 1075), que analisaremos. 

Tendo em atenção que os relatórios da associação eram publicados no início de cada ano civil, 

juntando parte de um ano lectivo e início do seguinte, os números referentes às alunas 

matriculadas em Dezembro do ano anterior e às matriculadas no ano seguinte deviam indicar-

nos o número de alunas existente em cada ano lectivo, o que não acontece. 

                                                 

336 Na mesma carta, acrescenta: “(...) a não ter pessoas de confiança, melhor é não termos asilos. Eu, neste 

ponto, tenho sempre minha opinião bem decidida, antes pouco, mas bom, e acho um encargo de consciência 

anuir e ceder a que hajam abusos” (ADSCS, C 0875, de TS a Maria Augusta Campos, 31 Jan [1878], sublinhado 

no original). 
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Tabela 15. Mapas de frequência da aula feminina gratuita do Colégio de S. José das Portas da Cruz. 
(ADSCS, Relatórios APMP, 1870, 1871, 1872, 1877 e 1878) 
N.º de alunas que:  1869 1870 1871 1876 1877 

Existiam matriculadas em Dezembro do ano anterior e que 
passaram a frequentar o ano a que se refere o relatório 

59 132 112 75 85

Entraram durante o ano 120 75 65 61 68

Saíram no dito ano 47 95 83 51 67

Frequentaram durante todo o ano 179 207 177 136 153

Frequência máxima e média 118 a 90 115 a 65 85 a 60 75 a 62 77 a 68

Dias de aula 234 203 225 210 200

Existiam matriculadas em Dez do ano a que se refere o relatório 132 112 94 85 86

Estudaram as diferentes disciplinas: Doutrina Cristã 132 112 94 85 86
 História Sagrada 34 24 12 17 15
Letra redonda (pelo Método 
de Castilho) 132 112 94 85 86

Manuscrito 24 25 16 18 23

Le
itu

ra
 

Verso 18 16 16 6 6

Exercícios e bastardo 102 86 67 72 75

Bastardinho 17 12 12 5 5

C
al

ig
ra

fia
 

Cursivo 13 14 15 8 6

Somar 132 112 94 85 86

Diminuir 132 112 94 85 86

Multiplicar 132 112 94 85 55

Dividir 67 56 49 52 55

Sistema decimal 34 30 28 16 15

Sistema métrico 34 30 28 6 8

A
rit

m
ét

ic
a 

Regra de três simples 10 12 12 2 2
 Gramática 34 30 11 9 14
 Análise 10 10 5 6 8
 Corografia 10 8 2 6 8
 História de Portugal 4 4 2 6 8

Costura 132 112 94 85 86

Marca 50 54 45 22 55

Bordado 4 4 4 2 2

Crochet e meia 49 31 56La
vo

re
s 

Crochet 40 53   
Aprendem a ler, escrever, contar, e coser, crianças dos 3 aos 7 anos 65 56 45 33 31
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Por isso, esses números são pouco significativos para entendermos o movimento de alunas na 

escola, uma vez que as entradas e saídas se dão ao longo de todo o ano, como aliás a própria 

lei previa (Reforma da Instrução Pública, 28 de Setembro de 1844, art.º 28.º), sem respeitar o 

início e o fim do ano lectivo, embora, pelos relatos encontrados, possamos pensar que, 

realmente, uma boa parte acontecia nesses momentos. Se nos abstrairmos desse elemento, 

vemos que, de 1868/69 para o ano seguinte ficaram apenas 12 alunas (20%) e entraram 120 

novas, somando as 132 matrículas referidas; de 1869/70 permaneceram 37 (28%), a que se 

juntaram 75 novos elementos, o que perfaz o número de 112 matriculadas no ano seguinte; de 

1870/71 para 1871/72 foram 29 as que continuaram (26%) e entraram 65 de novo, 

completando o número de 94. Nestes três anos, podemos dizer que foram educadas nesta 

escola, 319 crianças,337 sem contar com as que, tendo entre 3 a 7 anos, apenas ‘aprenderam a 

ler, escrever, contar e coser’. Se assumirmos que, em 1876, já não havia alunas de 1871, 

podemos juntar àquelas 319, mais 204 nos outros dois anos,338 1876 e 1877, perfazendo, nos 

cinco anos considerados, um total de 523 alunas. 

Reparemos nos números apresentados para a frequência máxima e média, que nos revelam 

uma considerável taxa de absentismo. Os valores de frequência média, sobretudo, parecem 

confirmar que este elemento era, também para esta escola, uma dificuldade a considerar. No 

entanto, Teresa de Saldanha escreve no relatório apresentado à assembleia geral, em Janeiro 

de 1871: “Encontrámos nas crianças bastante assiduidade, e algumas dão-nos a consolação de 

se acharem muito adiantadas nos seus estudos e nos trabalhos de costura” (ADSCS, D 3813, 

Relatório da APMP, 1871, sublinhado nosso), o que questiona a nossa interpretação, 

provavelmente por uma questão de contexto, ou seja, a assiduidade seria ‘bastante’, dadas as 

circunstâncias. Sabemos que, para chamar as crianças à escola, se utilizavam diversos tipos de 

incentivos, como a atribuição de prémios úteis, as refeições especiais ou, ainda, o pagamento 

de pequenos serviços, para além da satisfação das necessidades básicas das alunas, sendo essa 

a primeira prioridade, pela distribuição de vestuário, calçado, medicamentos e almoço diário 

                                                 

337 O valor foi achado pela soma dos 59 que existiam inicialmente a que se juntaram as novas alunas entradas 

em cada ano, 120 no primeiro, 75 no segundo e 65 no terceiro. 
338 Como no caso anterior, este valor corresponde à soma dos 75 alunos existentes em Dezembro anterior com 

os 61 que entraram nesse ano e, no seguinte, 68. 
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às mais pobres. Mas, também se justificava, perante as famílias, a sua ida à escola, com a 

aprendizagem de outras ‘coisas úteis’, como o corte e a costura, que se vendia para o exterior, 

ou a lavagem e arranjo da roupa para fora, como vimos, ao mesmo tempo que se contribuía 

para a sua formação profissional. Um dos recursos mais frequentemente utilizado, com esse 

fito, foi a compra de máquinas de costura: 

Comprou-se este mês uma máquina de costura para o colégio das Portas da Cruz.339 

Entendeu a Presidente ser de utilidade para prolongar a estada das pequenas no Asilo, de 

onde os Pais as tiram logo que sabem um pouco, i-las habituando a ganharem alguma 

coisa. Agradece-se pois às pessoas que se encarregarem de arranjar obra para ser feita na 

máquina (...). (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 3 Jun 1874) 

Realmente, a assiduidade era um problema difícil de contornar, no século XIX. Lamenta-a 

Castilho, em 1853, na apresentação do seu Método. A ele se referia D. António da Costa, no 

preâmbulo ao decreto da reforma da instrução primária, já citado, como um elemento 

agravante da situação de carência de escolas, em número suficiente, para abranger a totalidade 

da população portuguesa (Diário do Governo, 31 Ag 1870). Podemos invocar vários motivos 

para esta dificuldade, bastante generalizada, quase todos decorrentes do estado sócio-

económico precário das famílias e, o entendimento que, em geral, a população faria da escola: 

razões que se prendem com o baixo valor atribuído, pelas famílias, à escola e à utilidade dos 

conhecimentos nela veiculados, particularmente para as raparigas, face à função social que lhe 

era atribuída; com a necessidade de empregar os filhos no trabalho doméstico, ajudando ou 

substituindo, os pais, nas tarefas diárias,340 no cuidado dos irmãos, ou mesmo nas fábricas, 
                                                 

339 Veja-se, mais uma vez, na forma como foi comprada a dita máquina de costura, o empenhamento pessoal de 

Teresa de Saldanha: “Estou com desejo de comprar uma máquina de costura para as raparigas das Portas da Cruz 

trabalharem. Uma das senhoras do Porto cose muito bem e está pronta a ensinar e queria falar-te nisto amanhã. A 

Madre Vigária está com o maior empenho em ver se arranjamos costura para conservar alguma rapariga mais 

crescida. Na loja vendem uma a pagamentos e embora a Associação não desse tudo, lembrava-me que desse 

quatro libras e eu dou o resto. Se aprovas, podia na quinta-feira levar as quatro libras. Pagam-se três logo, uma 

mais do primeiro mês, e depois fica-se pagando até preencher a conta. Isto, depois pago” (ADSCS, C 1025, de 

TS a Maria Augusta Campos, [1875]). 
340 Aqui o problema não atingia só as raparigas, mas também, os rapazes. Encontramos o seguinte numa carta 

endereçada a Teresa de Saldanha, a propósito de uma escola que o remetente pretendia abrir em Viseu: “O 
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para assegurar a sobrevivência dos seus; com a distância a que se encontrava a escola mais 

próxima; com a frequência de situações de doença; ou ainda, por vezes, com a falta de 

vestuário ou de calçado que lhes permitisse apresentar-se na escola, como aliás, já, por 

diversas vezes, referimos.341 

Alguns destes elementos são descritos nos relatórios anuais da Associação Protectora de 

Meninas Pobres e conseguiam ser, por esta, minorados, sobretudo no que, aos aspectos 

materiais, se refere; mais graves e, muitas vezes, responsáveis pela ausência das crianças na 

escola, ausências justificadas, eram as situações frequentes de doença, própria ou de algum 

familiar, que as mestras procuravam acompanhar, na medida das suas disponibilidades, 

levando o seu afecto e os seus cuidados, bem como os medicamentos, a alimentação ou o 

auxílio pecuniário, provenientes quer da Associação Protectora de Meninas Pobres quer da 

Associação de Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos: 

Faleceram duas das nossas pequenas, mas, não lhes faltaram nem as consolações 

espirituais, nem as temporais, a Associação pagou as despesas dos enterros e deu com 

isto grande alívio às famílias. Uma outra rapariga órfã, aluna da aula diurna, num estado 

melindroso de saúde, foi também recolhida e sustentada durante algum tempo no Asilo. 

(ADSCS, D 3814, Relatório da APMP, 1872) 
                                                                                                                                                         

ensino às raparigas pode ser ministrado por todo o dia, aos rapazes só em parte porque vão para o monte com as 

ovelhas já desde pequeninos com raras excepções” (ADSCS, Lv 37, Copiador da Congregação de Santa Catarina 

de Sena, de Pe João do Amaral Leitão a TS, 27 Set 1899). 
341 Embora as crianças que frequentavam a escola fossem sobretudo provenientes do bairro, na sua grande 

maioria, é provável que algumas viessem também, de longe. No caso desta escola das Portas da Cruz, não foi 

possível encontrar as moradas e filiação de cada uma das alunas, como para a aula pobre do Colégio do 

Sacramento (IAN/TT, AC, Lv 335) em que pudemos comprovar que se a maior parte das crianças vinha das ruas 

da vizinhança, do bairro, algumas, ainda que em menor número, percorriam, diariamente, longas distâncias a pé 

para ir à escola: sendo esta em Alcântara, junto ao Rio Tejo, encontramos muitas raparigas vindas de Campo de 

Ourique, da Lapa, da Estrela, da Ajuda. O mesmo acontecia no Asilo da Imaculada Conceição, em Algés, 

fundado em Outubro de 1876, como relata Teresa de Saldanha: “No dia da abertura matricularam-se 25 

pequenas. Consolava ouvir todas aquelas saloias e ver a alegria com que apresentavam as suas filhas. Muitas 

crianças vêm de lugares distantes, de Linda Pastora, Linda-a-Velha, da Cruz Quebrada, e todas teriam 

frequentado a aula com regularidade se não fosse o rigoroso inverno que se apresentou e que tem tornado o 

trânsito tão difícil. Temos hoje 60 crianças matriculadas” (ADSCS, D 3816, Relatório da APMP, 1877). 
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No Asilo das Portas da Cruz tivemos alguma diminuição na frequência das nossas 

crianças, devido isto a muitas doenças. Foram, como anteriormente, socorridas nas suas 

casas com dietas e remédios. Algumas faleceram; mas, visitadas nos seus domicílios 

pelas suas mestras, expiraram em excelentes sentimentos de devoção, e pronunciando os 

nomes daquelas que no Asilo lhes tinham servido de mães carinhosas e dedicadas. 

(ADSCS, D 3815, Relatório da APMP, 1876). 

Dadas as condições de precariedade em que viviam as famílias, a doença e a morte eram 

presenças assíduas no bairro e, também, na escola: “Temos imensas crianças doentes. É uma 

grande apoquentação! Morreu esta noite uma muito galantinha. Tive muita pena dela. É um 

anjo que foi para o céu!” (ADSCS, C 0816, de TS a Maria Augusta Campos, [1874]). 

Representavam realidades da vida, com que era preciso aprender a conviver e, neste caso, 

integrar na dimensão da fé; uma fé que se ia desenvolvendo à medida que, em vez de se 

esconderem estes acontecimentos, como algo indecoroso, se assumiam como momentos de 

tristeza enquanto, humanamente, se sentia a perda de alguém, mas tão naturais como o do 

nascimento de qualquer vida humana. Não se trata de indiferença, como se percebe pelos 

textos e pelos sentimentos que neles se exprimem, mas de serenidade perante a partida de uma 

pessoa que se conheceu, com quem se conviveu e que, encarnando uma realidade semelhante 

à nossa, passou para uma outra dimensão, onde um dia todos nos reuniremos. 

Parece tratar-se da consciência de que, como afirma Alte da Veiga (2005), “A morte (...) deve 

ser ‘dita’ socialmente”, talvez porque “A mágoa e o medo, quando se podem manifestar na 

infância, num ambiente carinhosamente receptivo, evitam muitos males futuros (...)” (p. 54); 

ou, como afirma o mesmo autor, porque “se somos partidários da vida, temos que descobrir 

como é que a morte nos ajuda” (p. 50), o que supõe que a integração de um momento final e 

inevitável, dá sentido a todo o dinamismo da própria vida, como “legado da nossa vida à vida 

dos outros” (p. 51), à vida da humanidade. O relato seguinte confirma que este assunto era 

considerado como conteúdo da instrução e educação religiosa: 

Algumas das nossas alunas saíram tendo completado a sua educação. Uma destas, que 

desde criança tinha frequentado a nossa aula, saiu e voltou para casa dos pais, onde, em 

poucos dias foi vítima de uma febre tifóide. Deixou alguns papéis escritos, e ao 

examinarmos estes, achámos sentimentos, reflexões cheias de devoção e santos 
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pensamentos sobre a morte, o que tudo nos provou ter ela aproveitado da boa educação 

que tinha recebido no nosso Asilo [das Portas da Cruz]. Lamentamos muito a perda 

desta pequena. (APMP, Relatório da APMP,1878). 

Por fazer parte da vida, as crianças acompanhavam, com alguma frequência, vestindo os seus 

uniformes,342 os enterros das mestras, de outras crianças ou benfeitores da associação cujos 

pais, ou outros familiares, pediam à associação para que um grupo de meninas pudesse estar 

presente, nesse momento difícil, juntando as suas orações juvenis e ‘puras’, às deles: 

Ontem à noite, (...) apareceu um senhor em Portas da Cruz, (...) [que] explicou que tinha 

perdido um neto seu e vinha pedir para que 4 das nossas crianças pobres fossem hoje 

acompanhar o funeral com a mestra. Ele mandaria uma carruagem ou duas, se fosse 

necessário para transportar as meninas, e daria uma esmola à instituição, se lhe 

fizéssemos este favor. Recebi estas notícias esta manhã. (...) Escrevi a dizer que achava 

que devíamos fazer tal favor ao bom senhor e disse às Irmãs para irem, as duas, com 4 

meninas, vestidas de branco, pois a criança só tinha um ano, e com pequenos véus / 

chapéus brancos com faixas pretas (...). (ADSCS, C 0540, de TS ao Pe Russell, s/d)343 

Quero também dizer-te que me pareceu um dever mandar as nossas crianças assistir ao 

funeral da Imperatriz. De S. Sebastião vão 12 e das Portas da Cruz, 15. (...) As pequenas 

de S. Sebastião foram ter às Portas da Cruz para, todas juntas, irem para uma Capela em 

S. Vicente. Vão todas de bibes brancos, sinal preto, etc. Decidi isto certa de que todas V. 

Ex.as aprovarão a minha ideia. É um dever mostrar gratidão a quem tanto nos fez! 

(ADSCS, C 1310, de TS a Maria Augusta Campos, [1873]) 

Voltemos à Tabela 15. Para a análise da frequência das diferentes disciplinas, tomamos como 

referência o número de alunos matriculados em Dezembro do ano a que se refere o relatório, 

ou seja, 132, 112, 94, 85 e 86. Com base nestes números elaborámos a Tabela 16. Uma 

                                                 

342 “(...) todas vestidas com o modesto uniforme da Associação, e levando laços pretos em sinal de luto” 

(IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 30 Set 1873). 
343 Na mesma carta Teresa afirma que por vezes havia o costume, naqueles sítios, de ter pobres a acompanhar os 

funerais. As actas relatam outras situações idênticas (IAN/TT, AC, Lv 359). 
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primeira observação desta tabela mostra-nos que todas as alunas matriculadas, em cada ano, 

100%, portanto, estudavam Doutrina Cristã e aprendiam a ler, letra redonda segundo o 

método de Castilho, Aritmética – somar, diminuir, multiplicar – e costura. A julgar pelos 

números, todas aprendiam também a escrever, sendo que as mais adiantadas aprendiam a 

escrever em caligrafia mais elaborada, bastardinho e, depois, cursivo. Cerca de metade das 

alunas aprendia a dividir, aumentando este número nos dois últimos anos considerados. No 

último ano da tabela, a percentagem de alunos que aprendeu a multiplicar, foi menor, 

igualando os 64% dos que aprenderam a dividir. A legislação em vigor (Reforma da Instrução 

Pública de 28 de Setembro de 1844 e Regulamento de 20 de Dezembro de 1850) aponta para 

uma introdução gradual das crianças nas diversas áreas disciplinares que parece retratada 

neste caso, revelando a possibilidade de haver, nesta escola, alunas que frequentam o 1.º e o 

2.º grau da instrução primária. 

Repare-se que, nos três primeiros anos, a percentagem de alunas que estudam sistema decimal 

e sistema métrico é a mesma, situando-se entre os 26% e os 30%, ou seja, mais de um quarto 

do total. Nos dois últimos anos, essa percentagem baixa, significativamente, sobretudo para o 

sistema métrico, diferenciando-se. Nos dois primeiros anos, a percentagem é semelhante aos 

que aprendem Gramática, baixando nos anos seguintes. Um grupo menor estudava História 

Sagrada, Regra de três simples, Análise, Corografia e História de Portugal. Uma percentagem 

razoável das alunas aprenderia a marcar – em número que ultrapassa, no mínimo, o quarto das 

alunas e, por vezes, mais de metade – ou a fazer crochet, enquanto o bordado estava reservado 

a um pequeno grupo. 

Dias (2000) considera que a leitura dos dados relativos às disciplinas frequentadas nas escolas 

inspeccionadas em 1875 “permite associar os resultados em três grupos” (p. 123), sendo, o 

mais numeroso, constituído pelos que se limitavam aos conhecimentos de Leitura, Escrita, 

Aritmética e Doutrina Cristã; depois, a larga distância, um grupo menor que aprendia sistema 

métrico e Gramática e, finalmente, um grupo ainda mais pequeno, que frequentava a 

totalidade das disciplinas de instrução primária. Parece-nos que esta divisão, em três grupos, 

coincide, em boa parte, com o que encontramos nesta escola. No entanto, os números são 

bastante mais animadores que os encontrados para a generalidade das escolas, no que respeita 

ao primeiro grupo que, no Colégio das Portas da Cruz, tem uma frequência de 100% em todas 

as disciplinas aí incluídas, e encontra, nos valores descritos por Dias (2000), diferenças 
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consideráveis: 95% na Leitura, 76% na Escrita, 61% na Aritmética e 85% na Doutrina Cristã. 

No segundo grupo, nos três primeiros anos, também os números da Escola das Portas da Cruz 

eram consideravelmente superiores, mas, nos anos mais chegados ao ano da inspecção, 

aproximam-se. 

Tabela 16. Percentagem de alunas que estudaram as diferentes disciplinas no Colégio das Portas da 
Cruz, em 1869, 1870, 1871, 1876 e 1877. 

1869 1870 1871 1876 1877 
N.º de alunas que existiam matriculadas 
em Dez do ano a que se refere o relatório 132 112 94 85 86

Percentagem de alunas que estudaram 

as diferentes disciplinas: 
Doutrina Cristã 100% 100% 100% 100% 100%

 História Sagrada 26% 21% 13% 20% 17%

Letra redonda (pelo Método 

de Castilho) 
100% 100% 100% 100% 100%

Manuscrito 18% 22% 17% 21% 27%Le
itu

ra
 

Verso 14% 14% 17% 7% 7%

Exercícios e bastardo 77% 77% 71% 85% 87%

Bastardinho 13% 10% 13% 6% 6%

(Em cada ano somam 100%, 

i.e., todos desenvolvem a 

escrita) C
al

ig
ra

fia
 

Cursivo 10% 13% 16% 9% 7%

Somar 100% 100% 100% 100% 100%

Diminuir 100% 100% 100% 100% 100%

Multiplicar 100% 100% 100% 100% 64%

Dividir 51% 50% 52% 61% 64%

Sistema decimal 26% 27% 30% 19% 17%

Sistema métrico 26% 27% 30% 7% 9%

A
rit

m
ét

ic
a 

Regra de três simples 8% 11% 13% 2% 2%

 Gramática 26% 27% 12% 11% 16%

 Análise 8% 9% 5% 7% 9%

 Corografia 8% 7% 2% 7% 9%

 História de Portugal 3% 4% 2% 7% 9%

Costura 100% 100% 100% 100% 100%

Marca 38% 48% 48% 26% 64%

Bordado 3% 4% 4% 2% 2%

Crochet e meia 52% 36% 65%La
vo

re
s 

Crochet 30% 47%   
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Dias (2000) encontra uma frequência de 17% para Sistema métrico e 14% para Gramática. O 

terceiro grupo, as outras disciplinas, de que Dias só refere Corografia (8%) e História (9%), 

apresentam, também, valores muito semelhantes. Acresce à lista do autor referido, a História 

Sagrada e a Análise, bem como o sistema decimal, não considerados na lista de disciplinas de 

instrução primária, bem como as diferentes ‘prendas femininas’, que serviu de base à 

inspecção, que adiante, reproduzimos no Anexo 8. 

Os números apresentados por Dias (2000) referem-se, como dissemos, à generalidade das 

escolas particulares, que não se dirigiam todas a crianças pobres, havendo, pois, de ter algum 

cuidado nesta comparação, uma vez que, no conjunto de escolas particulares, se incluíam 

muitas que, dirigindo-se a um público mais abastado, teriam outros fins e cuja consideração 

na obtenção destes valores ajudará, pelo menos teoricamente, podemos afirmá-lo, a aumentar 

os valores inscritos por Dias (2000) no seu estudo, uma vez que não era essa distinção o 

objecto do seu trabalho. Dizendo de outro modo, estamos convictos de que, se a comparação 

pudesse ser feita, apenas, com os números relativos à generalidade das escolas particulares 

gratuitas, para crianças pobres, encontraríamos maiores disparidades, com valores relativos 

mais elevados para a escola que nos ocupa. 

Os números das alunas que saíam em cada ano, relativamente ao número das entradas no ano 

anterior, revelam que, apenas uma parte das alunas, se mantinha na escola mais do que um 

ano lectivo, sugerindo que, tendencialmente, abandonavam cedo a escola, ficando muitas com 

pouco mais do que o elementar ler, escrever, contar e doutrina cristã. Mas, a tabela evidencia 

um esforço, por parte da escola, em alargar os horizontes, diversificando as disciplinas e 

aproximando a oferta, do elenco das disciplinas de instrução primária, ou seja, do segundo 

grau, como atrás referimos. Aliás, o texto do relatório de 1870 é claro, quando afirma que a 

mestra tem habilitação adequada e “ensina às meninas tudo quanto lhes é necessário saber 

para poderem fazer exame de instrução primária, no Liceu de Lisboa” (ADSCS, D 3812, 

Relatório da APMP, 1870). 

Assim, não se pode descartar a hipótese, aliás suportada pelos resultados de algumas alunas, 

que fizeram exames de instrução primária ou de obtenção de licença para a docência, de um 

número razoável se ter mantido por vários anos, passando dos conhecimentos elementares 

para outras aprendizagens mais exigentes, constantes do elenco disciplinar previsto para o 2.º 
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grau, como a História de Portugal e a Corografia ou, no campo das ‘prendas femininas’ para o 

bordado, como evidencia o pequeno número que, todos os anos, de acordo com as Tabelas 14 

e 15, se dedica a esses assuntos, o que indicia, por parte desse grupo, uma inclinação, por 

gosto ou necessidade, para uma formação mais consistente que, ao mesmo tempo, permitiria 

ganhar a vida. Lê-se no relatório de 1870: “Uma das nossas alunas fez em Junho o seu exame 

de português, no Liceu. Outras estão-se preparando a fazê-lo neste próximo ano, e uma está já 

praticando o lugar de mestra, ensinando na nossa aula [d]as crianças mais pequenas” 

(ADSCS, D 3812). Encontramos afirmações semelhantes, relativamente a outras aulas da 

Associação Protectora de Meninas Pobres, como o Colégio do Salvador, o Colégio do 

Sacramento ou o de Rio de Mouro, onde os relatórios atestam que diversas crianças fizeram 

exame no Liceu, ficando aprovadas. 

Mesmo para as alunas que não pretendiam realizar os exames oficiais, havia, uma ou mais 

vezes, ao longo do ano, particularmente perto do termo do ano lectivo, exames internos e, 

depois, distribuição de prémios. Os júris eram, habitualmente, constituídos pelos membros da 

direcção da associação, acompanhados, por vezes, de pessoas convidadas, para assim 

observarem o adiantamento das alunas nas diversas áreas e poderem tomar consciência do 

trabalho que se desenvolvia nestas escolas. Para a direcção da associação, os exames 

representavam, também, uma forma de controlar o trabalho desenvolvido pelas mestras: 

“Estou pensando em fazer os exames às pequenas dos nossos asilos, porque acho que convém 

por causa das crianças e das mestras” (ADSCS, C 1369, de TS a Maria Augusta Campos, 13 

Dez 1882): 

No dia 6 de Setembro [1871],344 foram examinadas as nossas alunas em leitura, 

gramática, análise, contas, sistema métrico, doutrina e escrita. Depois de concluídos os 

exames, feitos perante os membros da Direcção, distribuímos prémios às meninas que 

mais se distinguiram. Achavam-se presentes, na aula grande do Asilo, 105 alunas, mas 

foram premiadas só 52, pois julgámos que os prémios, para não perderem o seu valor e 

servirem de estímulo às crianças, devem ser dados com justiça. Constavam estes de 
                                                 

344 De acordo com a Tabela 14, estariam matriculadas 112 alunas nesse ano, uma vez que Setembro representa o 

final de um ano lectivo, 1870/71. Neste caso, o número de alunas presentes não difere muito do que seria 

esperado. 
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vestidos, camisas, sapatos, meias e lenços, oferecidos por generosos benfeitores, que, 

nesta ocasião, mais uma prova nos deram da sua caridade, vindo em auxílio da 

Associação, que estava sem meios para ocorrer a estas despesas. (ADSCS, D 3814, 

Relatório da APMP, 1872, sublinhado nosso) 

Os prémios constavam, como cedo se assentara, em “objectos de alguma utilidade, assim 

como objectos de vestuário, etc.” (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da direcção da APMP, 

31 Mar 1859). O nosso sublinhado pretende pôr em evidência o carácter de justiça que surge 

associado à atribuição dos prémios: “Como são prémios, temos que ser justas” (ADSCS, C 

1134, de TS a Maria Augusta Campos, 7 Jul [1880]). Assumindo-se que eles devem ser dados 

a quem os tiver merecido, principalmente “às mais adiantadas, o que as enche de prazer, e as 

faz estudar com melhor vontade e mais gosto” (IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de actas da 

direcção da APMP, 3 Abr 1871), os prémios são, também, atribuídos para premiar a 

frequência e a aplicação e, às vezes, a quem deles precisa para se sentir melhor como pessoa: 

No dia 2 de Setembro teve lugar no Asilo das Portas da Cruz a distribuição dos prémios 

às alunas. Assistiram a este acto algumas pessoas, e da Direcção estiveram a Presidente e 

a Tesoureira, que ficaram espantadas e agradavelmente surpreendidas com o progresso 

das pequenas que examinadas em forma pelas suas respectivas Mestras, em leitura, 

gramática, sistema métrico e catecismo histórico responderam a todas as perguntas sem 

hesitarem, e com uma admirável facilidade. Estiveram presentes 70 pequenas. Os 

prémios foram distribuídos conforme as frequências, mas tendo-se distinguido sobretudo 

seis alunas da primeira classe, estas receberam além do seu prémio um outro objecto 

como meias, lenços, etc. (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 30 

Set 1873) 

Citamos, ainda, as actas da direcção a propósito de uma distribuição de prémios no Colégio de 

S. Sebastião, em Dezembro do ano anterior: 

Tendo satisfeito às pessoas presentes o adiantamento e progresso das alunas, começou a 

distribuição dos prémios, obtendo o primeiro a que mais se havia distinguido, Adelaide 

da Conceição. Este primeiro prémio constou de um livro de Missa e um corte de vestido. 

Os outros prémios eram cortes de chita, camisas, lenços e meias, dados às pequenas, uns 
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pela sua aplicação, outros por frequência, alguns por esmola às muito pobres, e tanto 

para as animar, como para que nenhuma neste dia ficasse triste, todas até as mais 

pequenas tiveram o seu prémio. Finda a distribuição cantaram as pequenas um hino, e 

em seguida deu-se-lhes um abundante Lunch, para terminar este dia de festa, por elas 

esperado tão impacientemente. O Lunch dado pela Direcção compunha-se de pão, queijo 

e bolos, mas concorreu para ele [um]a Benfeitora, (...) aumentando-lho com pastéis de 

carne e vinho. (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 31 Dez 

1872, sublinhado nosso) 

Este era um dia marcante na vida das escolas, em que alunas, mestras e membros do júri se 

empenhavam para que as crianças se sentissem incentivadas a ‘fazer boa figura’ nos exames, 

ou a ‘merecer um prémio’, e a trabalhar em conformidade. Os exames eram, frequentemente, 

acompanhados pela mostra de trabalhos das crianças, sobretudo para que pudessem ser 

avaliadas em lavores; mais tarde, noutras escolas, particularmente no Colégio de Rio de 

Mouro, organizavam-se nestas ocasiões, verdadeiras exposições dos trabalhos efectuados: 

No dia 20 de Fevereiro teve lugar no colégio de Rio de Mouro os exames das pequenas a 

sala estava muito bem arranjada e em várias mesas enfeitadas com flores estavam 

expostos os trabalhos manuais e as escritas das pequenas, estas responderam 

regularmente ao exame de leitura e contas, etc. no fim distribuíram-se os prémios que 

constavam de vestidos, blusas, lenços, meias, etc., também se distribuíram medalhas às 

mais bem comportadas, as pequenas no princípio cantaram um cântico e outro no fim, 

antes de se retirarem as pequenas tiveram uma refeição que constou de pão marmelada e 

vinho branco. (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 14 Mar 

1907). 

Dos muitos relatos encontrados, uma vez que esta era uma actividade habitual nas escolas, 

regularmente relatadas, quer nas actas quer no respectivo relatório anual, ressalta a imagem da 

alegria das crianças. Transcrevemos um discurso lido pela secretária da direcção às meninas, 

no dia da distribuição de prémios – o único que encontramos mas que nos parece 
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representativo, apesar de se ter dirigido às alunas do Colégio de S. Sebastião, “no fim do mês 

de Dezembro de 1865, na presença da direcção e mais pessoas convidadas”:345 

Minhas meninas, 

Achamo-nos todas reunidas hoje, numa festa de família, festa que é para nós uma 

ocasião de alegria e na qual reina só a simplicidade, pois não há aqui nem esforços de 

memória, nem posições estudadas, tudo é natural. – As meninas apresentam-se alegres e 

contentes para receberem a recompensa do seu trabalho e da sua boa conduta; nós, 

vimos também partilhar esta alegria, dando a cada uma o prémio do cumprimento dos 

seus deveres durante este ano. Todas vós concorrestes para estes prémios, porque, se 

umas se mostraram mais dóceis e aplicadas, nenhuma mereceu graves censuras das suas 

mestras. É justo porém que quem trabalhou mais, receba maior recompensa e por isso as 

meninas mais premiadas nem devem ensoberbecer-se, nem ser invejadas pelas outras. 

Às meninas que são boas, dizemos-lhes que continuem a sê-lo; às menos boas, pedimos-

lhes que procurem imitar os exemplos que têm entre si. Este dia é também um dia de 

repouso para vós, pois acabaram os vossos trabalhos por este ano. Todas receberam os 

mesmos conselhos a mesma instrução religiosa, e as meninas que procuraram cumprir 

com os seus deveres, gozam hoje aqui quietas e sossegadas da paz da alma, a que nada 

se pode comparar. Essa paz, essa alegria, esse sossego, é o que procuraram dar-vos as 

vossas benfeitoras, facilitando-vos os meios de receberdes uma educação religiosa, cujo 

benefício vós hoje não podeis talvez ainda reconhecer, mas mais tarde, na idade das 

paixões quando vos lembrardes dos sentimentos pacíficos e puros, que protegeram a 

vossa infância, quando alguns dos conselhos, que agora recebeis, vos vier à memória, 

poderão eles consolar-vos na hora da amargura e dar-vos força e resignação para sofrer 

as provações que Deus vos enviar. 

                                                 

345 Este texto encontra-se num dos Copiadores da APMP. No final do texto, refere-se que estavam presentes a 

presidente, Teresa de Saldanha, a tesoureira e a 2.ª assistente. Não podemos garantir que o texto tivesse sido 

escrito por Teresa, mas a circunstância de não ter sido ela a presidir, é provavelmente indicador de ser ela a 

autora do texto, passando à secretária a tarefa de o ler; tanto quanto podemos perceber do modo como Teresa se 

refere às distribuições de prémios a que presidia nas aulas das meninas pobres, acreditamos que, quando era ela a 

falar, o fazia de improviso. Isso explicaria, também que, com o tipo de organização documental que a 

caracterizava, apenas este discurso aparecesse no espólio que analisámos. 
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Bem depressa, depressa demais, há-de chegar o dia em que vós, aves fraquinhas, haveis 

de tomar o voo e largar esta casa, para entrardes na grande luta da vida e para essa luta é 

necessário ir bem aguerrida com os princípios da religião e bem sabedora dos vossos 

deveres. O Evangelho e o catecismo ensinam-vos quais eles são. Não deixeis nunca de 

rezar pela manhã e à noite; de cumprir com os vossos deveres religiosos; aceitai de bom 

grado os trabalhos que vos acometerem e vereis passar a vida serena e tranquila. Se 

reflectirdes em tudo o que acabamos de vos dizer, devereis dar muitas e muitas graças a 

Deus pelos benefícios recebidos neste colégio e cada uma de vós deverá dizer: “Hoje 

aparece o resultado de um ano de trabalho; vejo as minhas companheiras alegres, as 

senhoras, que nos ajudam também o estão, eu sinto-me contente e tudo isso prova, que 

devo fazer um firme propósito de vir regularmente ao colégio para o ano, e de ser boa 

rapariga”. (IAN/TT, AC, Lv 361, Copiador das Cartas da APMP, flls. 22-23, aspas no 

original) 

Atentemos nas expressões utilizadas neste pequeno discurso, e no tom geral que lhe subjaz. 

Faz-se apelo à festa, festa de família; à alegria de estar juntas e do dever cumprido; à 

simplicidade e à naturalidade; à partilha; à docilidade e à aplicação; à imitação dos bons 

exemplos; à humildade; à justiça; ao reconhecimento pela ajuda recebida. Elegem-se as 

consequências do cumprimento do dever, do esforço e do trabalho: os prémios, a paz da alma, 

o sossego, a alegria. Sublinha-se o Evangelho e o catecismo como guias de vida. Enumeram-

se os efeitos de uma boa instrução/educação religiosa: os sentimentos pacíficos e puros, a 

força na adversidade, a consolação, a resignação, a vida serena e tranquila. Insiste-se na 

necessidade de continuar esse percurso, não deixando de voltar à escola no ano seguinte. 

Sublinhamos o que nos parece mais marcante: 

1. Festa e festa de família, de irmãos; de uns que ajudaram outros e se sentem felizes por 

isso enquanto estes são felizes por ter aproveitado a ajuda; 

2. Festa de alegria, da partilha da alegria, da naturalidade, da simplicidade; 

3. Festa de distribuição justa de recompensas pelo trabalho e cumprimento do dever; 

4. Festa da paz, do sossego, do descanso merecido; 

5. Festa de reflexão sobre o que passou e projecção do que virá. 
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Depois da chegada das Irmãs, Thiaucourt (1987) descreve algumas destas festas de 

distribuição de prémios no Colégio das Portas da Cruz, em que a Ir. Rosa Corbally tocava 

“concertina enquanto toda a pequenada dançava alegremente” (p. 258). Parece que nada dava 

maior gosto a Teresa de Saldanha, do que ver as crianças felizes, procurando, por todos os 

meios, mesmos nos aspectos físicos, contribuir para esse ambiente alegre: 

Ontem passei o dia no colégio [das Portas da Cruz]. Estava tudo que fazia gosto. Muitas 

crianças, todas asseadas. É uma consolação para os nossos trabalhos, ver aquele 

estabelecimento, não achas? Todas as crianças pareciam alegres e contentes. Tinha 

vontade de mandar pintar os bancos. Hesitei, mas por fim mandei-os pintar. A despesa 

será pouca e valeu a pena, porque contribui muito para a boa ordem ter tudo asseado e 

limpo. (ADSCS, C 0997, de TS a Maria Augusta Campos, [1869]) 

Refira-se, a esse propósito, a escolha do uniforme para as crianças dos Asilos de Lisboa, 

vestidos brancos e aventais brancos, ou bibes e toucas brancos, particularmente a cor 

escolhida, o branco, com o inerente cuidado em que se apresentassem limpas e bem 

arranjadas. Na aula de Algés, o uniforme para irem juntas à Missa dominical foi adaptado de 

acordo com os costumes da localidade, bastante mais colorido, mas mantendo o mesmo 

cuidado: “Para as pequenas poderem ir à missa ao Domingo comprou-se riscado para aventais 

e lenços para o pescoço e para a cabeça. É engraçado vê-las marchar todas assim 

uniformizadas, com um traje tão diferente do que geralmente usam as crianças dos Asilos de 

Lisboa” (ADSCS, D 3816, Relatório da APMP, 1877).346 

Outro dia marcante na vida das alunas e das escolas era o dia da Primeira Comunhão, para o 

qual as crianças se preparavam longamente. Apresentavam-se vestidas de branco, com 

vestidos oferecidos ou emprestados pela associação, conforme as possibilidades e, para além 

                                                 

346 De visita ao Colégio de Aveiro onde existia uma aula de meninas pobres, Teresa de Saldanha relata um 

episódio semelhante: “Ontem dei uma merenda (...) por ser dia de Santa Joana. A todas as pequenas pobres dei 

um lenço para a cabeça, não imagina como são engraçadas estas varinas pequeninas! Todas a fazer meia (...)! 

Descalças, lenço na cabeça, as saias muito redondas, são engraçadíssimas e espertíssimas” (ADSCS, C 4325, de 

TS à mãe, 13 Maio 1886). 



 

 

 

402

da cerimónia religiosa, em que participavam com as famílias, com as colegas e muitos 

convidados, nomeadamente as sócias da associação, seguia-se um almoço especial no colégio: 

A 23 de Maio, vinte pequenas, [do Colégio das Portas da Cruz] (...) fizeram a sua 

primeira Comunhão. Todas vestidas de branco, e com véus brancos na cabeça, saíram do 

nosso Asilo formadas a duas e duas, e dirigiram-se à igreja paroquial de Santa Engrácia, 

aonde o reverendo paroquial, celebrou o Santo Sacrifício da Missa e administrou o Santo 

Sacramento da Eucaristia, fazendo o nosso capelão, o reverendo padre José dos Anjos 

Gaspar Borges uma tocante prática (...). (...) As nossas alunas, à ida para a igreja e à 

volta foram acompanhadas por muita gente, por seus pais, mães e parentes. No Asilo 

demos-lhes depois um almoço e todas as outras crianças vieram ver as suas 

companheiras. A todas demos de comer, e o Asilo esteve aberto a quem o quis visitar. 

(ADSCS, D 3812, Relatório da APMP, 1870) 

4.2.1.2 A criação da aula nocturna e da aula dos rapazes pobres 

No ano de 1867, a escola conheceu um desenvolvimento inesperado: 

Um dia apareceu à Teresa a D. Mariana (...) e disse-lhe o seguinte: ‘É um negócio que 

aqui me traz, e talvez lhe pareça loucura, minha senhora, mas não posso sossegar com 

esta ideia. (...) Numa rua pouco frequentada [Calçada do Cascão] existe uma fábrica 

onde trabalham 200 raparigas de 12 a 20 anos. O director é protestante. As raparigas 

trabalham em fazer botões, e 14 horas por dia ali estão, e nem se sabem benzer! São de 

uma ignorância extrema. (Rio Maior, 1987, p. 122) 

A referida fábrica de botões era vizinha do Palácio das Portas da Cruz onde, entretanto, se 

tinha instalado o colégio. Teresa de Saldanha assumiu, imediatamente, esta preocupação: 

“Mas, entrando para a fábrica todos os dias de manhã e saindo só às 7 horas da noite, como 

podíamos nós fazê-las partilhar da educação e instrução que dávamos às nossas alunas?” 

(ADSCS, D 3811, Relatório APMP, 1868). O primeiro convite às raparigas da fábrica, foi 

feito através de um sobrinho da D. Mariana, fiscal da fábrica, para que aparecessem, no 

domingo seguinte, na escola, para aprender doutrina (ADSCS, D 3811, Relatório APMP, 

1868). Diz a Marquesa de Rio Maior (1987, p. 124): “No seguinte domingo fomos (...) buscar 
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a D. Mariana; estava tudo em ordem na aula grande, e as janelas todas abertas sobre o Tejo. 

Esperámos, esperámos... Ninguém!”. Mas, não desanimaram: 

Decidimos ir à fábrica um dia da semana todas três e a nossa boa D. Pilar [Nandim de 

Carvalho]. Apesar de ninguém ter autorização de penetrar no edifício, o sobrinho da D. 

Mariana deixou-nos entrar. Eu tremia de receio de comprometer o pobre homem. Vi 

muitos papéis com haute nouveauté de Paris, e lindos botões pregados em cima, que ali 

eram feitos. Fazia dó ver tantas raparigas vestidas de farrapos fazendo girar máquinas e, 

com um ar de miséria e de cansaço incrível, algumas pareciam não ter mais de oito anos. 

(Rio Maior, 1987, p. 124, itálico no original) 

Aos poucos, as raparigas foram aparecendo: primeiro duas, depois outras, chamadas pelas 

primeiras. E o projecto da aula nocturna foi tomando corpo, a partir da manifestação de 

necessidade das próprias raparigas: 

Uma destas raparigas depois de algum tempo, pediu para a mestra lhe dar, à noite, lição 

de ler e escrever dizendo que desejava muito aprender, mas que não podia de dia ir à 

aula por causa do seu trabalho na fábrica. Este pedido fez-nos impressão! Havia muito 

tempo que pensávamos em abrir uma aula nocturna, mas, parecia-nos difícil pôr em 

prática este projecto. O pedido da rapariga pareceu-nos indicar o que devíamos fazer, e 

confiando na Providência Divina, imediatamente decidimos abrir uma aula nocturna, o 

que se efectuou, no dia 4 de Setembro [1867], começando por nove raparigas. A mestra 

prestou-se gostosamente e sem aumento de ordenado a fazer esta obra de caridade e a 

aula nocturna tem-nos dado a maior consolação. São admiráveis os progressos que as 

pequenas têm feito. Estão à proporção muito mais adiantadas do que as crianças que vão 

à aula de dia. A aula nocturna é só três vezes por semana, às terças, quintas feiras e 

sábados. As raparigas quando saem da fábrica às sete horas, vão para o nosso colégio 

aonde ficam até às nove da noite. 16 raparigas frequentam a aula nocturna e são as 

mesmas que vão nos domingos ao catecismo; no fim do mês distribuem-se bilhetes de 

pontualidade, às que nunca faltaram, e estes bilhetes dão direito a prémio depois de um 

certo tempo. Faz gosto ver o desejo que as pobres raparigas têm de aprender; o que é 

tanto mais para louvar tendo elas passado o dia todo ocupadas em trabalhos cansados. 

(ADSCS, D 3811, Relatório da APMP, 1868) 
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A abertura da aula nocturna resultou da sensibilidade de Teresa de Saldanha, partilhada por 

algumas das suas companheiras, para a miséria e as limitações concretas que impediam um 

conjunto considerável de crianças e jovens, de aceder à instrução básica. O texto da Marquesa 

de Rio Maior, atrás transcrito, na descrição que faz do ambiente encontrado na fábrica e nas 

reacções que a situação suscita nas visitantes, revela as condições em que trabalhavam as 

crianças, logo consideradas como inadmissíveis. A solução encontrada, para que convergiram 

os esforços de várias pessoas, como a mestra, que se prestou a dispor, graciosamente, de mais 

algum do seu tempo, surge, uma vez mais, da capacidade criativa de flexibilizar as estruturas 

instituídas, no sentido de responder, de forma pragmática, às necessidades diagnosticadas, ao 

contexto apresentado pela comunidade envolvente. Mas também deve, em grande parte, o seu 

sucesso, à tenacidade e à persistência de que se revestiram as autoras do projecto, que não 

desarmaram diante das dificuldades, nomeadamente perante a escassez do número de alunas, 

nos primeiros dias, que se afiguraria frustrante para qualquer pessoa. 

Esta nova aula representou um esforço adicional para a associação que, assim, teve de 

providenciar, por exemplo, a aquisição de candeeiros e o encanamento do gás, o que 

representou um gasto considerável, como atrás tivemos oportunidade de referir.347 Mas 

Teresa de Saldanha não se cansará de repetir que, esta obra, lhe trazia “muitas consolações”: 

Imagina tu que se apresentou uma mulher casada, rapariga, que nem o sinal da cruz sabe 

fazer e não sabe o Pai Nosso. Como podia ela educar os filhos! A última noite que o 

capelão foi, parece que esteve dizendo às raparigas a felicidade que era terem o meio de 

aprender a rezar e a conhecer a nossa religião, porque muitas entre elas estavam talvez 

na idade de casar e não sabendo nada, como poderiam elas educar bem os filhos e ser 

                                                 

347 “Tem aumentado muito o número das raparigas da aula nocturna e era necessário aumentar os candeeiros, os 

vidros estão-se quebrando sempre. A despesa do óleo de petroline, o trabalho que dão os candeeiros, tudo isto 

fez-me desejar, por causa das nossas Irmãs, introduzir o gás no colégio. Mas como? A Imperatriz, a quem pedi, 

mandou-me uma boa esmola e logo tratei de concluir este negócio. Hoje começam a encanar o gás, pondo seis 

bicos na aula e dois na escada. O meu desejo é fazer a despesa sem a Associação gastar. Veremos se Deus me 

ajuda. Levam 12 libras. Mas, acho esta obra de grande vantagem (...)” (ADSCS, C 1900, de TS a Maria Augusta 

Campos, Ag [1868]). 
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boas mães! Foi então que se soube que uma é já casada. (ADSCS, C 1900, de TS a 

Maria Augusta Campos, s/d) 

De novo, se sublinha a necessidade de preparar as raparigas para serem “boas mães de 

família” mas, também, a felicidade que representa o acesso à educação e, neste excerto, 

particularmente, à instrução religiosa: não se concebe que seja possível educar bem alguém, 

sem saber rezar e sem conhecer os princípios cristãos. Mas sublinha-se, com algum espanto, 

que apresentam maior adiantamento do que as alunas do ensino diurno. Um dado interessante 

que nos parece sublinhar o efeito pedagógico positivo da motivação, neste caso intrínseca, 

quando são disponibilizadas as condições para se concretizar algo que se deseja, mesmo que 

a sua concretização exija esforço pessoal. 

Tabela 17. Mapa de frequência da aula nocturna do Asilo de S. José das Portas da Cruz. (ADSCS, D 
3812, D 3813, D 3814, Relatórios APMP, 1870, 1871 e 1872) 

N.º de alunas que:  1869 1870 1871 

Existiam matriculadas em Dezembro do ano anterior e que 
passaram a frequentar o ano a que se refere o relatório 

22 39 26

Entraram durante o ano 81 27 48

Saíram no dito ano 64 40 41

Frequentaram durante todo o ano 103 66 74

Frequência máxima e média 45 a 25 36 a 18 28 a 18

Noites de aula 128 123 116

Existiam matriculadas em Dez. do ano a que se refere o relatório 39 26 33

Estudaram as diferentes disciplinas: Doutrina Cristã 39 26 33

 Letra redonda (pelo Método 
de Castilho) 

39 26 33

 Le
itu

ra
 

Manuscrito 20 10 5

 Exercícios e bastardo 10 21

 Bastardo 39 -- --

 Bastardinho 12 10 8

 

C
al

ig
ra

fia
 

Cursivo 4 6 4

 Somar 39 26 33

 Diminuir 39 26 33

 Multiplicar 39 26 33

 A
rit

m
ét

ic
a 

Dividir 20 26 33
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Os mapas de frequência da aula nocturna, a que tivemos acesso, e que reportam aos anos de 

1869, 1870 e 1871 (ver Tabela 17), dão conta das disciplinas tratadas, menos diversificadas 

do que na aula diurna mas, também, do número de raparigas matriculadas e da sua 

assiduidade. No caso das raparigas da aula nocturna, havia uma justificação bastante 

compreensível para que a assiduidade fosse irregular, como dizia Teresa de Saldanha, “tendo 

elas passado o dia todo ocupadas em trabalhos cansados”. No entanto, os dados da tabela não 

mostram valores tão díspares, como seria de esperar, a que não era, certamente, alheio, o 

incentivo que representava a colecção de bilhetes de assiduidade, que davam direito a 

prémios348 mas, sobretudo, a salientada vontade de aprender que estas raparigas denotavam, e 

que tanto gosto dava a quem dispunha do seu tempo para as ensinar, gratuitamente, como era 

o caso da mestra e, do seu dinheiro, para lhes proporcionar as condições que lhes permitissem 

desfrutar desta oportunidade de aprendizagem escolar. No entanto, como facilmente se 

compreende, estas raparigas eram, também, mais atreitas a problemas de saúde, em virtude do 

número de horas e das condições de trabalho, com uma alimentação fraca e insuficiente: 

“Uma destas raparigas, com 22 anos de idade e de débil constituição, no mês de Novembro, 

sucumbiu a uma tísica, devida talvez àquele penoso trabalho de fábricas” (ADSCS, D 3813, 

Relatório da APMP, 1871). Felizmente, algumas puderam ser ajudadas, a tempo, pela 

associação: 

Tivemos a felicidade de ver escapar a doenças bem graves algumas alunas, entre estas 

uma rapariga de 22 anos da aula nocturna, digna de ser protegida, a quem o excesso de 

trabalho tinha reduzido a um estado de doença e abatimento tal que parecia tísica. Foi 

socorrida com remédios; demos-lhe um bom alimento, e hoje acha-se completamente 

restabelecida. (ADSCS, D 3814, Relatório da APMP, 1872) 

                                                 

348 Lê-se na acta de reunião da direcção com data de 25 de Junho de 1868: “(...) o número das raparigas, 

matriculadas na aula nocturna, é de 31. A Presidente disse que tinha julgado necessário dar prémios às raparigas 

da aula nocturna, tendo-se-lhes prometido, quando a aula se abriu, que as que apresentassem maior número de 

bilhetes de frequência, teriam prémios, depois de alguns meses. No dia 20 teve lugar esta distribuição. Oito 

raparigas tiveram vestidos, porque pelo número dos seus bilhetes, provaram não terem uma só falta desde a 

abertura da aula nocturna, a 4 de Setembro de 1867. Às outras raparigas deram-se camisas, lenços e meias” 

(IAN/TT, AC, Lv 359). 
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A tabela evidencia a existência de uma intensa mobilidade ao longo do ano, visível no número 

de alunas que entravam e saíam. Tal como acontecia com as alunas do ensino diurno, todas as 

raparigas da aula nocturna aprendiam doutrina cristã, ao domingo, a ler pelo Método de 

Castilho, letra redonda, e a escrever da forma mais simples. Do mesmo modo, todas 

aprendiam a somar, diminuir, multiplicar e dividir, com excepção de um pequeno número, em 

1869, para esta última operação aritmética. Note-se, ainda, que algumas ultrapassavam a 

caligrafia elementar, da mesma maneira que avançavam na leitura de manuscrito. 

A 6 de Março de 1871, abriu-se também, no mesmo edifício, uma aula para rapazes pobres. O 

relatório da Associação Protectora de Meninas Pobres, de 1872, regista esta fundação: 

Tendo a Associação Protectora de Escolas Asilos para rapazes pobres, alugado um andar 

da casa das Portas de Cruz e fundado uma aula externa para os rapazinhos daquele 

bairro, as mestras do nosso Asilo, com a maior caridade, têm-se prestado a vigiar 

também esta aula inteiramente independente das nossas e com entrada separada. 

Agradecemos à digna Direcção desta Associação a fundação desta aula, cujos alunos 

são, pela maior parte, irmãos das nossas pequenas. (ADSCS, D 3814, Relatório APMP, 

1872, sublinhado nosso) 

Esta necessidade de evitar que alguém pensasse que se favorecia a coeducação está presente 

em diversos documentos. Veja-se o que Teresa escreve à cunhada, a propósito do Colégio do 

Salvador, para onde, em 1878, passaram ambas as escolas, sustentadas pelas associações a 

que presidiam, e atente-se na circunstância de ser alguém que está a tratar de assuntos oficiais 

relativos a ambas, a insistir neste assunto:349 

É urgente dares um nome ao teu Asilo do Salvador para evitar confusões com o nosso. O 

Pereira pede isto por amor de Deus, pois não pode conseguir que os Juizes percebam que 
                                                 

349 Para tomar conta da escola gratuita dos rapazes do Convento do Salvador, sustentada pela Associação 

Protectora de Escolas-Asilos para Rapazes Pobres, quis a Marquesa de Rio Maior trazer para Portugal os Padres 

Esculápios. Ainda chegaram a estar em Lisboa, hospedados em Benfica, mas decidiram não ficar, alegando, 

segundo relata Teresa de Saldanha: “(...) não gostam, não tem igreja e fora disso várias pessoas lhes meteram 

medo, parecendo-lhes que ficavam as nossas duas Obras de rapazes e raparigas muito misturadas” (Thiaucourt, 

1987, p. 416). 
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há Asilos de rapazes e de meninas no mesmo local, e acha-se sempre em dificuldade. O 

meu de São Sebastião passa a chamar-se de Santa Joana. (ADSCS, C 6242, de TS à 

cunhada, [1881], sublinhado no original) 

Embora houvesse, inicialmente, alguma colaboração das mestras da aula feminina ou de 

algumas raparigas mais velhas e mais adiantadas, nesta aula dos rapazes pobres, não nos 

detivemos a procurar elementos para analisá-la, uma vez que a sua responsabilidade era de 

outra associação. Esta aula, com bastantes alunos, esteve a cargo de uma mestra entretanto 

contratada, especificamente, para dela se ocupar, de nome Leonor, a quem Teresa se refere 

nas cartas à cunhada, como “a tua D. Leonor” (IAN/TT, AC, Cx 40, 116), mas por pouco 

tempo. 

D. Leonor era irmã de D. Benedita, mestra de bordados da secção feminina; entraram na 

mesma altura e despediram-se ao mesmo tempo, ainda antes do final de 1871. Entretanto, a 

Jacinta foi “nomeada para os ensinar, tendo uma das Irmãs para superintender na Classe. (...) 

tinha-se tornado muito útil nas Escolas e era considerada inteiramente competente para 

ensinar na classe dos pequenos” (Thiaucourt, 1987, p. 261). Pouco depois, tendo havido 

necessidade de ocupar a Jacinta noutra parte da escola, a aula dos rapazes pobres ficou 

entregue a duas raparigas mais adiantadas da aula das meninas pobres: “Fica a Matilde com os 

teus pequenos e outra rapariga. Estão já acostumadas e assim vamos formando as nossas 

mestras. (...) há muito que a Matilde ensinava também na tua aula. A Jacinta sempre lá dá 

uma vista de olhos (...)” (ADSCS, C 6273, de TS à cunhada, 7 Set ?). 

Registe-se que, apesar dos apelos de separação, encontramos várias referências a actividades 

conjuntas: por exemplo, em 1872, no dia 19 de Março, consagrado a S. José, “Todas as 

crianças das aulas pobres, rapazes e raparigas, tiveram um lanche de pão, queijo e laranjas e, 

depois de brincarem por algum tempo, foram para casa mais cedo do que o costume” 

(Thiaucourt, 1987, p. 283). 

4.2.1.3 A Exposição Universal de Viena 

Em 1873, o Colégio de S. José das Portas da Cruz participou, com outro colégio da 

associação, na exposição escolar organizada no âmbito da Exposição Universal de Viena, que 
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pretendia reunir experiências pedagógicas de todo o mundo.350 Estas exposições universais, 

encerrando “implicitamente a ideia de competição entre países” (Manique da Silva, 2002, p. 

68) contribuíram para a divulgação do que, de melhor, se fazia pelo mundo, nomeadamente na 

Europa. 

No dia 31 de Dezembro de 1872, a acta da reunião da direcção da Associação Protectora de 

Meninas Pobres regista o seguinte: 

A Presidente participou à Direcção ter recebido duas circulares, uma do Administrador 

do Bairro Oriental, e a outra do Bairro Ocidental, facultando e convidando a Associação 

a mandar à Exposição de Viena de Áustria tudo quanto pertencer à organização material, 

económica e literária da Associação, e disse haver já decidido mandarem-se exemplares 

de escritas, resumos de contas, duas camisas de Senhora cosidas pelas pequenas, o 

Relatório da Associação, enfim tudo quanto possa dar uma ideia exacta do sistema de 

ensino adoptado pela Associação. (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da 

APMP, 31 Dez 1872) 

A 28 de Fevereiro de 1873, a tesoureira participou às suas consócias que tinha completado as 

diligências nesse sentido: 

(...) já [foi] mandado entregar a Caixa com os produtos que a Associação manda à 

Exposição de Viena de Áustria afim de dar uma ideia do método de ensino dos nossos 

Asilos e do aproveitamento das alunas. Entre vários outros objectos mandaram-se o 

Relatório, Estatutos e Mapa da Associação, uma camisa de Senhora, uma de homem, 

alguns bordados, cestinho com flores e exemplares de escrita feitas pelas pequenas de S. 

Sebastião, e pelas das Portas da Cruz com os nomes e idades das alunas; e estas iam tão 

perfeitas e tão bem acabadas que seria impossível exigir mais de crianças tão novas 

ainda e tornam-se dignas de todo o louvor as suas professoras, que tão bem têm sabido 

dirigir o método de ensino conseguindo adiantá-las tanto. (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro 

de actas da direcção da APMP, 28 Fev 1873) 

                                                 

350 Assinale-se a este propósito a existência de um relatório elaborado por F. Buisson (1875). 
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Os dados recolhidos sugerem que a associação se interessou, verdadeiramente, em participar 

neste evento e investiu na sua preparação, tanto em tempo, como monetariamente: em carta a 

Maria Augusta Campos, Teresa de Saldanha afirma que a caixa fora mandada fazer, 

expressamente, para aquele efeito (ADSCS, C 0852); os gastos com a caixa e outros materiais 

utilizados para esta ocasião e respectivo envio, orçaram em 15$290 reis, como atesta a ordem 

de pagamento que encontramos no Arquivo das Congregações (IAN/TT, AC, Cx 46, n/c). 

Embora não tenhamos tido acesso à listagem de escolas portuguesas que se dispuseram a 

participar nesta Exposição Universal, parece-nos de realçar a resposta pronta da associação, 

particularmente de Teresa de Saldanha, que começou por decidir sozinha, como vemos na 

acta o que, de certo modo, evidencia alguma transparência, bem como a consciência de um 

trabalho bem feito, de que nenhuma das envolvidas se envergonharia, perante nenhum júri do 

mundo. Alguns dias depois, Teresa de Saldanha recomendava, a D. Genoveva Fradesso da 

Silveira, uma particular atenção aos objectos enviados, uma vez que esta se deslocava à 

Exposição: 

Sabendo que V. Ex.a vai à Exposição de Viena e constando-me quanto V. Ex.a se 

interessa pelo desenvolvimento dos estabelecimentos de educação do sexo feminino e 

especialmente quanto estes dizem respeito às crianças pobres, tomo a liberdade de me 

dirigir por este modo a V. Ex.a pedindo para na Exposição zelar os interesses da 

Associação Protectora de Meninas Pobres, da qual eu sou a Presidente e que envia para a 

Exposição uma caixa contendo obras de mãos e escritas feitas pelas alunas dos nossos 

Asilos de S. Sebastião e de S. José, às Portas da Cruz. As escritas indicam o sistema 

seguido nos nossos colégios, começando pelos 1.os Exercícios. Envio também a V. Ex.a 

1 Exemplar do Relatório de 1872 e dos Estatutos. Fazendo-nos V. Ex.a a caridade de 

zelar os interesses da Associação a Direcção dá a V. Ex.a todos os plenos poderes para o 

que julgar conveniente fazer a bem da Associação, agradecendo desde já a V. Ex.a todo 

o incómodo que vai ter e o grande favor que V. Ex.a faz à Associação. (IAN/TT, AC, Lv 

361, Copiador APMP, flls 55v-56) 

Foi, pois, por intermédio desta senhora, em carta escrita, ainda, de Viena de Áustria, a 19 de 

Agosto desse ano, que Teresa de Saldanha recebeu uma agradável notícia: 
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Tenho a honra de participar a V. Ex.a que a Associação Protectora de Meninas Pobres 

obteve na Exposição de Viena um Diploma de Mérito. Dirigindo a V. Ex.a por este 

motivo as minhas felicitações, peço-lhe que se digne comunicar à Direcção a notícia (...). 

(IAN/TT, AC, Lv 361, Copiador APMP, fll 57v) 

A toda a direcção muito agradou este reconhecimento público, considerando que compensava 

“muito agradavelmente os esforços empregados pela Presidente para o desenvolvimento desta 

Associação, e é uma consolação para as Mestras, que vêem coroados com um feliz êxito o 

adiantamento das crianças confiadas aos seus cuidados” (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas 

da direcção da APMP, 30 Set 1873).351 

Houve, ainda, um pedido para que a associação participasse na Exposição Universal seguinte, 

em Filadélfia, 1876, “com os seus produtos”, mas o entendimento de que a designação 

‘produto’ não se aplicava ao que se fazia nas escolas, levou a presidente a afirmar que não 

havia razão para, desta vez, participar: “Podia sim, como para a Exposição de Viena de 

Áustria, mandar obras das crianças escritas, cálculos, mapas do sistema de ensino etc., mas a 

nada disto se pode dar o nome de produto (...)” (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da 

direcção da APMP, 28 Jan 1876). 

4.2.1.4 A chegada das Irmãs Dominicanas 

Entretanto, em Novembro de 1868, as duas primeiras Irmãs dominicanas, da nova 

congregação, chegam a Lisboa, depois de dois anos de formação na Irlanda e assumem a 

direcção interna da escola. Realizava-se o desejo de Teresa de Saldanha de ter, à frente da sua 

escola, pessoas em quem podia depositar total confiança, porque as movia uma razão 

transcendente, não dependendo a qualidade do serviço prestado de outros elementos como a 

ambição económica ou social. Trabalhando gratuitamente, como já afirmámos, as Irmãs eram 

sustentadas pela Associação Protectora de Meninas Pobres e geriam os meios disponíveis de 

acordo com as parcas exigências da sua vida diária e as necessidades da escola, dos seus 

alunos e das respectivas famílias; viviam no próprio edifício da escola e dedicavam-se à obra 
                                                 

351 De acordo com os dados recolhidos por Manique da Silva (2002) só na Exposição Universal de Viena, 1873 

e na de Paris, 1900, houve atribuição de prémios a representantes portugueses na área da educação. 
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a tempo inteiro. Uma vantagem, a que Teresa de Saldanha se refere diversas vezes: “O que 

está a acontecer agora, mostra a necessidade de haver uma Comunidade Religiosa nas nossas 

escolas; porque em tais circunstâncias, se a professora adoecesse, uma outra irmã a substituía, 

e não seria preciso fechar as escolas” (ADSCS, C 0060, de TS ao Pe Russell, s/d). 

Para além das mestras habilitadas de acordo com as normas legais, a escola passava a contar 

com a presença e a acção educativa das Irmãs, que nos “momentos livres, visitam os pobres 

no domicílio e levam ajudas, fornecidas por outra Associação de senhoras [Associação 

Consoladora dos Aflitos], em que o objectivo é socorrer os pobres nas suas casas, e da qual a 

minha mãe é a presidente” (ADSCS, C 7121, de TS ao Pe Jandel, 19 Mar 1869). 

A presença das Irmãs permitia, sem dúvida, uma maior aproximação da escola às famílias, 

preconizada, desde o início, pela associação e, neste caso, efectivamente realizada, uma vez 

que, disponíveis dois dias por semana, para visitar os pobres e os doentes nas suas casas, as 

Irmãs conheciam, de perto, as necessidades das famílias do bairro e, para além do auxílio que 

lhes levavam, ou da companhia que faziam aos mais sós e aos doentes, conseguiam trazer, à 

escola, algumas crianças cujas famílias hesitavam, ou resistiam, ainda, a enviá-la (Thiaucourt, 

1987),352 pelas razões que já discutimos. 

A circunstância de as Irmãs passarem a tomar conta da escola, colocando as duas mestras, 

então Eulália dos Anjos de Morais Sarmento e Maria Joana da Conceição Pereira, 

encarregada do ensino da costura, sob a sua orientação, depois de dois anos em que estas 

“governavam tudo” (Thiaucourt, 1987, p. 208), não foi um processo simples, acabando 

mesmo D. Joana por se despedir: “Foi necessário tomar uma mestra de costura e a Sr.a D. 

Teresa tomou uma rapariga chamada Maria José, a quem pusemos a alcunha de Maria José 

pequenina, por ser muito baixinha” (Thiaucourt, 1987, p. 210).353 

                                                 

352 “No dia seguinte, (...) recebeu-se uma carta da boa Condessa [de Rio Maior] D. Isabel contendo esmolas para 

um homem doente (...) que as Irmãs visitaram no próprio dia (...). As Irmãs viram lá duas crianças que não 

mandavam à Escola, por falta de meios, e propuseram que as mandassem à Escola pobre, oferecimento que o 

pobre homem e a mulher aceitaram com alegria” (Thiaucourt, 1987, p. 257). 
353 Esta Maria José chegou a habilitar-se para o ensino na hipótese de Eulália também sair, como ameaçara: 

“Ontem, depois da sua saída, falei com a professora. A D. Eulália vai confiar a orientação da aula à pequena 
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O documento que regula o horário e a distribuição de tarefas das primeiras Irmãs, da autoria 

de Teresa de Saldanha, é elucidativo da intervenção que lhes competia ter na escola, junto das 

crianças, nos recreios e nas aulas, procurando que tudo corresse da melhor maneira, sem 

esquecer actuar como “uma mãe carinhosa e cheia de bondade para com as crianças, fazendo-

se contudo respeitar”. Da informação recolhida neste documento, destacamos o horário das 

aulas: “[Aula diurna,] Das nove ao meio dia. Das duas às cinco. [Aula nocturna,] Das sete e 

meia às nove e meia da noite, três vezes por semana” (ADSCS, D 7037, Horário para as Irmãs 

Terceiras de São Domingos, 13 Nov 1868). Sendo, inicialmente, apenas três – aliás, primeiro 

só duas a que se juntou uma terceira – as Irmãs desempenhavam, na escola, todas as tarefas 

domésticas, além das suas responsabilidades nas aulas, auxiliadas por duas ou três ajudantes: 

uma porteira, uma cozinheira, uma criada. A entrada das aulas era acompanhada por uma 

Irmã, duas ‘vigiavam’ o recreio das crianças. 

O mesmo documento determina que as Irmãs visitem os pobres e os doentes do bairro mas, 

preferencialmente, fora dos períodos de ocupação com os alunos e as aulas, com especial 

destaque para as 5.as feiras e os domingos, em que não há aula diurna, de acordo com a 

legislação em vigor (Affreixo e Freire, 1886). Decidiu-se, ainda, que a Irmã Maria José 

tomasse, a seu cargo, toda a instrução religiosa das crianças “e nos domingos [das 3 às 5 

horas] faz uma instrução a todas as pessoas que aparecem. Vêm crianças, raparigas, velhas e 

até alguns rapazinhos” (ADSCS, C 7121, de TS ao Pe Jandel, 19 Mar 1869). 

Não se podendo especificar as milhares de ocasiões em que as Irmãs poderão fazer bem 

a tantas almas que andam afastadas do verdadeiro caminho do céu, as Irmãs Terceiras 

devem concluir de tudo isto que fica dito, que o seu dever é nunca recusar exercer a 

                                                                                                                                                         

Maria José e ensinar-lhe o que ela não sabe, e depois diz-me se a acha apta para ensinar. A Maria José pediu-me 

licença para estudar e preparar-se, durante estes dois dias, para fazer exame na 5.ª feira. Ontem pareceu-me 

muito bem disposta, por isso vamos ter paciência. Como precisamos de uma professora com diploma, vamos 

tentar preparar a Maria José” (ADSCS, C 0504, de TS ao Pe Russell, [1868]). No entanto, não chegou a ficar 

como professora, tendo Teresa conversado com a mãe dela, que a levou para casa já com habilitação oficial e em 

demanda de um lugar noutra escola (IAN/TT, AC, Cx 40, 403), uma vez que Eulália decidiu permanecer na 

escola e, entretanto, já Teresa de Saldanha contratara uma nova mestra para a costura, D. Maria Filomena 

(ADSCS, C 0404). 
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caridade. Procurarão ter para com as crianças pobres, que frequentam a aula, 

sentimentos de verdadeiras mães, mães segundo a graça. Devem tratar as crianças com 

carinho e bondade. Qualquer pobre que se apresente à porta, será sempre tratado com 

caridade e boas maneiras. O mesmo farão quando visitarem algum doente, quando forem 

ao hospital. Procurarão sempre indagar alguma coisa sobre o espiritual desses pobres e 

infelizes doentes, esforçando-se por remediarem esses males. (ADSCS, D 7037, Horário 

para as Irmãs Terceiras de São Domingos, art.º 11.º, 13 Nov 1868) 

4.2.1.5 Uma aula para meninos “ricos” 

Com a vinda das Irmãs começaram a chegar, à escola, pedidos de admissão de alguns 

meninos, rapazes e raparigas, de famílias abastadas. Não sendo este o grupo social a que, 

prioritariamente, queria dar atenção, Teresa de Saldanha exprimira já, em carta de Novembro 

de 1866, dirigida ao Padre Jandel (Thiaucourt, 1987, p. 119), o desejo de “estabelecer um 

pensionato, porque é triste ver em Lisboa vários estabelecimentos dirigidos por senhoras 

protestantes, com crianças católicas confiadas aos seus cuidados”. Para além disso, “As 

pensões das meninas podem ajudar para as despesas das Irmãs”. 

Em Outubro de 1869, entraram os primeiros alunos externos que pagavam uma mensalidade. 

Curiosamente, os primeiros foram rapazes: os irmãos João e Pedro de Azevedo Coutinho 

Pinto Guedes354 e o primo destes, João António de Azevedo Coutinho Fragoso de 

Sequeira,355 Luís de Almeida,356 Luís Machado357 e Fernando de Almeida e Noronha,358 a que 

se juntou, de início, apenas uma menina, Helena Pereira Coutinho,359 prima dos primeiros: 

                                                 

354 João de Azevedo Coutinho Pinto Guedes (1864-1911) e Pedro de Azevedo Coutinho Pinto Guedes (1865-

1942) filhos de Luís da Costa de Azevedo Coutinho e de Maria Jacinta de Azevedo Coutinho da Gama Lobo 

Pinto Guedes. Figuram no Livro de registos do colégio (IAN/TT, AC, Lv 346) de Outubro de 1869 a Agosto de 

1876. 
355 João António de Azevedo Coutinho Fragoso de Sequeira (1865-1944), filho de Manuel de Azevedo Coutinho 

Fragoso de Sequeira e de Maria Ifigénia de Azevedo Coutinho da Gama Lobo Pinto Guedes. Figura no Livro de 

registos do colégio (IAN/TT, AC, Lv 346) de Outubro de 1869 a Agosto de 1876. 
356 Luís Gonzaga de Almeida Correia de Sá (1862-1909). Filho de João Correia de Sá [e Benevides Velasco da 

Câmara] e Eugénia de Almeida [Portugal]. Neto dos Marqueses de Lavradio. Foi, depois, sacerdote da 
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O segundo acontecimento foi a abertura de uma escola diurna para rapazinhos, tendo 

sido tenção da nossa boa Mãe ter uma escola para raparigas para o que tinha já 

programas impressos, mas neste meio tempo uma boa família da vizinhança pediu com 

tanto empenho a admissão de alguns rapazinhos, que acabou por condescender,360 e no 

dia 4 de Outubro, Festa de S. Francisco de Assis, a nossa escola começou com dois 

alunos, João e Pedro de Azevedo Coutinho, filhos de D. Luís Coutinho de Azevedo. 

Alguns dias depois, tendo adoecido o pequeno Pedro, veio o seu priminho João 

[Fragoso]361 (...) para o seu lugar e na semana seguinte Fernando Peniche (filho do 

Marquês de Angeja), Luís de Almeida, neto dos Marqueses de Lavradio, e Luís 

Machado, filho, digo neto, do Conde da Figueira (...). (Thiaucourt, 1987, p. 225) 

                                                                                                                                                         

Companhia de Jesus. Figura no Livro de registos do colégio (IAN/TT, AC, Lv 346) de Outubro de 1869 a Julho 

de 1871. 
357 Luís José Machado de Mendonça Eça Osório Castelo-Branco Vasconcelos e Sousa (1861-1939). Filho do 2.º 

Conde da Figueira. Herdou o título. Figura no Livro de registos do colégio (IAN/TT, AC, Lv 346) de Outubro de 

1869 a Julho de 1870. Casou em 1887 com Francisca Xavier de Mendonça, décima filha dos Condes de 

Azambuja, que frequentou o colégio de Benfica, uns anos mais tarde. 
358 Nasceu em 1862. Morreu menor. Filho do 8.º Marquês de Angeja e 3.º Conde de Peniche. Figura no Livro de 

registos do colégio (IAN/TT, AC, Lv 346) de Outubro de 1869 a Setembro de 1871. Seu irmão Pedro também 

frequentou o colégio. 
359 Filha de Miguel Pereira Coutinho e Maria José de Azevedo. Prima dos Fragoso e Azevedo Coutinho. Tendo 

entrado no colégio ainda no mês de Outubro de 1869, não se regista quando saiu do colégio (IAN/TT, AC, Lv 

346). 
360 Assim relata Teresa à sua amiga Maria Augusta Campos: “Pediram-me, a família dos Azevedos, de 

recebermos dois pequenos, para as nossas Irmãs os educarem e pagando uma mesada. Pareceu-me não dever 

recusar. Bem sabes que uma aula assim pode-nos ajudar muito. São dois pequenitos, um de quatro anos, outro de 

seis. Foram ontem e estão em baixo e as Irmãs revezam-se para estarem com os dois pequenos, sem falharem às 

nossas pequenas que são as primeiras em tudo. É uma dívida de gratidão à Associação! Os pequenitos são muito 

galantes. Tenho promessa de ter outro e todos pagam. Nunca pensei em ter rapazes, mas, Deus é quem destina 

tudo” (ADSCS, C 0997, s/d, sublinhado nosso). 
361 Por lapso, Thiaucourt chama-lhe aqui João Cardoso e não Fragoso como ficou conhecido no colégio, bem 

como os irmãos Pedro Azevedo Coutinho Fragoso de Sequeira (1866-1918) e Maria do Carmo Azevedo 

Coutinho Fragoso de Sequeira (1876-1965) que frequentaram, respectivamente, o Colégio das Portas da Cruz e o 

Colégio de Benfica, para os distinguir dos primos, João, Pedro, Francisco, Maria do Carmo e Maria da Madre de 

Deus, também Azevedo Coutinho. 
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No princípio, a Irmã Maria Madalena ensinava Inglês, de manhã, e “continuava os seus 

deveres na escola pobre, mas esta aumentou tão rapidamente, que tornou necessário dedicar 

mais tempo às lições de Inglês, e a Irmã Maria de S. Domingos, auxiliada pela Jacinta, 

ficaram na classe pequena das crianças pobres” (Thiaucourt, 1987, p. 226). Entretanto, fora 

necessário contratar uma mestra, capaz de ensinar Português aos rapazes e bordados às 

raparigas. 

Pouco tempo depois, pareceu a Teresa de Saldanha que seria possível aumentar o número dos 

rapazes desta aula externa: 

Ontem estive nas Portas da Cruz. Estamos com grande ânsia de ver se seria possível 

aumentar o número dos rapazinhos. Como o Colégio é longe, tive uma lembrança se 

havendo um ónibus, partindo todos os dias a uma hora certa, do Terreiro do Paço, ou 

Rua do Ouro, e que ali se marcasse o sítio para deixar as crianças, o ónibus, no qual viria 

uma Irmã, achas tu que seria possível arranjar crianças conhecidas? Parece que falando à 

Prioresa em umas crianças que tu conheces, filhas duma tua prima, Bessone, e a Prioresa 

está com esta ideia. É sobretudo os rapazinhos que em Lisboa têm tão poucos Colégios, 

e parece sei se fecha um de uma Mrs. Hamilton, perto do Loreto. Se tu puderes sondar, e 

saber se as tais crianças iriam, e quantas são? Peço-te que trates disto e me dês uma 

resposta. A Prioresa está com o maior empenho e eu ainda mais por causa da bolsa! Mas 

é uma empresa, e aí é necessário cuidado para não perder em lugar de ganhar. (ADSCS, 

C 0644, de TS a Maria Augusta Campos, [1869], sublinhado no original) 

Em meados de 1870, Teresa tomou de aluguer o 1.º andar da casa anexa (ver Tabela 13) e 

tratou de arranjar, pela divisão de uma grande sala, “uma aula para as raparigas, que passaram 

a ficar separadas dos rapazes” (Thiaucourt, 1987, p. 233). 

Em finais do ano de 1870, quando chegou a Lisboa um segundo grupo de Irmãs, o externato 

dos meninos e meninas que pagavam mensalidade tinha, já, quinze rapazes e doze meninas 

(IAN/TT, AC, Lv 346). Houve necessidade de reformular o horário inicialmente acordado, 

bem como a atribuição de cargos, ficando a Irmã Maria Rosa Corbally “Mestra das classes”, a 

Irmã Maria Inês Duff, “segunda mestra das classes”, a Irmã Maria de S. Domingos, “ajudante 

das aulas pobres e roupeira”; a Irmã Maria de S. Patrício, “ajudante de Sacristã, encarregada 
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do Coro e de ajudar nas aulas” (Thiaucourt, 1987, pp. 239-240), enquanto a Irmã Maria 

Madalena Martin assumia o lugar de superiora, que lhe deixava menos tempo para as aulas e, 

a Irmã Maria José de Barros e Castro, o “de Subvigária, procuradora e Sacristã”.362 Escreve 

Teresa: 

A Irmã Mary Rose (Kate) [Corbally] tem ao seu cuidado as escolas das meninas e dos 

meninos como Professora, e a Irmã Maria Madalena eu arranjei maneira de a deixar com 

os bebés, alegando que eles chorariam menos com ela porque a conhecem, do que com 

uma irmã nova. A Irmã Mary Patrick [Maguire] dá uma lição de desenho diariamente. 

Faz soar o sino para todos os Ofícios, toma conta do coro e ajuda a Irmã Maria José 

como sacristã e vai uma hora para a escola pobre. (ADSCS, C 0617, de TS ao Pe 

Russell, 17 Dez 1870, sublinhado no original) 

O início desta carta não deixa de ser interessante, dado que reafirma a noção, que Teresa de 

Saldanha tinha, da necessidade de que o seu projecto, ainda que marcado pela influência 

estrangeira e neste caso, claramente, pela influência irlandesa, fosse adaptado à realidade 

portuguesa: 

Estive nas Portas da Cruz das 8 e meia às 5. Era muito necessário fixar os deveres das 

nossas novas Irmãs e, acreditando eu que ia de encontro aos seus desejos, chamei a Irmã 

Maria Madalena, a Irmã Maria José e a Mary Duff, para tentarmos concordar sobre as 

horas. (...) claro que tento fazer como em Sienna; mas com a diferença de que em 

Sienna, as aulas terminam às 2, enquanto que aqui, não podemos fazer o mesmo. As 

nossas crianças ficam até às 4 ou 4 e meia, e se desejamos que as nossas escolas vão 

bem, temos que manter as crianças até à noite. Cada país tem os seus costumes próprios 

e eu penso que o nosso Instituto deve estar organizado o mais possível de acordo com o 

espírito do nosso país e do nosso povo. (ADSCS, C 0617, de TS ao Pe Russell, 17 Dez 

1870, sublinhado no original) 

                                                 

362 No entanto, como já tivemos oportunidade de afirmar, foi esta Irmã Maria José que ficou conhecida como 

‘Madre Vigária’ e assim referida em diversos documentos. Em 1871, passou a ser a responsável, 

“Superintendente”, pela escola pobre (Thiaucourt, 1987, p. 277). 
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Em Janeiro de 1871, entrou a primeira pensionista, Maria da Piedade Palha de Faria, surda-

muda, por pedido insistente da avó e da mãe, e para cuja educação se tinham preparado, 

especialmente, as Irmãs Maria Inês e Maria Rosa, antes de deixarem a Irlanda. As duas Irmãs 

encarregaram-se, portanto, da pequena Piedade: 

A Madre Vigária disse que nesse mesmo dia [16 de Janeiro] entrava (...) a menina (...) 

Maria da Piedade Palha, e que era necessário decidir qual das Irmãs devia ficar 

encarregada da pensionista, de a vestir, arranjar, vigiar e tratar de tudo que lhe pertence. 

O Conselho decidiu por unanimidade, ficar a Irmã Maria Inês encarregada da 

pensionista, dormindo a menina na mesma cela da Irmã Maria Inês. Quanto ao ensino 

decidiu o Conselho que a Irmã Maria Rosa, por saber mais do sistema do ensino de 

surdos-mudos, ficasse encarregada de dar lições à pensionista, duas vezes por dia, mas a 

horas que não complicasse com as aulas das crianças que estão entregues à Irmã Maria 

Rosa. Ficou decidido ser a lição da manhã das 9 às 9 e meia, e de tarde da 1 à 1 e meia. 

No intervalo a menina poderá estudar com a Irmã Maria Inês as lições que lhe passar a 

Irmã Maria Rosa, estando na aula com as outras meninas, alunas que pagam a sua 

educação. (Thiaucourt, 1987, p. 246, sublinhado nosso) 

Sabemos já, que a Irmã Maria Rosa Corbally era detentora de habilitação para a docência e 

tinha exercido a sua profissão na sua terra natal, antes de entrar no noviciado das Irmãs 

dominicanas, em Dublin, para além de ter, aí, continuado a desenvolver os seus 

conhecimentos e, de ter trazido, consigo, para Lisboa, materiais pedagógicos recentemente 

introduzidos na Irlanda, inovadores relativamente ao que se conhecia e fazia no nosso país. 

Era de esperar que lhe fosse entregue a responsabilidade das ‘escolas das meninas e dos 

meninos’. Mas ela toma ainda, a seu cargo, ‘as lições’ da pequena Piedade, mantendo-a 

dentro da sala ‘com as outras meninas’, sendo, nesta tarefa, auxiliada pela Irmã Maria Inês 

Duff, também ela conhecedora do método de ensinar crianças surdas e encarregada de velar 

pela menina. Repare-se que, tendo aprendido o método de ensinar ‘surdos-mudos’ na Irlanda, 

numa casa destinada, apenas, a crianças com este problema, as duas Irmãs não tiveram 

dúvida em incluir a pequena Piedade no meio dos outros colegas, reservando alguns 

momentos do dia para ‘lições individuais’; para além desses momentos, a criança estava 

incluída no grupo, onde fez amizades para a vida. Também em Portugal, esta atitude se revela 

inovadora, sendo as experiências de ensino de crianças com este tipo de dificuldades, restritas 
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a instituições como a Casa Pia, onde as escolas eram especializadas, ou o Bom Sucesso, 

onde, utilizando o mesmo método, originário de Cabra, este era aplicado de uma outra 

maneira, com um ensino separado. 

A passagem de Maria da Piedade Palha pelo colégio foi acompanhada por uma intensa troca 

epistolar entre a mãe da criança, Maria do Carmo Palha,363 que vivia na Aveleda, Penafiel, e 

Teresa de Saldanha, ou as Irmãs que, directamente, cuidavam da sua educação, 

nomeadamente a Irmã Rosa Corbally: cartas em que Maria do Carmo agradece as notícias 

que lhe enviam, regularmente e, sobretudo, o bem que têm feito pela sua filha, que considera 

muito adiantada; ou em que dá indicações sobre as suas saídas e as necessidades de saúde364 

ou de maior atenção a este ou aquele aspecto.365 A pequena Maria da Piedade depressa se 

adaptou ao colégio, aos colegas e às Irmãs e são vários os testemunhos do seu adiantamento: 

Monsenhor [Mateia, auditor da Santa Sé] (...) gostou imenso da Maria da Piedade 

(surda-muda) que, com muita prontidão, descreveu a criação do mundo e a queda do 

homem, além de muitas passagens da vida de Nosso Senhor, pondo em tudo tanta 

devoção e piedade, que o santo sacerdote estava admirado da sua inteligência. 

(Thiaucourt, 1987, p. 289) 

                                                 

363 Maria do Carmo Palha Faria de Lacerda (1838-1904). Casada em segundas núpcias com Manuel Pedro 

Guedes da Silva da Fonseca Meireles de Carvalho, Senhor de Aveleda, de quem tinha outros dois filhos. Maria 

da Piedade era filha do seu primeiro casamento com um tio materno, Francisco Palha de Faria. Numa carta a 

Maria Augusta Campos, Teresa de Saldanha regista que Maria do Carmo veio um dia assistir à aula da filha 

(ADSCS, C 0964). 
364 “(...) muito agradeço a V. Ex.ª as notícias que me dá da nossa pequena, mas vejo que ela agora não anda tão 

boa de saúde. Eu para as bichas nunca lhe dei remédio, mas um chá de hortelã é das melhores coisas. O ferro às 

vezes irritava-a, mas o melhor é quando ela se queixe ou deixe de ser regular em certas coisas diminuir-lhe o 

número das pílulas” (IAN/TT, AC, Cx 40, 632, de Maria do Carmo Palha a TS, 2 de Setembro ?); “Como é 

fraquinha, desejo que ela tenha sempre almoço de garfo, e sempre algum vinho às comidas” (IAN/TT, AC, Cx 

40, 618, de Maria do Carmo Palha a TS, [Dez 1870]). 
365 “Ela o que muito precisa é de que as mestras a repreendam um pouco, para que tome melhores maneiras, pois 

à mesa sobretudo, ainda tem muito que corrigir, mas tudo há-de ir pouco a pouco” (IAN/TT, AC, Cx 40, 316, de 

Maria do Carmo Palha a TS, 29 Junho [1872], sublinhado no original). 
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Thiaucourt (1987) regista, ainda, que, em Novembro de 1871, a Irmã Maria Rosa se deslocou, 

com outras Irmãs e a pequena Piedade, ao Bom Sucesso, onde falou, longamente, com a Irmã 

Maria Petronila, professora das crianças surdas daquela instituição e que aprendera o mesmo 

método, tendo esta examinado a menina, que “achou muito adiantada” (p. 273). Mas são, 

particularmente, os sinais da sua própria satisfação, que realçam a sugestão de que se sentia 

incluída naquele ambiente e nada desfasada pela circunstância de ser diferente. Testemunha a 

avó: 

Achei a minha neta muito bem em todo o sentido, muito engraçada, muito alegre, e 

convencendo-me em tudo cada vez mais de que ela não podia estar mais bem entregue 

do que está. As luvas são de apetite, e creio faziam hoje parte da sua felicidade. Receba 

minha querida amiga os meus ternos agradecimentos por todos os mimos que lhe faz, e 

Deus permita que ela lhos retribua dando-lhe a consolação de ser boa e perfeita em tudo 

o que para V. Ex.a deverá ser de um grande prazer (...). Ela já se diz sua amiga, e espero 

saberá ser grata tanto a V. Ex.a como às suas boas mestras, que com tanta bondade, e 

carinho, a educam. (IAN/TT, AC, Cx 40, 621, de Maria da Piedade Palha366 a TS, 12 

Out ?) 

A pequena Maria da Piedade parece, realmente, ter beneficiado muito da sua educação no 

colégio, usufruindo dos conhecimentos e cuidados ‘maternais’ das duas Irmãs, Maria Rosa 

Corbally e Maria Inês Duff,367 do carinho e dos ‘mimos’ de Teresa de Saldanha, e do 

companheirismo dos colegas. Pese, embora, não termos tido acesso a dados sobre o seu 

percurso de vida, apraz-nos observar que criou laços de amizade duradouros na sua passagem 

pela escola, como referimos. Em 1888, Teresa descreve, assim, uma das suas visitas a 

Benfica: 

                                                 

366 Maria da Piedade Pereira Palha Faria de Lacerda (c 1815 -?), avó materna de Maria da Piedade Palha. 
367 Encontramos numa carta da Irmã Maria Inês Duff para a Condessa de Rio Maior, durante a viagem a Roma, 

em Maio de 1877, em que acompanhara Teresa de Saldanha, expressões de verdadeiro afecto pela pequena 

Piedade: “Que prazer seria para nós se V. Ex.a se viesse aqui encontrar-se connosco! Lembro-me que talvez 

fosse o meio da nossa pequena Piedade e Irmã Maria Rosa poderem vir; agora que vi este santo lugar e vejo a 

impressão que me fez (...), tenho a maior fé que Nossa Senhora faria o milagre à Piedade. Que gosto se a 

ouvíssemos falar!” (Thiaucourt, 1987, p. 333). 
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Eu ontem tive a visita da avó Piedade,368 como nós lhe chamamos, com a muda, a 

governanta e o Manuel Guedes.369 Não imagina como foi engraçado ver a muda com a 

M[ariana] Soveral,370 pois ainda a não tinha visto com o hábito e a mim também. Diz 

que agora há-de vir cá muitas vezes.(IAN/TT, AC, Cx 46, 3(49), de TS à mãe, 30 Jan 

1888, sublinhado no original) 

Em 1916, encontramos o seu nome integrando a lista das antigas alunas que se juntaram para 

prestar homenagem a Teresa de Saldanha, na passagem do trigésimo dia do seu falecimento 

(ADSCS, D n/c, 7 Fev 1916). 

Não cabendo, neste estudo, desenvolver mais este assunto, fica, no entanto, este apontamento, 

que nos permite afirmar que, embora fugaz, por não ter tido continuidade na aceitação de 

outros casos semelhantes, a educação de uma criança com surdez, nesta escola, representa um 

marco importante que a História da Educação não pode ignorar, no que ele representa para o 

conhecimento, quer dos métodos de ensino quer das formas de integração/inclusão de 

crianças surdas no ensino regular. 

                                                 

368 Sublinhe-se esta forma carinhosa de tratar a avó de uma aluna. 
369 Manuel Guedes da Silva da Fonseca (1869-1933) e Fernando Guedes da Silva da Fonseca (1871-1946) eram 

meios-irmãos da Maria da Piedade, filhos do 2.º casamento da mãe desta. Ambos frequentaram o Colégio de S. 

José das Portas da Cruz, a instâncias da mãe: “(....) estou certa que quem tem tanta caridade, e um coração tão 

sincero e bondoso, que há-de ter dó deixe-me assim dizer de uma Mãe que lhe pede por Deus lhe tome conta da 

educação dos seus filhos, por isso que eu repito que em parte alguma eles a podem ter melhor, e que mais me 

satisfaça do que no seu Colégio. Não me diga minha querida amiga um não; olhe que posso aqui com franqueza 

dizer-lhe, que anuindo ao meu pedido, faz a felicidade deles, e posso dizer-lhe que concorre muito para a minha” 

(IAN/TT, AC, Cx 40, 616, de Maria do Carmo Palha a TS [1875], sublinhado no original). Os dois rapazes 

entraram no Colégio em Março de 1876 (IAN/TT, AC, Lv 346). 
370 Nesta altura, Maria Ana Pinto Soveral (1865-1924) era já noviça dominicana com o nome de Ir. Maria de S. 

Gabriel. Tinha entrado com sete anos no Colégio das Portas da Cruz, como pensionista, quando Maria da 

Piedade era ainda a única menina pensionista, pelo que se tornaram companheiras e amigas: “O Senhor Soveral 

trouxe a sua filhinha para o colégio (...) e, embora tão pequenina, pareceu logo achar-se à vontade na sua nova 

habitação. A pobre pequena Maria da Piedade (...) sentia-se isolada não podendo falar com ela, mas depressa se 

tornaram grandes amigas” (Thiaucourt, 1987, p. 284). 
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De acordo com os nomes inscritos no Livro de “Registo dos alunos do Asilo de S. José” 

(IAN/TT, AC, Lv 346), passaram por esta aula, de 1869 a Abril de 1877, altura em que o 

colégio se mudou para Benfica, cerca de 148 alunos ‘ricos’ (ver Gráfico 14). A designação de 

‘Asilo’ parece inadequada neste caso, e só é possível entendê-lo no contexto atrás explicado, 

quando falámos da ambiguidade dos termos que frequentemente escondia a congregação 

nascente sob a capa da associação. Este livro regista os nomes dos alunos e alunas externos e, 

depois, também, dos pensionistas,371 que frequentaram esta escola, mediante o pagamento de 

uma mensalidade e os respectivos valores entregues, em cada mês, por cada um deles. A 

análise dos registos, permite-nos afirmar que alguns alunos, desta parte da escola, a 

frequentavam gratuitamente, durante todo o ano ou em parte deste e outros, sobretudo no 

caso de se tratar de um segundo ou terceiro elemento de uma mesma família, em que se 

reconhecia existirem dificuldades financeiras, tinham reduções significativas nas 

mensalidades. 
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Gráfico 14. Número de alunos ‘ricos’ que frequentaram o Colégio das Portas da Cruz. 

No entanto, como sugeria Dias (2000) a análise dos livros de registo de mensalidades 

(IAN/TT, AC, Lv 346) mostra também, que o valor das mensalidades depende das disciplinas 

frequentadas por cada aluno. A Tabela 18, correspondente a uma lista de vinte e nove dos 

                                                 

371 Para além dos alunos pensionistas, internos, Thiaucourt informa que estiveram na Casa das Portas da Cruz, 

três senhoras inglesas como pensionistas, cujos nomes não se inscreveram neste livro de registos. Estas senhoras 

tinham chegado a Lisboa sem conhecer ninguém e vieram acolher-se ali durante algumas semanas por sugestão 

do Pe Russell; apenas uma delas, Miss Daroling ficou por mais tempo. (Thiaucourt, 1987). Outras houve, depois. 

rapazes 

raparigas 
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primeiros alunos desta aula externa, retirada e adaptada de uma página do livro de registos, 

mostra que, para além das disciplinas de instrução primária, os alunos podiam optar por 

frequentar aulas de Música, Desenho, Inglês, Francês e, as meninas, ainda, Bordados. Não 

deixa de ser curioso reparar que, dos vinte e três alunos que estudam Línguas, só dois 

escolhessem Francês. Mas, reparemos, também, no valor das mensalidades. Embora pareça 

existir um padrão de mensalidade, conforme as disciplinas que cada aluno frequenta, 

aparecem diversas excepções, que poderão encontrar razão nos motivos atrás expostos, ou ser 

devidas a um nível superior de aprendizagem, que altere o padrão estabelecido – por 

exemplo, quem frequenta apenas instrução primária, paga 1$200 reis; mas, dois alunos neste 

caso, pagam mais $200 reis mensais – estarão numa classe mais avançada?; além disso, três 

meninas deste grupo estão inscritas em Bordados, sem acréscimo da mensalidade. 

Encontramos também, nesta lista, os nomes de outras três meninas de que se diz “está na aula 

pobre”: Maria das Dores, pensionista, que pagava 6$000 reis; Júlia do Carmo, 1$200 reis; 

Rita Rodrigues, 1$200. Todas três aprendiam a bordar. Outras alunas, como a Jacinta que 

depois foi mestra, também tinha sido pensionista, uma vez que ficara órfã e fora recolhida, 

pela associação, naquela casa. É provável que houvesse outros casos, como o desta última, 

totalmente sustentadas pela associação. Assim aconteceu, pelo menos durante o ano de 

1877/78, em que já só as meninas pobres estavam nas Portas da Cruz: “Nas Portas da Cruz, 

como ainda temos três pequenas pobres pensionistas, o que a Associação dá não chega, e 

ainda a casa de Benfica supre” (ADSCS, C 0883, de TS a Maria Augusta Campos, 24 Abril 

1878). 

Quando começou a haver alunos semi-internos e pensionistas, os valores das mensalidades 

alteraram-se, como seria de esperar. Percorrendo o Livro de “Registo dos alunos do Asilo das 

Portas da Cruz” (IAN/TT, AC, Lv 346), continuamos a encontrar diferenças que julgamos 

decorrentes dos motivos já indicados, mas reconhecemos, como padrão, o valor de 9$000 reis 

para os rapazes pensionistas, podendo ir até aos 13$500; e, de 12$000 reis, para as raparigas 

pensionistas, que podem chegar aos 15$000 reis, sobressaindo, como caso extraordinário, o 

da Maria da Piedade Palha, que pagava 27$000 reis mensais, muito provavelmente por ter 

necessidade de uma pessoa especializada na educação de ‘surdos-mudos’ com 

disponibilidade para a acompanhar. Este foi, provavelmente, o motivo por que Teresa de 

Saldanha não voltou a assumir a educação de crianças com este tipo de dificuldade: não tinha 
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pessoal suficiente para poder dispor de uma pessoa especializada para o acompanhamento 

individual, em todas as situações em que fosse necessária a sua presença, dentro das aulas, 

com as outras crianças ou, fora delas, no tempo de estudo complementar, personalizado, que, 

na sua apreciação, seria necessário dispensar. 

Encontramos, nesta escola, vários grupos de irmãos, como o caso dos cinco irmãos Marinho 

da Cruz372, os quatro irmãos Giraldes Barba373; as três irmãs de origem espanhola, Paulina, 

Gertrudes e Maria Luísa Vandevelde Roldan, que continuaram os seus estudos sob orientação 

das Irmãs dominicanas quando o colégio mudou para Benfica, aonde se lhes juntaram mais 

quatro irmãs, Lola, Maria das Dores, Sofia e Eugénia;374 os dez elementos da família 

Azevedo Coutinho.375 

 

                                                 

372 Agostinho, Carlos e Henrique, que foram os primeiros rapazes a serem admitidos como pensionistas no 

Colégio; Amélia e Violante. Entraram todos no colégio em Setembro de 1876. Neste caso, não se observam 

diferenças de mensalidade senão entre rapazes e raparigas: os rapazes pagavam 9$000 reis e as raparigas 12$000. 
373 Filhos de Eduardo Harrington e de Clotilde de Castro Miranda: Francisco de Assis de Sales Giraldes Barba 

de Noronha e Meneses (1869-1918); Clotilde Helena Harrington de Andrade e Castro (c. 1870-?); Mariana do 

Socorro da Conceição da Costa Macedo Giraldes Barba (1871-?); Maria Eulália Giraldes Barba de Noronha 

(1873-1896). 
374 Filhas de Felipe Vandevelde e de Gertrudes Roldan y Garzon. 
375 Os irmãos: Maria da Madre de Deus de Azevedo Coutinho da Gama Lobo (1857-?), Francisco de Azevedo 

Coutinho da Gama Lobo (morreu menor) e Maria Joana de Azevedo Coutinho da Gama Lobo (1862-1946), 

filhos de Francisco de Azevedo Coutinho da Gama Lobo e de Ana Augusta Curvo Semedo Delgado. E os primos 

destes, netos do irmão de Francisco, João António de Azevedo Coutinho Pereira de Lacerda: Helena Pereira 

Coutinho, filha de Maria José de Azevedo Coutinho Caldeira de Mendanha e de Miguel Pereira Coutinho; João 

António de Azevedo Coutinho Fragoso de Sequeira (1865-1944) e Pedro de Azevedo Coutinho Fragoso de 

Sequeira (1866-1918) - uma irmã destes, Maria do Carmo, esteve depois em Benfica - filhos de Manuel de 

Azevedo Coutinho Fragoso de Sequeira e de Maria Ifigénia de Azevedo Coutinho da Gama Lobo Pinto Guedes; 

João de Azevedo Coutinho Pinto Guedes (1864-1911), Pedro de Azevedo Coutinho Pinto Guedes (1865-1942) – 

que depois teve duas filhas no Colégio de Benfica - Francisco de Azevedo Coutinho Pinto Guedes (1867-1906) e 

Maria do Carmo de Azevedo Coutinho Pinto Guedes (1870-1932) – que também frequentou depois o Colégio de 

Benfica - filhos de Luís da Costa de Azevedo Coutinho e de Maria Jacinta de Azevedo Coutinho da Gama Lobo 

Pinto Guedes. 
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Tabela 18. Mapa dos nomes dos alunos e das meninas nas diferentes classes no Asilo de S. José. 
(IAN/TT, AC, Lv 346, adaptado) 
Ex.mos Srs. Mensa

lidade 
Instrução
primária 

Inglês Música Bordados Desenho Francês 

D. Maria Emília da Fonseca 1,200 X ---- ---- X ---- ---- 

José Augusto da Fonseca 1,200 X ---- ---- ---- ---- ---- 

D. Maria Angelina Cabral 1,200 X ---- ---- X ---- ---- 

D. Madalena Queriol 1,200 X ---- ---- ---- ---- ---- 

Francisco de Azevedo Coutinho 1,200 X ---- ---- ---- ---- ---- 

D. Amélia Nepomuceno 1,200 X ---- ---- X ---- ---- 

José Ribera 1,400 X ---- ---- ---- ---- ---- 

Pedro Ribera 1,400 X ---- ---- ---- ---- ---- 

João de Azevedo Coutinho [Pinto 
Guedes] 

1,500 X X ---- ---- X ---- 

Pedro de Azevedo Coutinho [Pinto 
Guedes] 

1,500 X X ---- ---- ---- ---- 

João [de Azevedo Coutinho] Fragoso 
[de Sequeira] 

1,500 X X ---- ---- X ---- 

D. Luís de Almeida 1,500 X X ---- ---- ---- ---- 

D. Fernando de Almeida e Noronha 1,500 X X ---- ---- ---- ---- 

D. Luís Machado 1,500 X X ---- ---- ---- ---- 

João Filipe da Fonseca 1,500 X X ---- ---- ---- ---- 

João Pais 1,500 X X ---- ---- ---- ---- 

D. Pedro de Almeida e Noronha 1,500 X X ---- ---- ---- ---- 

José Peixoto da Silva 1,500 X X ---- ---- ---- ---- 

António Campelo 1,500 X X ---- ---- ---- ---- 

Pedro [de Azevedo Coutinho] Fragoso 
[de Sequeira] 

1,500 X X ---- ---- ---- ---- 

Eugénio Ribera 2,000 X X X ---- X ---- 

D. Maria da Madre de Deus de 
Azevedo 

2,000 ---- X ---- ---- ---- ---- 

D. Maria Carolina Coutinho Botelho 3,000 X X X X ---- ---- 

D. Eugénia Queriol376 3,000 ---- X X ---- X ---- 

D. Maria Amélia Ferreira de Matos 3,000 X X ---- X ---- ---- 

D. Maria Joana de Azevedo Coutinho 4,000 X X X X ---- ---- 

D. Maria Francisca Cabral 4,000 X X X X ---- ---- 

D. Helena Pereira Coutinho 5,000 X X X X X X 

D. Rosa Queriol 5,000 X X X X X X 

                                                 

376 Vem três dias por semana. 
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Alguns dos pensionistas, rapazes e raparigas, viviam longe do colégio e não podiam deslocar-

se a casa com a frequência que se desejaria. Esta circunstância implicava um renovado 

esforço, por parte das Irmãs que, além da vigilância e da atenção redobrada, lhes serviam, 

frequentemente, de enfermeiras, quando a doença não tinha gravidade suficiente para obrigar 

a uma deslocação morosa dos pais ou das próprias crianças (IAN/TT, AC, Cx 40, 386; 387; 

631). 

Também, nesta aula, se faziam exames internos todos os anos e se distribuíam prémios, não, 

já, com a preocupação de serem coisas úteis, no sentido de ajudar a colmatar dificuldades 

económicas mas, habitualmente, livros adequados às idades das crianças. Teresa exprimia-se 

assim, em Setembro de 1871, depois de um destes eventos: 

No dia 30 de Agosto, tivemos os exames dos nossos queridos meninos. É maravilhoso o 

que eles sabem. Das 10 ao meio-dia, estivemos ocupadas com eles, e à tarde tivemos o 

exame de música das meninas. Elas fizeram muito bem os “Duettos”, as escalas, e os 

estudos e depois também as examinámos no método, no valor das notas, na maneira de 

escrever Música. Foi um dia de triunfo para a boa D. Isabel [Barros de Castro].377 No dia 

6 foi a vez das crianças pobres. Um dia de alegria para elas. (ADSCS, C 0637, de TS ao 

Pe Russell, 17 Set 1871, sublinhado nosso, aspas no original) 

E, em 1872, depois de uma festa, escreve a Maria Augusta Campos: 

A nossa festa foi bem brilhante e correu tudo muito bem. Havia algumas crianças 

engraçadíssimas. As nossas pensionistas estavam de apetite e a Correia378 um encanto, 

                                                 

377 Isabel Barros de Castro cujas datas de nascimento e morte desconhecemos, era irmã da Madre Vigária, Irmã 

Maria José de Barros e Castro. Foi para o Colégio das Portas da Cruz, em 1870, para substituir temporariamente 

a Irmã Madalena durante um período de convalescença desta, “na aula de dia” (Thiaucourt, 1987, p. 232) e ficou 

como mestra de Música, acompanhando depois as Irmãs para o Colégio de Benfica, onde continuou a exercer as 

suas funções. 
378 Maria Ana Correia de Sá (1869-1943), filha do Visconde de Asseca, primo direito de Teresa de Saldanha. 

Entrou no Colégio das Portas da Cruz com apenas três anos e depois continuou os estudos no Colégio de 

Benfica. Professou na congregação com o nome de Irmã Maria Cecília. 
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não é verdade? Parece-me que não é exageração, nem imaginação, mas não acho 

crianças como as nossas das Portas da Cruz! (ADSCS, C 1527, [1872]) 

Mais uma vez, um nota de alegria, que perpassa nas narrativas de Teresa, que caracterizava as 

Irmãs e se contagiava a todos quantos viviam por perto: 

Na véspera de São João houve fogueira nas Cruzes, fogo de vista, que deitou a Irmã 

Maria José e o Evaristo [criado da família Rio Maior]. Toda a Comunidade foi ver. O 

Evaristo saltou a fogueira com a Mariana ao colo. Assim se divertiram. (ADSCS, C 

6193, de TS à cunhada, 26 Jun [1872]) 

Embora seja clara a sua preferência pelos mais pobres,379 não podemos deixar de referir, mais 

uma vez, a convicção de que o projecto pedagógico de Teresa de Saldanha se dirigia, também, 

desde o início, à sua própria classe social, sobretudo às raparigas, cuja inércia criticava, o que 

fica bem patente na forma como organizou a Associação Protectora de Meninas Pobres 

(Ribeiro de Castro, 2001), cujo principal objectivo era, tal como explicam a Marquesa de Rio 

Maior (1987) e Thiaucourt (1987), já citadas a este propósito, para além de cuidar das 

meninas pobres, habituar as ‘ricas’ a ‘tratar de coisas sérias’. 

E, realmente, parece-nos que os seus alunos aprendiam a ‘tratar de coisas sérias’. Vemos que 

os seus nomes aparecem inscritos, desde cedo, na lista de sócios ou benfeitores da associação 

                                                 

379 Vidal (1938) escreve: “A ideia fundamental da sua obra continuava a ser o socorro aos pèzinhos descalços, 

aos pequenos maltrapilhos das ruas e das mansardas, à miudagem sórdida, ignorante, vagabunda, faminta. Mas 

como não pensar que era a voz de Deus que, de todos os lados e por tantas bocas, a chamava a ocupar-se, ao lado 

das pobres, das ricas também? Não poderia mesmo, num certo sentido, ser mais vasto e fecundo o ministério da 

educação e da formação dos destinados, pelo seu nome, pela sua fortuna, pela sua situação social, a exercer, num 

diâmetro muito maior, influência benfazeja nas massas do povo, nos seus costumes, nos seus eternos destinos?” 

(pp. 181-182). Em carta a Maria Augusta, Teresa de Saldanha afirma: “(...) tudo o que tiver ao meu alcance fazer 

para aliviar os pobres e infelizes, sempre me acharás pronta” (ADSCS, C 0816, de TS a Maria Augusta Campos, 

[1874]). E, em 1892, escreve à Ir. Madalena Machado: “Nunca pensei em ter pensionados. O meu único desejo 

era ensinar a classe dos pobres. Nosso Senhor determinou outra missão, a classe mais elevada, o que muito custa, 

mas tudo por Nosso Senhor. Então vamos a ver. (...) Isto de colégios traz muitos espinhos e dificuldades, agora o 

meu desejo era antes de morrer organizar um hospital pequenino, mas bem arranjadinho, para poder salvar mais 

almas” (ADSCS, C 4928, 23 Fev 1892, sublinhado no original). 
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e encontramos alguns relatos esclarecedores: “Uma nossa Sócia muito jovem que ali se 

achava, impressionou-se tanto com esta festa [da Primeira Comunhão das meninas mais 

pobres], que foi pedir licença a sua Mãe para dar nesta ocasião, o pecúlio que possuía! Muito 

nos enterneceu esta generosa acção!” (ADSCS, Relatório APMP, 1871). 

Tem sido nossa preocupação procurar perceber que caminhos percorreram os homens e as 

mulheres educados nestas escolas. Uma tarefa que se tem afigurado difícil e, na maior parte 

dos casos, impossível, embora tenhamos o testemunho de Thiaucourt que afirma: “Daí saíram 

homens notáveis no exército e na carreira eclesiástica, bem como saíram virtuosos chefes de 

família” (Thiaucourt, 1987, p. 245). 

Nesta escola, destacamos os nomes de dois dos primeiros alunos, que a nossa História 

consagrou, pelos serviços prestados à pátria: os primos, Pedro de Azevedo Coutinho [Pinto 

Guedes] (1865-1942), que foi vice-almirante, presidente do Supremo Tribunal Militar e se 

distinguiu pela participação nas campanhas ultramarinas, sendo Governador do Congo, Guiné 

e Macau; e João António de Azevedo Coutinho [Fragoso de Sequeira]380 (1865-1944), vice-

almirante honorário, presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa e ministro da Marinha e 

Ultramar, que também participou nas campanhas de África, tendo sido Governador Geral de 

Moçambique. Ambos frequentaram o Colégio das Portas da Cruz de Outubro de 1869 a 

Agosto de 1876. Dos escritos do segundo, extraímos: 

Aos 4 anos comecei a frequentar o então conhecido colégio das «Portas da Cruz», 

fundado e dirigido por D. Teresa de Saldanha (Rio Maior) inteligente e virtuosíssima 

senhora, a quem, como à sua santa cunhada Marquesa de Rio Maior, devi sempre, 

enquanto criança, generosos carinhos, e depois de homem a mais benévola amizade. 

Lembrando sempre com emoção, a ternura maternal com que as boas Dominicanas das 

‘Portas da Cruz’, na sua grande maioria irlandesas e inglesas, tratavam os seus juvenis 

educandos, não posso deixar de destacar como figuras de relevo, entre elas, a inglesa 

Sister Mary Magdalen [Martin] e a irlandesa Sister Mary Rose [Corbally], boa, fina, 

inteligente e culta, a quem fui sempre muito dedicado. Deste colégio saí aos 10 anos, 

                                                 

380 No colégio eram tratados, respectivamente, por Pedro de Azevedo Coutinho e João Fragoso. 



 

 429

tendo feito exame de instrução primária e de inglês em que fui distinto. (Coutinho, 1941, 

p. 10)381 

Instrução primária e Inglês, refere Coutinho. O livro de registo dos alunos (IAN/TT, AC, Lv 

346), no excerto que a Tabela 17 apresenta, assinala que João Fragoso estudava, também, 

Desenho. Mas, mais importante que as disciplinas, fala o texto de uma relação pedagógica 

próxima, apelidando de “ternura maternal”, o modo como as responsáveis pelo colégio 

tratavam os seus “juvenis educandos”. Alguns episódios, relatados nas cartas de Teresa de 

Saldanha, ilustram esta relação que João Fragoso experienciou: 

Ontem houve briga, o que tu gostarias de ver. Os pequenos novos [José e Eduardo 

Ribera]382 são filhos do engenheiro espanhol. O nosso [João] Fragoso encheu-se de brio 

nacional, ouvindo que os outros são espanhóis, e palavra puxou palavra, principiaram a 

darem-se murros, e a desculpa do Fragoso foi: “Diz a Mamã que os espanhóis são 

maus”. Lá fiz o meu discurso e os ânimos sossegaram. (IAN/TT, AC, Cx 40, 90, de TS à 

cunhada, 4 Maio 1870, aspas no original)383 

Um episódio, também ilustrativo do ambiente político, nacionalismo versus iberismo, que se 

vivia na época. 

Para lá da diversidade de disciplinas, do cuidado com a preparação das mestras ou com as 

condições físicas dos espaços escolares, é na relação com a família, e na resposta às 

                                                 

381 Em 1871, em carta ao Padre Jandel, Teresa exprimia a sua convicção de que estes “rapazinhos (...) mais 

tarde, quando tiverem de cumprir os seus cargos na sociedade, conservarão sempre o respeito por este santo 

Hábito que eles aprenderam na infância a respeitar e a honrar” (Thiaucourt, 1987, p. 241). 
382 De acordo com o Livro de registos do colégio (IAN/TT, AC, Lv 346) entraram em Maio de 1870 e, em Abril 

de 1871 regressaram a Espanha. Um irmão destes, Pedro, frequentou também o colégio, de Outubro de 1870 até 

à mesma data. 
383 Um outro episódio interessante ficou registado nas cartas de Teresa de Saldanha à cunhada: “(...) mas que 

desconsolação ouvindo o engraçado João Fragoso dizer: eu cá sou Miguelista!! Ralhei, disse que as crianças não 

se ocupam de política, devem gostar do que há. Fiquei desconsolada, parece-me que a família Azevedo pende 

para o Miguelismo. Tu dizes que não, mas parece-me que há grande disposição, pelo que dizem as crianças, 

tantas vezes ecos dos pais!” (ADSCS,C 5337, de TS à cunhada, 26 Jul 1872). 
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necessidades que as crianças e a própria comunidade vão evidenciando que entendemos que 

se manifesta a especificidade desta escola, enquanto centro de difusão de cultura e de 

promoção das condições de vida das pessoas, num dinamismo integrador de todas as áreas 

que constituem a globalidade do ser humano, enquanto indivíduo e enquanto parte de um 

todo – influenciado por ele e, por sua vez, potencialmente influenciador. E, diremos mesmo, 

integrador das diferenças sociais que, embora se mantenham visíveis quer pelo estilo de 

educação dispensada aos diferentes grupos quer pelo estatuto que lhes é reconhecido, se 

esbatem na convivência de pessoas que habitam uma mesma casa e se habituam a olhar para 

as necessidades dos outros e a procurar formas de contribuir para a sua satisfação, no 

exercício do papel activo que lhes cabe, enquanto cidadãos deste mundo. 

Em Abril de 1877, Teresa de Saldanha comprou, finalmente, a casa que seria sede da sua 

congregação: o Palácio de Benfica, vizinho do extinto Convento dos Dominicanos, que tinha 

sido propriedade da infanta D. Isabel. Aí se instalou o novo colégio para filhos de famílias 

mais abastadas, ainda no ano de 1877.384 As aulas pobres das duas associações mudaram-se, 

em 1878,385 para o Convento do Salvador, no mesmo bairro de Alfama, na Rua das Escolas 

Gerais, n.º 63, onde, como sabemos, houve necessidade de empreender avultadas obras de 

restauração: 

Em Agosto do ano passado abriu-se o Asilo do Convento do Salvador, e sendo as boas 

mestras desde há muito tempo estimadas naquele sítio, logo se nos apresentaram 

bastantes crianças, algumas delas já filhas de raparigas que também foram educadas no 

nosso Asilo das Portas da Cruz, e que pela educação verdadeiramente cristã que ali 

receberam são hoje boas Mães de família. (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da 

direcção da APMP, 9 Maio 1891) 

                                                 

384 A acta da reunião da Direcção da Associação Protectora de Meninas Pobres regista, a 2 de Junho de 1877, 

que “A aula das crianças que pagam e as Religiosas estabelecidas em parte do edifício das Portas da Cruz 

mudaram para Benfica, para um palácio que a Presidente comprou expressamente para esse fim, continuando 

aquele estabelecimento a ser como até aqui uma coisa fora das atribuições da Associação e só dirigido pela 

Presidente” (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 2 Jun 1877). 
385 A mudança do Colégio das Portas da Cruz para o Convento do Salvador, completou-se no dia 27 de Junho de 

1878 (ADSCS, C 5401). 
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A partir de 1893 e, até 1910, também funcionou, nesse convento, um colégio para rapazes de 

famílias mais abastadas. Acerca deste seu desejo, Teresa escrevia a Maria Augusta: 

Temos muita vontade de ter no Salvador um colégio de rapazinhos, já lá temos três e a 

Madre Vigária tem grande desejo de ter mais alguns pequeninos, só até aos dez anos. 

Lembrou-nos se seria possível aparecer algum artigozinho no Jornal do Comércio, 

pagando-se a despesa que houver a fazer com a publicação. Já anunciámos no Diário de 

Notícias, mas sem resultado algum. Remeto o papelinho com o anúncio e acrescentando 

mais o que eu escrevo, porque talvez dizendo que é colégio sucursal de cá [de S. José de 

Benfica], faça mais força. (ADSCS, C 1598, de TS a Maria Augusta, 16 Fev 1893). 

No dia 9 de Março seguinte, surgiu, no jornal Correio Nacional, um pequeno artigo sobre 

este assunto, sob o título “Colégio para Meninos Internos”, em termos que julgamos 

interessante transcrever: 

Na rua das Escolas Gerais n.º 63, abriu, Dona Teresa de Saldanha, um colégio para 

meninos dos 6 aos 10 anos. Ficam as crianças entregues aos cuidados de senhoras que a 

um carinho verdadeiramente maternal, juntam uma indiscutível e provada competência 

profissional. Esta casa de educação é uma sucursal do Colégio de São José, em Benfica, 

e a instrução literária, moral, social e religiosa que se recebe aí é demais conhecida para 

que nos demoremos a falar dela. É o caso, pois, para darmos os parabéns às famílias 

daquelas redondezas por lhes ser proporcionada a seus filhos uma casa de ensino são e 

carinho maternal. 

4.2.1.6 O Colégio das Portas da Cruz nos inquéritos extraordinários de 1867 e 1875 

Os inquéritos das inspecções extraordinárias de 1867 e de 1875, que analisámos para o caso 

das escolas particulares da região de Lisboa (IAN/TT, MR, 1054; 1075), permitem-nos 

comparar esta com outras escolas. Detenhamo-nos, pois, na análise destes inquéritos, cujos 

guiões se transcrevem nos Anexos 9 e 10, respectivamente. 

O relatório do inquérito de 1867 (IAN/TT, MR, 1054), sobre esta escola, não apresenta dados 

muito significativos para o presente caso, uma vez que a escola tinha iniciado a sua actividade 

em Janeiro desse ano. Registe-se que a mestra em exercício, na altura, Adelaide do Patrocínio 
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Tabuada, foi muito positivamente apreciada pelo inspector, que a classificou com 9 valores 

em 12 (equivalente a ‘Bom’) no que respeita ao ‘Mérito moral, civil e ao zelo’ e com 6 em 12 

(‘Suficiente’) no que concerne ao aproveitamento dos seus alunos, classificações que são as 

mais elevadas dentro do quadro em que se encerram, correspondente a 8 escolas particulares 

da zona de Alfama (fll 148). Atesta que o modo de ensino é o simultâneo,386 em detrimento do 

mútuo e do individual, usados, sobretudo o último, na maior parte das restantes, ou do misto; 

e, o “método de ensinar a primeira letra”, é o Método português, como era conhecido o 

Método de Castilho, em vez do método de soletração antiga, usado em 6 das oito escolas ou o 

da soletração moderna387 utilizado numa delas.388 Quanto ao método de ensinar o sistema 

métrico, é a única das oito a preferir o método prático ao teórico. No que respeita à Educação 

Moral, foi também a única a merecer a qualificação de “Boa”389 (fll 149v), face ao “Sofrível” 

                                                 

386 Dias (2000) informa que o modo simultâneo era o modo oficial desde 1850. No entanto, como pudemos 

observar não era o modo mais utilizado pelas escolas particulares inspeccionadas, onde se privilegiava o ensino 

individual. 
387 De acordo com Leitão (1905, p. 15), “O sistema da soletração antiga consiste em designar os elementos da 

palavra pelo seu nome, reunindo-os em seguida para formar a sílaba. Assim, a palavra casa dir-se-á: kê, á = ká, 

sê, á = sá, casa. O sistema da soletração moderna é fundamentalmente a mesma coisa que o anterior, divergindo 

apenas em juntar ao valor da articulação a voz e (muda). E, assim, no exemplo citado, dir-se-á: ke, á = cá, se, á 

= sa, casa” (itálico no original). O autor, já distanciado das controvérsias que opuseram os Métodos de Castilho 

e de João de Deus, embora se lhes refira, afirma preferir o segundo por ser mais racional e científico, mas não 

deixa de elogiar o autor do primeiro por ter tido “a glória de ser o demolidor da velha austeridade do mestre, 

manifestada no brandir incessante da palmatória. Olhou para a criança, conheceu-a na sua organização psíquica, 

respeitou-lhe a sua necessidade de movimento e a sua alegria e quis dar-lhe, por isso, uma escola que não fosse a 

antecâmara de um tribunal de inquisição” (pp. 25-26, itálico no original). Ou, como escreve algumas páginas 

atrás: “O fim que Castilho teve em vista na elaboração do seu método foi tornar alegre a escola. Revoltava-se 

contra o despotismo do mestre, firmado no uso bárbaro da palmatória e exigia dele uma obra humana, cheia de 

sentimento, de dedicação e de amor” (p. 19). 
388 Observamos na nossa análise, como Dias (2000), que os dois métodos mais utilizados para ensinar a ler eram 

os da soletração antiga e da soletração moderna. A ficha-inquérito previa também, como opções, o método da 

silabação fónica e o método legográfico. 
389 Ficamos sem entender o que realmente se entenderia por “Educação Moral”. Como opções de resposta o 

inspector escolheria entre ‘boa’, ‘sofrível’ e ‘má’, esta última subdividida em ‘severa’ e ‘relaxada’. 

Provavelmente, teria a ver com regras de conduta estabelecidas na aula, i.e. disciplina. 
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atribuído às restantes sete. O inquérito dá-nos, ainda, duas informações importantes, quanto à 

duração das aulas e à dimensão da sala de aula: 

• De Verão, as aulas duram 3 horas de manhã e 4 horas e meia de tarde e, no Inverno, 

duas horas e meia de manhã e três e meia de tarde; quer de Verão quer de Inverno, há 10 aulas 

semanais; no Verão, o total de horas de aula, por dia, ultrapassava o previsto pelo legislação 

em vigor, que se fixava em seis horas, distribuídas, igualmente, pela manhã e pela tarde 

(Regulamento de 20 de Dezembro de 1850, art.º 7.º); 

• A aula principal, com 5 janelas, mede 10,5 metros de comprimento, 8,12m de largura 

e 4,74m de altura média, o que corresponde a uma superfície interna de 85,26m2 e à 

capacidade interna de 404,132m3; superfície luminosa de 15,69m2. Supera as medidas de 

qualquer das outras sete salas, avaliadas no mesmo quadro. 

As instruções legais para as condições de construção das escolas, que datam de 20 de Julho de 

1866 e que Afrreixo e Freire (1886) compilam no seu livro, estipulam que a aula principal 

devia ter uma altura de 4 metros, tolerando-se a medida de 3,5m para edifícios já construídos, 

e uma superfície que considerasse o espaço mínimo de 1m2 por aluno (e um máximo de 1,90 

m2), sendo que a superfície interna total não deveria ser menor que 50m2 nem maior que 115 

m2, explicitando ainda que “Quando a população for tal, que requeira maior espaço, uma só 

aula não basta” (Affreixo & Freire, 1886, p. 128). 

Assinale-se que a avaliação, feita pelo inspector aos alunos, é registada em quadros intitulados 

“Classificação dos alunos presentes à visita segundo o estado em que o Inspector os achou 

em...”: “leitura”, “escrita”, “contas”, “sistema métrico e doutrina cristã”,390 “Gramática, 

Corografia e História Portuguesa” e, ainda, só para as alunas, “segundo o adiantamento nas 

prendas abaixo designadas” e que são: “fiar na roca”, “meia e crochet”, “costura”, “bordado”, 

“renda em almofada com bilros” e “cortar”.391 

                                                 

390 Depois, com avaliação separada. 
391 Muito interessante observar que os inspectores eram sempre homens e, por isso, naturalmente, nada versados 

em ‘prendas femininas’ que, aqui, classificavam de bom, suficiente ou medíocre... 
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Realmente, tendo a escola começado havia tão pouco tempo, na altura desta inspecção, 

podemos considerar que os dados referentes a estas avaliações são irrelevantes para este 

estudo. Porém, importa sublinhar que, a análise comparativa do quadro referente a esta escola 

com os quadros de outras, permite perceber que, certas disciplinas, objecto de ensino no 

Colégio das Portas da Cruz, em muitas outras não foram avaliadas porque, conforme inscreve 

o inspector, “não se ensina”; encontram-se neste caso, o sistema métrico (IAN/TT, MR, 1054, 

fll 211), a Gramática, a Corografia e a História de Portugal. De salientar, entre estas, a 

ausência de ensino do sistema métrico, recentemente introduzido no país (Faria, 1999), em 

substituição do sistema antigo de pesos e medidas, conhecimento que era necessário difundir, 

através das escolas primárias, para que pudesse ser, mais rapidamente, apropriado pela 

população. Essa mesma necessidade afirma o Governador Civil do Porto, o Barão de S. 

Januário, em Dezembro de 1866: “Incitarem a adopção do sistema métrico, demonstrando a 

sua vantagem sobre o antigo sistema, hoje ilegal” (Diário de Lisboa, n.º 295, 28 de Dezembro 

de 1866). 

Entre esta inspecção extraordinária de 1867 e a seguinte, em 1875, muitas alterações 

aconteceram nesta escola, como sabemos. O inquérito da inspecção de 1875, apresenta, 

também, quesitos diferentes dos da inspecção anterior, como assinala Dias (2000) e podemos 

observar no Anexo 10. Além disso, a legislação sofrera algumas alterações, publicadas pela 

Portaria de 7 de Julho de 1871, no que respeita aos objectos e às condições físicas 

indispensáveis para a organização das escolas (Alves, 1889, pp. 665-666). Assim, a sala de 

aula teria, obrigatoriamente: a) uma superfície interna de 1 metro quadrado por aluno, sendo o 

número de alunos calculado nessa base; b) uma altura de 3 metros desde o sobrado ao tecto; c) 

pavimento não térreo, nem lajeado, nem empedrado; d) duas ou mais janelas envidraçadas, 

além da porta de entrada. Quanto à mobília, exigia-se: a) “uma cadeira e banca para o 

professor sobre um estrado de 2 metros de largura e 30cm de altura”, com degrau; b) um 

quadro preto, com 1 metro de altura por 80 cm de largura; c) bancos para os alunos – para um 

máximo de seis alunos por banco que tivesse 3,35 m de comprimento por 18 a 20 cm de 

largura e altura do assento ao chão de 30 a 40 cm, com uma prateleira por baixo do assento 

para arrumar livros, papel ou bonés; d) mesas de 65 a 75 cm de altura, para os casos em que 

os bancos não tivessem carteiras, onde pudesse escrever a terça parte dos alunos – o 
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comprimento das mesas seria tal que permitisse haver, para cada três alunos, o espaço de 

1,68m, devendo ter um tinteiro para cada dois alunos. 

No livro que reúne as fichas-inquérito da inspecção de 1875 dos 2.º e 3.º círculos de Lisboa 

(IAN/TT, MR, Lv 1075), em que esperaríamos encontrar esta escola, encontramos relatórios 

correspondentes a três escolas, com sede no mesmo local, Largo das Portas da Cruz, n.º 5, no 

Bairro Oriental de Lisboa, Freguesia de Santa Engrácia: a flls 121 ss, um “Colégio de 

Meninos com a denominação de Colégio de S. José”; a flls 123 ss, “Colégio de S. José. 

Associação protectora dos Rapazes Pobres”; a flls 130 ss, “Escola do sexo feminino”, com 

anotação a lápis de “Grat?[uita]”. 

Comecemos pela última. O inspector Francisco Pereira Figueiredo vai respondendo aos 

quesitos: 

• O edifício está em boas condições, higiénicas e pedagógicas. Tem exposição ao sul e a 

nascente; a sala de aula tem 8,25m de comprimento, 7,6m de largura e 3,2m de altura. É 

suficiente para 60 alunos, mas tem, apenas, 22: 7 internos e 15 externos. A mobília é 

considerada suficiente para os alunos que a frequentam e consta de quatro carteiras, quatro 

mesas de costura mais os 8 bancos respectivos, uma mesa para desenho, um quadro preto e 

uma mesa para a professora; 

• A escola é mantida “por empresa particular da Associação Protectora de Meninas 

Pobres”; 

• Ensina-se a ler, escrever, aritmética, sistema métrico, Gramática, História, Corografia, 

Desenho e Doutrina, durando a lição da manhã duas horas e quatro a da tarde. “De manhã 

lêem, escrevem, e em dois dias por semana desenham, e dão História e Corografia. No resto 

do tempo, ocupam em lavores”: “Coser, fazer crochet, marcar, bordar de branco, a cor e a 

ouro”; 

• A Professora era Jacinta Cândida Cardoso e Silva, na altura com 21 anos, que, como 

sabemos, tinha sido aluna da escola desde o início desta e, de acordo com o registo dos mapas 

diários, até Abril de 1870, apresentando continuamente muito boas classificações (IAN/TT, 

AC, Lv 953) tendo, entretanto, obtido o seu diploma. O seu “procedimento moral e civil” foi 

classificado de ‘Bom’ e, a “capacidade literária”, de regular. A professora tem uma ajudante, 

que se encarrega do ensino dos lavores; 
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• O modo de ensino adoptado é o simultâneo – individual. Quanto aos métodos: “Para a 

leitura adopta o método de Castilho modificado, para a escrita adopta as pautas, e o método de 

Godinho. Para as outras disciplinas passa lições de cor, faz explicações e propõe problemas”; 

• Não há “programas organizados pelo professor”; 

• Os compêndios mais usados na escola são: Bíblia da Infância; Quadros históricos; 

Resumo do catecismo histórico; Desenho de Motta e Ghira; Catecismo pequeno [do 

Patriarcado]; Gramática de Figueiredo Vieira; Corografia de Moreira e Sá; História de 

Midosi; Sistema Métrico de Monteiro de Campos; 

• Afirma-se que não há prémios, o que não corresponde à informação de que dispomos 

e, quanto aos castigos, apontam-se os seguintes: “Letreiros nas costas, repreensões, estarem 

de pé”. 

No dia da visita do inspector, 20 de Julho de 1875, achavam-se na aula 18 das 22 alunas 

habituais. O quadro correspondente ao quesito 15.º revela que as 22 alunas estavam 

distribuídas pelas três classes de Leitura (ver Tabela 19), 7 na 1.ª, 7 na 2.ª e 8 na 3.ª; e, 

igualmente, pelas três classes de Escrita; na Aritmética, apenas frequentam 15 alunas, 9 na 1.ª 

classe e 6 na 2.ª classe; em Gramática, há 8 alunas na 1.ª classe e igual número nas classes 

únicas de História e de Corografia; 6 alunas frequentam o Desenho e, as 22, a classe única de 

Doutrina. Quanto aos lavores, todas as alunas aprendem a coser, 20, a fazer crochet, 12 a 

bordar a branco e 6 a bordar a cor. 

Quanto às classificações atribuídas pelo inspector às alunas que inspeccionou, a maior parte 

recebeu qualificação de bom e apenas uma aluna a de medíocre a escrita e outra (ou a 

mesma?) a aritmética. 

Pelo número de crianças frequentadoras desta aula, e outros elementos relativos às disciplinas 

ensinadas, podemos julgar tratar-se de uma das duas salas ocupadas pelas meninas pobres. 
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Tabela 19. Distribuição das disciplinas de instrução primária, por classes. (IAN/TT, MR, Lv 1075, fll 
202) 

1.ª Classe Conhecimento das letras e leitura de palavras. 
2.ª Classe Leitura de frases e de pequenos períodos Leitura 
3.ª Classe Leitura corrente e expressiva. 
1.ª Classe Elementos das letras de 12 a 8 milímetros de altura; letras e palavras em 

minúsculo de 6 a 4 milímetros.
2.ª Classe Frases copiadas de exemplares de escrita e depois ditadas, de 4 a 2 

milímetros de altura; letras maiúsculas.
Escrita 

3.ª Classe Letras de diversas dimensões com grossos e finos; escrita aperfeiçoada. 

1.ª Classe 
Contar de cor; exercícios muito fáceis sobre as quatro operações feitas 
com pequenos objectos que se apresentarão aos alunos; tabuada de 
multiplicação de cor. 

2.ª Classe Escrever números no quadro preto, nas ardósias, ou em papel; 
exercícios sobre as quatro operações igualmente por escrito. 

Aritmética 

3.ª Classe Dízima, quebrados e problemas sobre as operações mais comuns da 
vida; escrituração simples familiar.

1.ª Classe Conhecimento prático das medidas de extensão, de capacidade e de 
pesos. 

2.ª Classe Resolução por escrito dos problemas mais comuns sobre o sistema 
métrico, no quadro preto, nas ardósias ou em papel. 

Sistema métrico 

3.ª Classe A avaliação de superfícies e de volumes. 

1.ª Classe 
Palavras e seus elementos; oração e seus elementos, sujeito, verbo, 
atributo e complementos sem mais subdivisões; conhecimento das nove 
espécies de palavras. 

2.ª Classe 
Regras gerais dos géneros, formação do plural dos nomes e principais 
excepções; conjugação dos verbos regulares, do verbo ser, dos verbos 
auxiliares ter e haver, e dos verbos irregulares mais comuns. 

Gramática 

3.ª Classe 
Regras gerais de concordância, de regência e de colocação; elipse, 
hiperbato; exercícios de redacção dos papéis mais vulgares nos usos da 
vida. 

Corografia Classe única.  
História pátria Classe única.  
Doutrina cristã Classe única.  
Desenho Classe única.  

Lavores (sexo 
feminino) 

Classe única, dividida pelos diversos géneros de lavor: fazer meia, coser, bordar a 
branco, bordar a cor, talhar roupa branca. 
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Não interessará, para este estudo, explorar o que se regista relativamente à segunda escola, a 

aula dos rapazes da Associação Protectora de Escolas-Asilos de Rapazes Pobres, da Marquesa 

de Rio Maior, excepto em dois aspectos: a) no que tem a ver com as dimensões da sala, uma 

vez que se insere no mesmo edifício; b) no que concerne às disciplinas leccionadas. Assim, 

assinale-se que a sala tem de comprimento 10,4m, de largura 5,5m e de altura tem 6m. Está 

apetrechada com um quadro preto, dois mapas de Portugal, quadro do sistema métrico, 

contador mecânico, 8 bancos, 4 carteiras, mesa, cadeira e estrado para a professora.392 Quanto 

às disciplinas leccionadas, o inspector assinala apenas: “ler, escrever, aritmética e doutrina”, 

as mesmas que inscreve nos quadros de movimento dos alunos e de avaliação dos que foram 

examinados pelo inspector. 

O relatório relativo à terceira escola, assinalada pelo inspector, apresenta algumas 

contradições: a designação usada apontaria para o Colégio dos Meninos que ‘pagam 

mensalidade’, não constituindo espanto o apontamento a lápis de ‘Grat[uito]’ ‘Semi int,’ 

M[asculino], uma vez que sabemos que, nesta escola, havia alguns alunos que não pagavam 

mensalidade e vários eram semi-internos; o elemento estranho é dizer-se que esta escola é 

mantida “por empresa da Associação Protectora de Meninas Pobres”. Mais uma vez, 

recordamos a necessidade de contar com a associação para cobrir a existência da congregação 

religiosa nascente; supomos que Teresa de Saldanha e a Madre Vigária, presentes à inspecção, 

tivessem explicado que aquela escola constituía uma forma de rentabilizar o espaço e auferir 

algum rendimento para o sustento da aula pobre das meninas, o que não seria, de todo, faltar à 

verdade, embora não caracterizasse, exactamente, a escola. 

Vejamos o que o inspector regista como resposta aos quesitos: 

• A sala está em boas condições, higiénicas e pedagógicas; tem exposição ao sul e, 

como medidas, 10,2m de comprimento, 4,6m de largura e 3,5m de altura. Tem capacidade 

para 46 alunos, exactamente o número que a frequenta, sendo 5 semi-internos e 41 externos. 

                                                 

392 Na altura da inspecção, a professora dos rapazes pobres, era uma aluna “das mais adiantadas do Colégio das 

Meninas Pobres”, ainda sem habilitação, Maria Rosa Machado, apenas com quinze anos, que ganhava “2$000 

reis por mês, casa, cama e mesa” (IAN/TT, MR, Lv 1075). 
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A mobília consta de “cinco carteiras com bancos ligados às mesmas”, “quadro preto, dito do 

sistema métrico, contador mecânico, relógio e mesa para a Professora”. 

• Aprendem a ler, escrever, Aritmética, sistema métrico, História, Corografia, Desenho, 

Gramática, Doutrina, Inglês. Têm duas horas de aula durante a manhã e duas horas à tarde: 

“De tarde entram geralmente às 2 horas e saem às 4 ½”. A aprendizagem de uma língua 

estrangeira é, também, elucidativa, quanto à classe social dos alunos. 

• A professora tem vinte e um anos e é, também, a Jacinta Cândida Cardoso e Silva que, 

para esta aula, não tem ajudante. 

• O modo de ensino utilizado é o simultâneo – individual e, quanto aos métodos 

empregados “no ensino de cada uma das disciplinas”: “Para a leitura adopta o Método de 

Castilho modificado, tomando lição separado dois dias por semana; para a escrita adopta as 

pautas, e o método de Godinho. Para as outras disciplinas passa lições de cor e faz 

explicações”. 

• Tal como na escola anterior, não há “programas organizados pelo professor”. 

• Os compêndios são os mesmos assinalados para a escola das meninas pobres. 

• Também neste registo se anota que não há prémios (!) e se apontam os mesmos 

castigos: “Letreiros nas costas, repreensões, estarem de pé”. 

Quando preenche os quadros da avaliação dos alunos, quesitos 15.º e 16.º, o inspector parece 

cair, ele próprio, nalguma contradição. Dos 46 alunos que frequentam esta aula, regista, só, 21 

matriculados. Daí em diante, refere-se, apenas, a esses 21 alunos do género masculino, dos 

quais afirma terem estado presentes, à data da inspecção, 17. Acreditamos que os 25 que 

faltam, correspondessem ao número de meninas do colégio. Como dissemos atrás, os rapazes 

e raparigas da aula dos que pagavam mensalidade foram transferidos, em 1870, para uma 

grande sala que foi dividida para os separar. Provavelmente, embora referindo a sala como um 

todo, o inspector deteve-se na aula dos rapazes para não entrar nas conhecidas controvérsias 

da co-educação. Quando descreve esta inspecção à cunhada, Teresa só fala em três aulas 

inspeccionadas, sendo a terceira, a das ‘meninas ricas’ e não a dos ‘meninos’: “Ontem e 

segunda-feira passou o examinador o dia nas Portas da Cruz. Começou pelas pequenas 

pobres, depois aos teus rapazes. Isto na segunda-feira. Ontem para as aulas das ricas” 

(ADSCS, C 5361, de TS à cunhada, 21 Jul 1874). Mais adiante, na mesma carta, sublinha-se 

esta afirmação: 
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Ontem acabou o exame pelas pequenas e foram estas que brilharam. A Mariana Soveral 

fez um exame óptimo, sem medo, respondendo a tudo, não imaginas como estava 

espiritada. Tive eu, e as irmãs, uma grande alegria com o bom resultado do exame das 

nossas meninas. Levaram Óptimo. Foi um grande gosto para nós e o Dr. Figueiredo 

disse que era impossível conseguir-se muito, estando a aula funcionando há tão pouco 

tempo. Examinou os desenhos e recomendou muito que desenhassem mapas, 

recomendação que tua Mãe já nos tinha feito. (ADSCS, 5361, de TS à cunhada, 21 Jul 

1875). 

Registe-se que, dos 21 alunos, do género masculino, apontados nos quadros do inquérito: 

todos frequentavam a leitura e a escrita, 12 na 1.ª classe, 3 na 2.ª e 6 na 3.ª; 8 tinham 

Aritmética, 4 na 1.ª classe e 4 na 3.ª; 4 aprendiam sistema métrico, correspondente à 2.ª 

classe; 5 estudavam Gramática, 1 na 2.ª classe e 4 na 3.ª; 5 aprendiam História e Corografia 

em classe única; 10 frequentavam a disciplina de Desenho, também de classe única; todos 

tinham Doutrina cristã. Quanto às classificações, apenas um aluno foi considerado medíocre, 

na 1.ª classe de Leitura. 

Teresa de Saldanha parece ter motivos para se alegrar com estas inspecções e, no relatório da 

associação, de Janeiro de 1876, escreve, cingindo-se, como é claro, apenas à aula das meninas 

pobres: 

O Ex.mo Sr. Dr. Francisco Pereira de Figueiredo, Dig.mo Inspector do 2.º Círculo 

Escolar de Lisboa, por ordem do Conselho de Instrução Pública examinou as alunas do 

Asilo da Portas de Cruz. Achou o estabelecimento em boas condições sanitárias em 

grande asseio e em muita ordem; as crianças muito adiantadas, especialmente na escrita 

e louvou o sistema que ali se segue, o que foi para nós motivo de grande satisfação. 

(ADSCS, D 3815, Relatório da APMP, 1876)393 

                                                 

393 Pela mesma altura foi inspeccionado o Colégio de S. Sebastião: “Pelo Conselho de Instrução Pública foi 

também mandado inspeccionar este Asilo pelo Dig.mo Comissário e Reitor dos Estudos, o Ex.mo Sr. Augusto 

José da Cunha e teve lugar esta visita de inspecção no mês de Junho. O Ex.mo Sr. Augusto José da Cunha tendo 

examinado as pequenas mostrou-se muito satisfeito com o adiantamento delas, dizendo, que não encontrara 
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O nosso primeiro comentário é acerca do “método de Castilho” utilizado, que é qualificado de 

‘modificado’. O inspector não se preocupa em assinalar as modificações introduzidas. 

Sabemos que as meninas que se preparavam para mestras, vinham passar algum tempo às 

aulas deste colégio para, sob a supervisão da respectiva mestra, aprender o método que aí se 

usava – algo que não está descrito, mas que a convicção e a experiência teriam mostrado ser o 

mais adequado e, que, como já vimos, se considera ‘um método próprio’. Antes de mais, 

podemos afirmar que, sendo o Método de Castilho um método de ‘aprender a ler e escrever’, 

a primeira modificação é que, para aprender a escrever, se usavam as ‘pautas’ e o ‘Método de 

Godinho’.394 Percebendo o interesse de Teresa de Saldanha pelos elementos visual e auditivo 

associados ao método de Castilho e pela cor e movimento, que poderiam dar às aulas das suas 

escolas um carácter mais apelativo, como o autor do método pretendia, não nos parece 

credível que assumisse, por exemplo, as concepões do poeta quanto à liberdade ortográfica e à 

sua quase exclusiva ligação com a fonia das palavras, o que se torna claro nalguns exemplos 

de cartas, escritas por ex-alunas, depois de deixarem a escola, que tivemos oportunidade de 

ler. 

Um outro elemento nos surpreende: a apresentação de Jacinta Cândida Cardoso como mestra 

das duas aulas, das meninas pobres e do Colégio dos Meninos. Sabemos que Jacinta tinha 

sido uma das primeiras alunas da aula pobre e ficara para mestra, papel para que se preparara, 

obtendo uma licença oficial. Tinha leccionado na aula dos rapazes pobres, passando depois 

para “as aulas das crianças que pagam” (ADSCS, C 6273, de TS à cunhada, 7 Set ?). Mas, na 

escola havia uma outra mestra, Eulália de Morais Sarmento, cuja decisão de permanecer na 

escola, após a chegada das Irmãs e a saída de D. Maria Joana, impedira a contratação da 

‘Maria José pequenina’, mesmo depois de esta estar devidamente habilitada, exactamente 

                                                                                                                                                         

ainda nenhuma outra casa de educação em tão boa ordem, em tão excessivo asseio e na qual fossem mais 

sensíveis os progressos das alunas, e tanto pareceu gostar que fez chegar ao nosso conhecimento expressões de 

louvor e agrado” (ADSCS, D 3815, Relatório da APMP, 1876). 
394 Na sua análise aos resultados da inspecção de 1875 no distrito de Braga, Faria (1999) regista que a utilização 

de manuais de Caligrafia era pouco frequente, apenas referidos em 3 escolas, sendo que só uma delas, uma 

escola pública, identifica o manual que usa: “Nova arte caligráfica, teoria e prática” de Manuel Godinho, muito 

provavelmente o mesmo que contribuiria para a ‘adaptação’ do Método de Castilho nas escolas de Teresa de 

Saldanha. 
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porque não havia, na altura, lugar para mais mestras habilitadas (IAN/TT, AC, Cx 40, 403). 

Eulália substituíra Adelaide Tabuada, mestra habilitada, quando esta casara, em Junho de 

1868 (IAN/TT, AC, Lv 951), na aula das meninas pobres mais adiantadas, e acompanhou as 

Irmãs para Benfica, onde leccionou durante vários anos.395 

Por outro lado, a Irmã Maria Rosa [Kate] Corbally, que estava no colégio desde 1870, era 

detentora de habilitação apropriada e de experiência de ensinar, bem como de conhecimentos 

pedagógicos, sem dúvida muito mais avançados do que os de Jacinta. Pelo que já sabemos, 

desde finais de 1870 que ela assumia, como professora, as aulas dos meninos e das meninas 

‘ricos’. Por que razão não terá sido apresentada como mestra do “Colégio de Meninos”? 

Provavelmente, porque a sua habilitação era estrangeira: tinha sido obtida na Irlanda. Ou 

talvez se temesse que a sua pronúncia, ou o seu modo de vestir, levantassem suspeitas sobre a 

natureza religiosa da instituição que dirigia a casa. E, não era estranho, naquele tempo, haver 

uma só mestra habilitada numa escola com aquelas dimensões, na suposição de que a mesma 

poderia ‘dar aula’ por turnos e orientar o trabalho dos alunos no resto do tempo, tendo, para 

esse efeito, uma ajudante, que podia ser, por exemplo, uma aluna mais adiantada. 

Sabemos, ainda, que a Irmã Maria Rosa Corbally estava habituada a programar e planear a 

intervenção pedagógica e que este foi um dos aspectos recomendados pelas Imãs da Irlanda a 

Teresa de Saldanha quando aquela viera para Portugal: dar-lhe tempo para poder preparar as 

suas lições; aspecto que, como já vimos, seria, mais tarde, introduzido no directório da 

congregação. Por que motivo não terá, Teresa de Saldanha, querido solicitar essas 

programações, para as mostrar ao inspector, até como aspecto inovador, em vez de, 

simplesmente, dizer que ‘não existiam programas organizados pelo professor’? A resposta, 

evasiva, deixaria ao inspector a impressão de que se cumpririam as parcas indicações legais, 

                                                 

395 É muito interessante ver o que Teresa de Saldanha escrevia acerca da Eulália, em 1868, a Maria Augusta 

Campos: “Tenho dó da Eulália, mas ela está longe de ser perfeita como mestra. Falta-lhe asseio e fora da classe 

não sabe bem manejar as pequenas. A última vez que fui ao colégio cheguei lá quase às dez, e ainda as pequenas 

não tinham entrado para a aula, o que me descontentou, devendo elas estar na classe às nove. Falta de ordem e se 

não fosse o virem as Irmãs, teríamos que tomar uma resolução, porque vejo que falta ali quem governe” 

(ADSCS, C 1898, [1868]). Este começo, inseguro e aparentemente pouco promissor, evoluiu de tal modo 

favoravelmente com o apoio de Teresa e das Irmãs, que Eulália se tornou uma das suas mestras de confiança. 
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podendo, pela avaliação que fizesse aos alunos, ajuizar do seu resultado. Mais uma vez, 

podemos pensar que Teresa de Saldanha desejava limitar as suas respostas ao essencial, sem 

levantar suspeitas, por qualquer imprudência que pudesse ter consequências incómodas. 

Quanto aos compêndios, a escolha recai sobre livros que não são, de acordo com Dias (2000), 

e como que pudemos observar, os mais utilizados na maioria das escolas particulares 

inspeccionadas. No entanto, podemos atestar que, para além dos livros mencionados nos 

inquéritos, havia outros, cujos nomes constam de recibos pagos a diferentes livrarias, como 

aquele cujo conteúdo se segue: “16 Métodos facílimos de Monteverde a $180 – 2$880 reis; 6 

Gramáticas Portuguesas a $280 – 1$680 reis; 6 sistemas métricos – Monteiro de Campos a 

$80 - $480 reis; 4 compêndios de História Sagrada - $100 - $400 reis; Tinta e um ponteiro - 

$360 rs” (IAN/TT, AC, Cx 49, 2(10)).396 Pelo menos, os Métodos de Monteverde e os 

compêndios de História Sagrada, não foram registados pelo inspector. 

Vejamos o que se refere aos prémios e castigos. A resposta das inquiridas quanto aos prémios, 

não corresponde ao que, realmente, se passava: como profusamente documentámos, havia 

distribuição de prémios úteis para as crianças pobres, um procedimento habitual para as 

escolas de beneficência, como Dias (2000) afirma e, de outro tipo, tais como medalhas e 

livros, para os mais abastados. Quanto aos castigos, o preenchimento da ficha de inquérito 

apresenta alguns castigos que Dias (2000), na sua classificação, consideraria morais: 

“Letreiros nas costas, repreensões, estarem de pé”. Toda a documentação analisada aponta 

para que, nas escolas de Teresa de Saldanha, se recusasse a aplicação de castigos corporais, de 

qualquer tipo, sobre as crianças, uma prática que, conforme o que lemos nos livros de 

inspecção, e que Dias (2000) assinalou, ainda não desaparecera da escola portuguesa na 

segunda metade do século XIX, mantendo-se mesmo durante o século XX. Dias (2000) 

afirma que os castigos se caracterizavam “pela violência, diversidade e associação ao 

rendimento escolar” (p. 135). Como pudemos observar, a maioria das escolas particulares 

                                                 

396 A título de curiosidade, acrescente-se que os livros foram comprados na Livraria de João António do 

Sacramento e Sousa, Travessa de S. Domingos, 58, Lisboa; no cartão da livraria lê-se: «compra e vende livros; 

encarrega-se de encadernações em diferentes gostos; vende estampas, rosários, coroas, terços, crucifixos, etc. 

Incumbe-se de encomendas para França. Vende-se e assina-se para a Enciclopédia Popular, obra aprovada pelo 

Conselho geral de Instrução Pública, para uso das escolas.» 
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inquiridas responde afirmativamente a este quesito: “Há castigos?”, sendo os mais frequentes: 

palmatoadas e ‘carapuço’, privação de comida ou de recreio e, ainda, ‘separação dos 

outros’397 (IAN/TT, MR, Lv 1075, 1875). 

O Regulamento de 20 de Dezembro de 1850, em vigor na altura desta inspecção, que dedica 

um capítulo ao tema “prémios e castigos”, não exclui a possibilidade de haver castigos 

corporais. Depois de, no artigo 32.º, defender que “os Professores procurarão despertar o brio, 

e excitar entre os discípulos uma honesta emulação por meio de prémios, conferidos àqueles 

que mais se distinguirem” afirma, no artigo seguinte, que “Com o mesmo fim do 

adiantamento dos alunos, o Professor poderá castigar aqueles que o merecerem pelo seu mau 

comportamento, ou que por preguiça, ou má vontade, não derem conta de suas lições”. E 

enumera os castigos: a repreensão, sentar-se depois dos outros, ficar de pé. Mas, acrescenta: 

“Quando em último caso o Professor for obrigado a empregar os castigos corporais, deverá 

proceder paternalmente, evitando aqueles, que possam ofender o pejo ou a saúde, e 

empregando o maior cuidado em se abster de qualquer expressão ou movimento de cólera, ou 

vingança (...)”. 

A título de exemplo da recusa em aceitar castigos corporais nas escolas de Teresa de 

Saldanha, citamos o que, de Aveiro, escreve a Irmã Maria Inês Duff, na década seguinte: “A 

D. Emília dá agora em bater nas pequenas, ontem vem uma delas dizer que não voltava 

porque a mestra lhe dava muita pancada, (...) não posso consentir que ela continue a castigar 

assim as crianças” (IAN/TT, AC, Cx 43, 4(5), de Ir. Maria Inês Duff a TS, 16 Jul [1885]). 

Pelo que pudemos observar ao longo dos registos efectuados no mesmo livro, a(s) escola(s) 

de S. José das Portas da Cruz atingia(m) níveis de qualidade superiores às restantes escolas 

particulares da zona geográfica considerada, em que a situação encontrada era a seguinte: 

• Em grande parte das escolas os inspectores consideraram que não havia boas 

condições pedagógicas e higiénicas e que o mobiliário era insuficiente. 

                                                 

397 Aparecem muitas referências a letreiros, mas com outras inscrições como: ‘Preguiçoso’, ‘mandrião’. 

Registamos duas descrições de castigos como exemplo, para além dos já enunciados: “um berro e palmatoadas” 

(fll 217v) e “gritar às alunas, carolo com uma cana” (fll 223v) (IAN/TT, MR 1075). 
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• A quase totalidade daquelas escolas particulares era mantida pelo professor, que 

recebia uma dada mensalidade dos alunos; excepção para as escolas da Sociedade das Casas 

de Asilo e Asilos da Infância Desvalida de D. Pedro V, para além das escolas das Associações 

Protectoras de Meninas Pobres e de Rapazes Pobres. 

• O procedimento moral e civil do professor era geralmente considerado ‘bom’ ou 

‘muito bom’, em contraste com a sua capacidade literária que era, usualmente, ‘medíocre’. 

• O modo de ensino utilizado era sobretudo o individual, como já se observara na 

inspecção de 1867; o método de iniciação à Leitura preferido, era o de soletração antiga. 

A necessidade de perceber até que ponto as escolas de Teresa de Saldanha se distanciavam da 

oferta do Estado, através das escolas oficiais, na mesma zona, levou-nos a consultar, também, 

o Livro da inspecção das escolas oficiais de Lisboa dos mesmos 2.º e 3.º círculos, em 1875 

(IAN/TT, MR, Lv 1074). Os inspectores eram os mesmos que visitaram o Colégio das Portas 

da Cruz e o Asilo de S. Sebastião. Desta nossa consulta, resultou o seguinte conjunto de 

comentários: 

• Com muita frequência, não há material para os alunos e é o professor que fornece a 

tinta (nalguns casos, os alunos contribuem para a tinta). Aparentemente, haveria lugar a um 

subsídio para material, mas só encontrámos uma escola, masculina, situada na Rua de S. José, 

com atribuição de uma verba anual de 120$000 reis, dos quais se paga ao porteiro, restando 

32$000 reis que se aplicam em despesas várias: aí há papel e penas para alguns (poucos) 

alunos e tinta para todos. 

• As casas em que se instalam as escolas são, habitualmente, propriedade de particulares 

e quem paga a renda é o professor (nalguns casos raros, o edifício pertence ao Estado; 

algumas vezes é a Câmara Municipal que paga a renda; aparece um caso em que a renda é 

suportada por uma subscrição entre os moradores da zona; e um outro, em que a casa é cedida 

por um particular, acrescentando a professora que o senhorio irá, em breve, precisar da casa. 

As rendas vão, geralmente, dos 20$000 aos 90$000 reis anuais, havendo uma escola em que o 

professor paga, de renda, 200$000 reis anuais. 

• A mobília, geralmente, pertence ao professor; algumas vezes é cedida pela Câmara. 

• Os professores, muitas vezes, não têm qualquer habilitação literária, ou título de 

capacidade para o exercício do magistério, embora sejam providos através de concurso 
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público e, a maior parte, tenha nomeação vitalícia. As referências ao desempenho dos 

professores são bastante negativas, em muitos casos; alguns, com habilitação, não são 

assíduos, descurando a sua função. 

• O ordenado dos professores ronda os 150$000 reis, no caso dos homens, e 110$000 ou 

120$000, no caso das mulheres, e é pago pelo Estado; acresce uma gratificação dada pela 

Câmara398 e uma gratificação extraordinária, também dada pela Câmara, no ano anterior ao da 

inspecção. 

Várias vezes se refere: 

• pouco desenvolvimento das disciplinas científicas, em favor da aprendizagem dos 

lavores, nas escolas femininas; 

• pouca assiduidade dos alunos, tanto rapazes como raparigas; 

• falta de interesse dos pais na instrução dos filhos, que pretendem iniciar cedo no 

mundo do trabalho; 

• falta de condições das escolas; 

• inadequação pedagógica do trabalho dos professores e capacidade literária medíocre 

dos mesmos. 

Remetemos para anexo (ver Anexo 11) alguns extractos que considerámos mais relevantes, 

dos relatórios apresentados pelos dois inspectores, relativamente às escolas oficiais por eles 

inspeccionadas. 

A pesquisa nalguns jornais da época fornece, também, alguns exemplos interessantes acerca 

do professor e do estado da profissão. Transcrevemos uma notícia necrológica referente a uma 

professora, não assinada, publicada no jornal O Povo de Aveiro, de 21 de Dezembro de 1884: 

Acaba de falecer em Sever do Vouga, a Sr.a D. Ana Maria de Jesus, professora daquela 

vila. Ainda que não possuísse grande instrução, era a finada extremamente zelosa no 

exercício da sua profissão, o que muito é de louvar e mesmo de admirar à vista do 

precário estado em que governo e câmaras têm colocado a instrução. 

                                                 

398 D. António da Costa, em 1870, situa esta gratificação camarária em 20$000 reis (Costa, 1870). 
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4.2.2 A escola de Vila do Conde 

Entre 1873 e 1878, Teresa de Saldanha empreendeu, com grande entusiasmo, uma outra obra 

no Norte do país, em Vila do Conde,399 a pedido de um eclesiástico local. O colégio, que 

tomou, também, o nome de S. José, acabou por ficar conhecido, para a História, como das 

Irmãs Doroteias. Apesar de representar, apenas, entre as escolas de Teresa de Saldanha, um 

marco fugaz, interessa-nos neste estudo dispensar-lhe atenção mais demorada, uma vez que 

todo o percurso de fundação está largamente documentado, através, sobretudo, das cartas 

trocadas entre Teresa de Saldanha e as pessoas que, no local, davam cumprimento às suas 

orientações. Dada a distância a que o processo decorria, estes documentos facultam-nos 

informação detalhada e relevante sobre os cuidados com a adaptação do edifício e do seu 

apetrechamento, da escolha e preparação das mestras, da elaboração do regulamento e de 

outros pormenores, como veremos, salientando os contornos que vimos desenhando quanto ao 

pensamento pedagógico de Teresa de Saldanha, bem como à forma como o punha em prática. 

No princípio do ano de 1873, o Abade de Souselas, Padre José Ferreira Marnoco e Sousa 

dirige-se, pela primeira vez, a Teresa de Saldanha, exprimindo o seu desejo de desenvolver 

uma instituição que sirva as necessidades da população da sua zona, nos seus elementos mais 

sensíveis: crianças, doentes e idosos. Para esta instituição, o prelado pretendia que Teresa de 

Saldanha enviasse algumas das suas Irmãs dominicanas. Num estilo inflamado e convicto, 

apresenta os seus argumentos e questiona a sua interlocutora, parecendo certo da sintonia de 

sentimentos entre ambos. Revela ser um homem de fé, disposto a ultrapassar dificuldades, se 

do seu esforço depender a realização da obra em que acredita; mas, também, manifesta algum 

sentido prático, de quem quer ter os pés assentes na terra, pois sabe que as instituições 

necessitam de cuidar dos aspectos temporais, para singrar e atingir os objectivos para que 

foram criadas. É nestes termos que, a 22 de Março de 1873, o Abade escreve a Teresa de 

Saldanha: 

                                                 

399 Em boa parte este capítulo foi publicado nas Actas do VII Congresso Galaico-Português de Psicopedagogia 

que teve lugar em La Coruña em Setembro de 2003 (Ribeiro de Castro, 2003). 
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Com a vida da Igreja que é nossa, pois somos herdeiros do ensino dos séculos e da 

experiência das épocas, nós já atravessámos séculos duros, e tivemos épocas felizes; 

mas os tempos, que agora correm, pendem tanto para a terra e para o mundo; o 

sentimento mais nobre do coração acha-se tão transviado, vivendo só do gozo sensual; 

que a santíssima graça de Jesus vem igualmente dum modo visível elevar certas almas a 

Si, atraí-las, acolhendo-as, para, nos caminhos da caridade, serem os instrumentos da 

sua Providência na salvação da humanidade, salvando as três maiores fraquezas desta: a 

infância, os enfermos, a velhice. Assim os colégios, os hospitais sempre em aumento, e 

os asilos respondem a estas necessidades; mas não podem nunca ser o que podem e 

devem ser, senão em mãos das ordens religiosas. Só desta arte é um serviço que vive de 

uma ideia sobrenatural; em Jesus principia, em Jesus caminha e atravessa as idades, 

triunfa sempre de todos os perigos, e em Jesus alcança a sua coroa e sua glória. (...) Há 

nesta localidade dois concelhos, Felgueiras e Lousada, que têm bastantes famílias com 

meninas que podem sustentar um colégio de educação. Quase no centro destes ambos, 

na freguesia do Salvador de Unhão, do arciprestado de Barrosas, e Arcebispado de 

Braga Primaz, há um hospital, pertencendo à venerável Confraria de Nossa Senhora do 

Rosário, estabelecido no antigo Palácio que foi residência dos Condes de Unhão. Tem 

poucos doentes; Porque pequenos são porventura os recursos da Confraria. No entanto, 

V. Ex.a o sabe, todas as instituições são em princípio como a semente da mostarda, 

segundo o Evangelho; mas que em tempo e com a bênção de Deus se converte em 

árvores frondosas. Ali no Hospital – com Capela (e nesta o Santíssimo Sacramento) em 

comunicação interior com a casa, há capacidade para tudo; para as Religiosas, para as 

meninas internas, para escola a externas, e só na espaçosa frontaria da casa, reservando-

se o quarteirão lateral para os doentes. Assim boa casa e grande capacidade, com o 

exercício da caridade para doentes e do ensino para meninas, Capela para os actos 

religiosos, Santíssimo Sacramento, alguns eclesiásticos que se dedicarão ao serviço 

espiritual das religiosas e até aos santos exercícios e festividades, num sítio belo, sadio, 

livre do turbilhão do mundo, com muitas famílias na localidade e concelhos vizinhos, 

sem outro colégio ou instituto – parece apresentam as condições desejáveis, 

humanamente falando, para o estabelecimento de uma casa filial das Irmãs Terceiras 

Dominicas [sic]. Até tudo se harmoniza com o fim e objecto da Confraria à qual 

pertence o hospital. (IAN/TT, AC, 41, 11(2)) 
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Depois de colocar algumas questões sobre as Irmãs dominicanas, relativas quer a aspectos 

espirituais e temporais da organização da congregação quer a outros, de carácter mais prático, 

como a possibilidade de se criarem casas filiais e a natureza do vínculo destas relativamente à 

casa mãe, em Lisboa, assim como do tipo de relação contratual que poderia estabelecer-se 

com a Confraria de Nossa Senhora do Rosário, afirma que existem na terra algumas senhoras 

com vontade de ingressar na Congregação das Irmãs Dominicanas, o que minimizaria as 

dificuldades com pessoal para assegurar a obra. E acrescenta: 

Quando tudo se combine, é preciso que as senhoras entrem no noviciado o mais tardar 

em Agosto; porque no ano seguinte de 74 – força é abrir o colégio no princípio do ano 

lectivo. E até porque depois de combinações feitas, e aí V. Ex.a assentar o regulamento 

do colégio, é necessário com tempo eu e o Fr. João, e mais algumas pessoas, tratarmos 

de conseguir um número de meninas suficiente pelo menos para garantir as despesas do 

estabelecimento e preparar convenientemente a casa. (IAN/TT, AC, 41, 11(2)) 

Em 19 de Abril de 1873, pedindo desculpa pelo atraso, que diz ser devido à necessidade de 

reflectir, maduramente, sobre assunto tão importante, Teresa de Saldanha responde: 

Causou-me uma impressão inexplicável a carta que V. Rev.a me dirigiu a 22 de Março 

e, na presença de Nosso Senhor, humilhei-me por me achar tão incapaz, tão indigna de 

receber de V. Rev.a tantas provas de consideração e confiança, pensando V. Rev.a em 

mim para tomar parte na obra que V. Rev.a quer empreender com o fim de dar honra e 

glória a Nosso Senhor! (...) Grande é, sem dúvida, a acção providencial de Deus sobre 

os homens e sublime a Missão dessas ordens religiosas que se dedicam à vida activa e, 

que por meio do exercício da caridade, obtêm uma influência tão salutar sobre o espírito 

dos povos! Foi o desejo do bem, tendo eu a direcção de alguns colégios de caridade e, 

sendo o meu desejo ardente consagrar-me ao serviço de Nosso Senhor, mas no meu 

País, que me inspirou a fundação em Portugal de um Instituto regular das Irmãs 

Terceiras da Ordem de São Domingos. Foi no ano 1866 que aqui comecei esta obra, 

enviando duas senhoras, uma portuguesa e outra inglesa, à Irlanda, a um convento 

dominicano, para lá fazerem o seu noviciado, tomarem o hábito e voltarem a Portugal, o 

que teve lugar em Novembro de 1868. É esta que bem se pode chamar a semente de 

mostarda. (...) Este Instituto propriamente português (...) tem faculdades para socorrer e 
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consolar toda a sorte de miséria, ou seja, para infância, para enfermos ou velhos. Fazer o 

bem sempre e aonde possível seja, é a sua máxima! (...) Fundar uma casa filial das Irmãs 

Terceiras Dominicanas é possível e muito para desejar. Tristíssimo seria pensar que este 

Instituto ficaria limitado à casa de Lisboa. As casas filiais ficarão independentes quanto 

ao temporal, isto é, sustentando-se por seus próprios recursos, não exigindo nada à Casa 

Mãe. Mas, quanto ao espiritual conservar-se-ão sempre os laços que devem existir entre 

as Irmãs dependentes da mesma Superiora Geral, que é a Superiora de Lisboa (...). 

(ADSCS, C 6964, rascunho de carta) 

A carta prossegue, com algumas considerações sobre a relação da futura comunidade com a 

confraria. Teresa de Saldanha manifesta alguma preocupação, perante a sugestão de ficar a 

fundação dependente da confraria, uma vez que, sendo esta dirigida por uma Mesa, eleita 

periodicamente, a situação das Irmãs seria muito instável, e preconiza, como alternativa, que a 

comunidade dispusesse dos seus próprios meios. Estabelece que serão necessárias sete 

senhoras, no mínimo, para dar início a esta fundação; estas ficariam sujeitas a um ano de 

formação na Casa-Mãe, em Lisboa, após o que regressariam para dar início à obra. Afirma 

que confia no discernimento do Abade para a escolha dessas senhoras: é preciso que “sejam 

todas boas, fortes e de verdadeira vocação. É necessário muita escolha”. E dizendo, “Custa-

me muito falar nisto, sendo este negócio tão espiritual; mas, são estes os espinhos de quem 

tem que velar sobre o bem estar de outros”, passa a falar de outras questões: 

Receio por não termos hospital que essas senhoras não aprendam bem o modo de tratar 

os doentes e de um lado é um grande encargo para nós e de responsabilidade. Terão 

essas boas senhoras prática de tratar de doentes? As nossas Irmãs fazem a visita dos 

pobres, levam-lhes socorros a seus domicílios, mas, não podem obter a prática que 

teriam se tivéssemos um hospital. Digo a V. Rev.a todas estas coisas, pois toda a 

franqueza deve haver e nenhum engano da minha parte, já que V. Rev.a depositou tanta 

confiança em mim. 

E termina: “Tudo quanto V. Rev.a me diz do local, da casa, etc. parece-me muito bem (...). 

Para conferenciar sobre tudo isto, fácil será ir alguém ao Porto, pois há imensas coisas que por 

escrito não é possível explicar”. 
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Estas duas cartas, que marcam o início de uma vasta troca de correspondência entre Teresa de 

Saldanha e o Abade de Souselas, que durará até finais de 1875, com bastante regularidade, 

estabelecem a base de entendimento entre ambos, no que respeita à missão que abraçam e à 

fundação que começam a projectar. A instituição que se desenha, é inspirada pelo desejo de 

fazer o bem, mas é multifacetada nos seus fins: destinar-se-ia à educação, pela abertura de 

uma escola com duas valências – aula gratuita e internato – e ao tratamento de doentes em 

hospital. O Abade de Souselas, mais idealista, assim o deseja. Embora partilhe do mesmo 

ideal, Teresa de Saldanha, talvez mais pragmática, coloca algumas questões que vão, aos 

poucos, limitar o campo de acção da futura fundação. Ambos acreditam que as obras de 

caridade desta envergadura ficam melhor nas mãos de ordens religiosas, pois, conforme 

entendem, só assim será possível garantir que a motivação dos que nelas trabalham, sendo 

espiritual, faz com que continuamente encontrem motivo e forças para lutar e ultrapassar os 

obstáculos, sem fazer a sua acção depender dos lucros ou do reconhecimento social. 

Nas cartas seguintes, salientam-se algumas ideias já expressas: 

 Partilha de intenções, de sentimentos: “o desejo de fazer o bem, de servir a Jesus, de 

me tornar útil ao meu próximo e de trabalhar no meu país. Todos estes sentimentos que eu 

tenho (...) vejo que V. Rev.a os possui (...)” (ADSCS, C 6958, de TS, 13 Set 1873, rascunho 

de carta). Na mesma carta: “(...) pouco me importa que os outros o saibam, que os outros o 

vejam, o caso é criar raízes profundas de virtude e santidade nos corações e, vejo que é este o 

espírito que inspira V. Rev.a”. E, ainda: “E concordo seguramente quanto é desnecessário em 

pequenas aldeias numerosas comunidades, que dariam logo tanto na vista (...). E o caso está 

em fazer o bem e em silêncio. Até julgo milagroso, como em tudo combinámos!”. 

 Semelhança de pontos de vista, relativamente à educação: “o Colégio, meio de luz 

do mundo, pela educação da infância para a regeneração social. O ensino na luz divina, e não 

na meia claridade que aí se vê, se tanto é...” (IAN/TT, AC, 41, 11 (4), do Abade de Souselas, 

8 Jul 1873); “é sem dúvida um grande meio de (...) exercer a caridade, instruir os ignorantes e 

tratar da educação das crianças” (ADSCS, C 6955, de TS, 8 Jul 1873, rascunho de carta). 

Acrescente-se um outro ponto de sintonia, que ressalta desta correspondência: a admiração 

comum pelo ‘grande’ Lacordaire, pelo papel que desempenhou na restauração da Ordem 

Dominicana em França mas, sobretudo, pelas suas convicções liberais, bem entrosadas no 
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cristianismo, a sua filosofia de vida e o trabalho levado a cabo em prol da educação, 

nomeadamente pelo envolvimento, com Montalembert, na questão das escolas livres em 

França (IAN/TT, AC, Cx 41, 11(18); Cx 41, 11(19); Cx 41(21), entre outras). 

Para o Abade de Souselas, a fundadora terá de ser Teresa de Saldanha e, portanto, a ela cabe 

tomar decisões, a partir das condições que ele, estando no local, e sentindo as necessidades da 

população, lhe vai apresentando. Também será ela a definir os princípios pedagógicos do 

futuro colégio e, desde cedo, o Abade o afirma, ao remeter-lhe a responsabilidade de “assentar 

o regulamento” (IAN/TT, AC, 41, 11(2), do Abade de Souselas a TS, 22 Mar 1873). A 8 de 

Julho de 1873, o Abade de Souselas diz, claramente, a Teresa de Saldanha: “V. Ex.a diga 

agora e sempre: a minha fundação; porque fica sendo absolutamente sua: (...) os meus 

companheiros concordam todos – que nós sejamos somente executores das ordens de V. Ex.a, 

e seja V. Ex.a o instrumento de Deus” (IAN/TT, AC, 41, 11(4)). 

Na mesma carta, o Abade dá conta de ter tido conhecimento de uma situação que parece 

convir, em tudo, aos desejos de ambos, sendo mais adequada ao quadro previsto por Teresa de 

Saldanha, uma vez que “não tem senão o ensino e as visitas a doentes e pobres, como aí”: 

Nestes últimos dias me falaram de 2 Senhoras virtuosíssimas de Vila do Conde, as 

senhoras Maias que têm sobre si já um pequenino Asilo – e ensinam, e me dizem haver 

um compromisso com uma Senhora [D. Miquelina], do meu conhecimento, com 

muitíssima vocação, bastantes meios, muito espiritual, e por caridade já ensina cerca de 

40 meninas pobres. (IAN/TT, AC, 41, 11(4)) 

No dia 6 de Setembro de 1873, o Abade desloca-se a Vila do Conde e, no dia seguinte, 

escreve à sua interlocutora: 

Fui a Vila do Conde, ontem, a casa das senhoras D. Maria de Jesus Flores Maia, e D. 

Adelaide, irmã. Há ali já 2 escolas: D. Maria tem 20 Meninas internas, D. Adelaide tem 

externas. (...) há ali casa suficiente, há meios, há vontade, há até impaciência de tudo 

passar para casa Religiosa. D. Maria é a Senhora mais espiritual, de mais discrição, zelo, 

caridade, e piedosa que eu vejo nestes sítios. (...) Esta é a 1.ª casa – que se pode dizer 

que está quase fundada. É só convidar a V. Ex.a a tomar posse. (IAN/TT, AC, 41, 11 

(7), 7 Set 1873) 
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Mas o Abade mantém, ainda, a intenção de criar outras instituições: na mesma carta, fala da já 

referida fundação em Lousada e de uma outra, na Póvoa do Varzim, uma terra com “14 mil 

almas”, onde não há nenhum colégio. No entanto, afirma que: “Aqui, porém, nada posso 

afirmar desde já: além de que julgo que por enquanto haverá pessoal para 2 casas, e não 

chegará para 3”. Tudo se orienta, portanto, para que a primeira fundação seja em Vila do 

Conde, onde, como diz o Abade, de novo, em carta de meados de Outubro400 “está tudo quase 

pronto” (IAN/TT, AC, 41, 11(8)): 

Em Vila do Conde há bastantes meios, e casa; mas trabalha-se muito em comprar uma 

que é óptima, grande, com boa cerca, em sítio muito bonito, muito sadio, com muita 

facilidade de tomarem banhos de mar, e capacidade grandíssima para muitas alunas 

internas. É a casa pertencente ao Ex.mo Senhor Visconde de Azevedo.401 Hoje recebi 

carta dele, e vende-a, procuro diminuir o preço, há boas esperanças, e a maior é ele ser 

parente de V. Ex.a, e sabe que V. Ex.a é a Mãe destes estabelecimentos dominicanos. 

No entanto precisa de muitíssimos reparos. 

Em 13 de Novembro seguinte, o Abade anuncia que o Visconde aceitou a proposta da prima e 

diminuiu o preço da casa em “200$000 reis, ficando a compra por 2000$000 reis certos” 

(IAN/TT, AC, Cx 41, 11(19)). 

O primeiro encontro entre ambos, repetidamente afirmado como necessário “para ultimar os 

(...) negócios” (ADSCS, C 6958, de TS, 13 Set 1873, rascunho de carta), só terá tido lugar em 

23 de Outubro de 1873, em Lisboa, na impossibilidade de Teresa de Saldanha se deslocar, 

entretanto, ao Porto. Pelas notas pessoais de Teresa de Saldanha, sabemos que o Abade terá 

estado no Colégio das Portas da Cruz nos dias 25 e 27 de Outubro, tendo visitado as aulas 

(ADSCS, D 7003, Datas Memoráveis). 

                                                 

400 Carta sem data, com indicação, manuscrita por TS, de que lhe respondeu em 18 de Outubro de 1873. 
401 Tratar-se-á de Francisco Lopes de Azevedo Velho da Fonseca (1809-1876). Não conseguimos, no entanto, 

estabelecer o parentesco a que se refere o Abade de Souselas. 
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4.2.2.1 A organização do colégio 

A correspondência entre Teresa de Saldanha e o Abade de Souselas continua, regularmente, 

sem nada de relevante a registar, até Setembro de 1874. Muitas cartas ter-se-ão perdido. 

Sabemos que, entretanto, decorria a preparação da casa. 

Em Setembro, intensificam-se os trabalhos de organização do colégio. No dia 13, o Abade de 

Souselas pede que seja enviado o regulamento, sublinhando que este deve ser muito claro e 

expor “tudo quanto se ensina, todas as diferentes partes do ensino, e bordados, etc. – não 

esquecendo a música de canto e piano. Esta gente vai melhor por aqui”. (IAN/TT, AC, Cx 41, 

11 (31)). 

No mês seguinte, fala no programa e nos preços, que não há “remédio senão serem módicos” 

(IAN/TT, AC, Cx 41, 11 (32), 26 Out 1874). A mesma carta contém elementos muito 

interessantes no que respeita às condições físicas do edifício e das salas de aula: 

Estou concluindo hoje o ajuste com um carpinteiro para aprontar uma grande escola de 

30 palmos402 de largo sobre 44 ou 46 de comprido. Levará 9 ou 10 carteiras de 5 lugares, 

e outras tantas mesas, com seus espaços no meio e extremidades. (...) Faz-se um bom 

refeitório – com porta imediata à cozinha, e outra porta que vem dar ao Coro de baixo, e 

com outra que sai para o quintal. Ajustei definitivamente agora – a escola – tanto 

carteiras, mesas, mesa da mestra, e soalhar e forrar e 3 janelas, duas colunas no meio da 

casa, etc. por 140$000 reis, e creio que foi barato; pois tem muito que fazer. No meado 

de Dezembro deve estar pronto; mas (...) até ao fim de Dezembro vou ajustar a obra de 

cal nas paredes. Ajustei com o entalhador a obra do altar, tribuna etc. por 55$000 reis. 

Também se ajustou um tanque para lavar a roupa – junto ao bom e grande poço que D. 

Maria abriu – e dá muita água – por 65$000 reis. O poço está a concluir-se, mas tem 

ficado muito caro. D. Maria já tem gasto mais de um conto de reis! (...) É preciso, apesar 

de se entender bem o risco das carteiras, vir uma, basta que seja de 2 lugares, e uma 

mesa, que eu julgo é do mesmo feitio que as carteiras, da altura destas pela frente – é só 

                                                 

402 Palmo é uma medida de comprimento antiga equivalente a 0,22m (Dicionário Universal Milénio, 1999). 
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não ter o plano inclinado das carteiras – mas sim direitas. Se assim é – basta vir uma 

carteira; se não é assim, então deve vir essa mesa também. (IAN/TT, AC, Cx 41, 11(32)) 

Ficamos a saber, entre outras coisas, que a sala de aula (a escola) tinha uma área entre 64 e 67 

m2 e estava preparada para albergar entre 45 a 50 alunos, em carteiras de 5 lugares, havendo 

mais 9 a 10 mesas e uma mesa para a mestra. Ressalta, ainda, do texto, para além de algumas 

informações sobre o valor despendido, que as carteiras e as mesas seriam feitas segundo o 

modelo usado no Colégio das Portas da Cruz. Tal como já tinha sido sublinhado, 

relativamente ao regulamento, este colégio foi organizado à semelhança ‘dos colégios de 

Lisboa’. As actas da Associação Protectora de Meninas Pobres, confirmam-no: 

A Presidente disse que havendo há perto de dois anos projecto de se abrir um Colégio, à 

imitação dos Asilos da Associação Protectora de Meninas Pobres, seguindo exactamente 

as mesmas regras destes, esse projecto pode enfim agora realizar-se. É em Vila do 

Conde (...) e a Presidente (...) propôs aos membros da Direcção presentes o destinar 

200$000 reis para este fim, no que todos concordaram (...). (...) dos 200$000 reis 

destinados para este fim, serão empregados 140$000 reis em compra de móveis para a 

casa e de bancos para a aula, e os restantes 60$000 reis em limpeza e arranjos 

necessários na casa (IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 6 Abr 

1875) 

A mesma acta aponta para Maio desse ano, a abertura do colégio (aula gratuita e pensionato 

para raparigas de famílias mais abastadas) e diz ainda que, nas Portas da Cruz, “está-se 

preparando uma rapariga [Leocádia] ali educada, e hoje já em estado de poder ensinar, e que 

também irá para lá” e que, mais tarde, irão algumas Irmãs dominicanas, pretendendo-se, com 

estas medidas, que “o regulamento daquele novo Colégio seja em tudo igual com o adoptado 

nos nossos”. Este cuidado, na preparação das mestras, tinha já ficado patente quando, no 

início das negociações, Teresa de Saldanha insistia com o Abade que as primeiras senhoras da 

terra, que queriam ingressar na congregação, deviam vir à Casa-Mãe durante um ano: “além 

da vantagem de verem a Comunidade, convém vejam as aulas e a maneira de se ensinar, etc. 

O contrário ficará sempre uma obra imperfeita” (ADSCS, C 6958, 13 Set 1873, rascunho de 

carta). Vem ao caso referir a noção de ‘comunidade de prática’, introduzida por Lave e 

Wenger (1991), que parece aplicável a esta maneira de promover a formação das mestras, de 



 

 

 

456

acordo com um modelo próprio, que só pode ser apreendido pela observação e pela 

experiência, junto de quem o pratica no seu quotidiano. 

Por seu lado, o Abade revela, também, preocupação relativamente a este assunto, embora o 

entenda de uma forma diferente. Em 21 Maio 1875, escreve a Teresa de Saldanha, 

manifestando alguma impaciência, pelo atraso na vinda das Irmãs: “para fundar disciplina e 

regime é preciso gente disciplinada e formada” (IAN/TT, AC, Cx 41, 11(39), sublinhado no 

original); e, essa condição, que ele julga essencial, só será preenchida por religiosas: de outra 

maneira, serão pessoas habituadas a “fazer a sua vontade”, que “Podem ser muito santinhas, 

rezar muito, mas a disciplina é impossível estabelecer-se. Cada uma adoece quando quer, e 

sara quando lhe convém, e o mais assim” (sublinhado no original).403 Em Outubro seguinte, 

afirma: “Quer-se pessoa habilitada, séria, de virtude, e capaz de estabelecer a disciplina”, 

aventando a hipótese de vir de Lisboa “a senhora que aí rege a aula de instrução primária para 

tomar o 1.º lugar e ensinar ali e habilitar ou a Emília ou outra” (IAN/TT, AC, Cx 41, 11(48), 

21 Out 1875). 

O atraso das obras e alguns problemas financeiros, adiaram a abertura do colégio por mais 

alguns meses. Mas, muito provavelmente, o atraso deveu-se, também, a alguma divergência 

pedagógica que nos parece patente no que escreve o Abade de Souselas a Teresa de Saldanha: 

D. Maria Maia esteve aqui, e deseja e com toda a razão que o colégio se abra de um 

modo ou de outro. Parece que ali haverá mais que fazer para meninas que aprendam o 

português e prendas, do que para outros estudos. Tudo leva a crer que mesadas pequenas 

                                                 

403 A carta a que nos referimos está escrita com bastante veemência, dando mostras de que o Abade estaria, por 

um lado, cansado da lentidão do processo e, por outro, da falta de disciplina ou alguma inércia de quem se 

encontrava à frente da obra no local. Percebemos que algumas pessoas com quem se contava tinham tomado 

rumo diferente (IAN/TT, AC, Cx 41, 11(37)), entre outros percalços. Insistindo para que Teresa envie, de 

Lisboa, mestras habilitadas, supostamente Irmãs com habilitação para o ensino, exclama: “Por aqui não há 

senhoras habilitadas, e perdoem-me eu dizer: eu não sou director da casa 15 dias com seculares, estou pronto a 

trabalhar com religiosas, tanto quanto possa. É verdade que até agora não se perdeu tempo; porque se trabalhou 

na casa; mas para fundar disciplina e regime é preciso gente disciplinada e formada. Tanto valem directores e 

cartas e conselhos para gente habituada a fazer a sua vontade, como coisa nenhuma” (IAN/TT, AC, Cx 41, 

11(39), 21 Maio 1875, sublinhado no original). 
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e primeiros estudos serão os preferidos na localidade. Sobre esta base é mais fácil 

começar a funcionar a casa; e como entrou no coração de muitos a desconfiança de que 

aquilo não vingaria – convém dar-lhe um impulso, e desmentir os boatos. Ora para este 

pequeno pessoal é impossível que aí se não arranje. D. Maria Maia não se furta a 

nenhum trabalho e todas as combinações. Tem vontade de ir aí, e pessoalmente tratar 

com V. Ex.a e Rev.ma Madre Vigária; eu desejo isto muito, pois conheço que assim 

todos se conhecem melhor e avaliam, e segura-se melhor o futuro. (...) Peço a V. Ex.a 

que tudo participando à Rev.ma Madre Vigária, me diga na volta do correio se (...) pode 

vir com D. Maria Maia alguém para reger a escola pelo menos, e se é possível e em que 

tempo virem as Religiosas. (IAN/TT, AC, Cx 41, 11(s/n), 6 Out 1875) 

A impaciência, revelada na carta, traduz-se na vontade de avançar, imediatamente, de 

qualquer maneira, “de um modo ou de outro”, para “desmentir boatos”, apontando soluções 

pedagógicas que nada têm a ver com o modo como Teresa de Saldanha vê e planeia a 

educação nas suas escolas: para as meninas daquelas paragens, basta que aprendam 

“português e prendas”, “primeiros estudos”. 

No dia 23 de Outubro de 1875, Maria de Jesus Maia chega a Lisboa, para acertar os detalhes 

(IAN/TT, AC, Cx 41, 11(35), do Abade de Souselas a TS, 30 Out 1875). O Abade 

considerava que ela estava muito necessitada de descanso mas, também, que lhe era muito útil 

ver, por si, a organização de uma escola como a que pretendia abrir em Vila do Conde: 

(...) está fatigadíssima da cabeça; no entanto, creio que libertada das dívidas, que tanto 

lhe pesam, coitada, e descansando algum tanto, voltará ao antigo estado, e reviverá seu 

zelo, pois tem génio todo activo, embora precise de ver o que é disciplina e regularidade 

de semelhante casa. Eu só queria que tudo corresse sob a direcção e administração de V. 

Ex.a e Rev.ma Me Vigária: de outra sorte não sei como vingar o intento. (IAN/TT, AC, 

Cx 41, 11(48), do Abade de Souselas a TS, 21 Out 1875, sublinhado no original) 

Entretanto, a correspondência com o Abade de Souselas abrandou, seja porque adoecera 

(IAN/TT, AC, Cx 41, 11 (s/n), do Abade de Souselas a TS, 6 Out 1875), seja porque, a partir 

desta altura, o Padre Joaquim António Martins, já capelão da casa (IAN/TT, AC, Cx 41, 11 
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(35), do Abade de Souselas a TS, 30 Out 1875) e, por isso, mais próximo dos acontecimentos, 

tenha assumido, a pedido daquele, o papel de interlocutor da fundadora. 

Teresa de Saldanha desloca-se a Vila do Conde, pela primeira vez, a 29 de Fevereiro de 1876, 

cerca de um ano depois de o Abade de Souselas ter considerado que estava na altura de abrir o 

colégio (IAN/TT, AC, Cx 41, 11(36)). Como ela própria relata à sua amiga e secretária da 

associação, Maria Augusta Campos: “A casa está em excelentes condições. Vim achar um 

pensionato muito bem organizado de crianças pobres, raparigas (...). Cá temos a aula pronta, 

com carteiras, mesas e tudo para receber as externas, quando vierem as Irmãs” (ADSCS, C 

0674, 3 Mar 1876). As actas da Associação Protectora de Meninas Pobres acrescentam que, 

nesta viagem, “trouxe a Presidente de lá uma rapariga, que está no Asilo das Portas da Cruz 

aprendendo o sistema de ensino de Castilho, para depois o praticar naquela nova aula” 

(IAN/TT, AC, Lv 360, Livro de actas da direcção da APMP, 30 Mar 1876). 

Entre Maio e Junho de 1876, as cartas do Padre Joaquim Martins para Teresa de Saldanha 

trataram de questões muito práticas: 

* Valor das mesadas das pensionistas. Tendo começado a receber pedidos de 

informação sobre o colégio e notícia do interesse de algumas famílias em colocar, aí, as suas 

filhas, o Padre Joaquim considera, em carta de 3 de Maio de 1876, a necessidade de reflectir 

sobre esse assunto, antes de tomar decisões: 

Para serem pequenas, podem causar suspeita às pretendentes; a abundância na mesa 

nunca deverá faltar; esta e a boa educação serão o crédito da casa: para serem grandes 

podem afastar: para ajustar umas por mais outras por menos, pode não convir ao crédito 

da casa, julgar-se que o fim dela é o interesse, e nada mais; ser agora uma taxa e depois 

aumentá-la no futuro, também não sei se isto convirá? – O melhor é remediar 

dificuldades prevenindo, do que criá-las. Parece-me que 6$000 por mês é pouco; tenho-

me lembrado ora de 7$000, ora de 8$000; mas não sei qual o melhor, pois sou 

incompetente para emitir opinião neste ponto; e também não sei se as despesas 

acessórias de lavagem, etc., deverão ser incluídas na mesada, ou pagar por fora; assim 

como o enxoval, se deverá ser o mesmo do programa daí, ou outro? (IAN/TT, AC, Cx 

40, 303, sublinhado no original) 
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Alguns dias depois, informa que tinham assentado na quantia de “8$000 por mês, incluída 

nela a lavagem e engomadura” (IAN/TT, AC, Cx 40, 289, 18 Maio 1876), conforme vinha 

indicado nuns programas antigos, feitos por combinação entre Teresa de Saldanha e o Abade 

de Souselas, para aquele colégio. 

* As mestras. Como tantas vezes afirmara o Abade de Souselas, não havia, por aquelas 

paragens, senhoras devidamente habilitadas para o magistério. Em carta de 26 de Maio de 

1876, o Padre Joaquim Martins informa que a primeira pensionista tinha entrado no dia 22 de 

Maio e diz-se desejoso de que chegue Eulália (IAN/TT, AC, Cx 40, 299), a mestra 

temporariamente cedida pelo Colégio das Portas da Cruz (ADSCS, C 0676, de TS a Maria 

Augusta Campos, 8 Jun [1876]). 

Realmente, o número de pedidos para entrada de novas pensionistas aumentava – algumas 

trazidas pela fama dos colégios de Teresa de Saldanha, em Lisboa (IAN/TT, AC, Cx 40, 295, 

17 Jun 1876) – e apenas tinham, ainda, uma senhora, D. Maria dos Anjos, que se prestava a 

ensinar Música: “os princípios que ela sabe” (IAN/TT, AC, Cx 40, 289, de Padre Joaquim 

Martins a TS, 18 Maio 1876). 

* As alunas. Para além de se referir ao estado de saúde das alunas – como, aliás, fará, 

frequentemente, nas cartas posteriores – o Padre Joaquim Martins manifesta-se preocupado 

com outra questão: a da separação das meninas pobres e ricas, que julga “não só conveniente 

mas até necessária”, por causa dos “melindres” (IAN/TT, AC, Cx 40, 295, 17 Jun 1876). 

Este aspecto, bem típico do séc. XIX, não tinha, no entanto, um entendimento semelhante 

para toda a gente: para uns, a questão era puramente de melindre; para outros, tratava-se de 

uma necessidade de instrução diferente, em função do desempenho social esperado. Se, para o 

Padre Joaquim Martins, o importante era não melindrar as famílias – como se verá pelo modo 

como volta a falar do assunto, em carta de 19 de Setembro de 1876 (IAN/TT, AC, Cx 40, 

286) – e, por essa via, inviabilizar o colégio, Teresa de Saldanha, provavelmente, sem deixar 

de ser sensível a esse argumento, situava-se no segundo caso. 

Esta carta do Padre Joaquim António Martins contém dados interessantes para ajudar a 

compreender a controvérsia que pesava, diríamos, na consciência do decisor nesta matéria: 

por um lado, a sua maneira pessoal de pensar, ela própria eivada de dúvidas; por outro, a 
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ponderação das consequências de qualquer decisão, nas famílias da zona. Ficamos, mesmo, 

sem saber, o que o autor da carta considerava ser mais correcto, uma vez que as dúvidas que 

expõe reflectem, sobretudo, o receio de manchar a imagem da escola e, consequentemente, de 

hipotecar o seu futuro. Por estes motivos, a transcrevemos quase integralmente: 

Têm aparecido bastantes pretensões de meninas pobres aqui da vila a pedirem que a casa 

lhes aceite as suas meninas como externas, estas, segundo o uso da terra podem pagar 

240 ou 300 reis mensalmente. E agora ultimamente há duas pretensões de alguma 

importância, apesar de pobres! A 1.ª é uma senhora rica e nobre aqui da terra e de tal 

influência que leva aqui tudo após de si, e que toma interesse pelo colégio, e pede que 

lhe aceite uma menina pobre na classe das pobres externa (sendo possível) e ela lá obtém 

de esmolas, ou talvez pagava do seu bolso a mensalidade, por caridade. A 2.ª é uma 

menina de família baixa, mas como os parentes dispõem de alguns meios, se lha não 

aceitar na classe das pobres talvez peçam para lha aceitar na classe das ricas, e se 

sujeitem a metê-la na competência desta classe, mas ainda nesta classe é para externa; 

porém como é menina da rua, lembra-me se porventura neste caso as famílias ricas e 

graduadas se ofenderão em lhe juntar suas filhas com meninas da rua apesar de iguais 

nos vestidos. Nós não temos aceitado numa externa pobre, segundo o que V. Ex.as aqui 

determinaram; contudo a estas duas pretensões suspendemos a resposta até ver o que V. 

Ex.as decidem e não nos atrevemos a dar um não decisivo, por nos parecer um pouco 

melindroso; na 1.ª pretensão, é bom conservar aquela senhora em boas relações com a 

casa; na 2.ª, não lha aceitar como pobre, pode escolher como rica; não lha aceitar no 

número das ricas, pode o pretendente queixar-se que o seu dinheiro não vale menos que 

o dos nobres. Aceitá-la no número das ricas, pode isto prejudicar a estima da casa entre 

as classes superiores, e julgarem que não há tanta separação quanta convém!... 

Aceitando estas pobres temos de aceitar outras que pretendam pelo menos até um 

número certo que a casa determine, porque tais excepções podem ser odiosas para a 

casa. E no meio disto tudo, o que será melhor? V. Ex.as o dirão. Eu para dizer o que 

entendo parece-me muito bem o pensamento de acabar com as pobres internas, como 

disse a M. Vigária, mas não se pode acabar com elas de repente – o dormitório delas 

ocupa um espaço na casa que talvez venha a ser necessário para ricas; as pobres externas 

ocupam menos espaço, e dão menos trabalho; pode dar-se-lhe escola, trabalho de mãos 
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na sala de entrada, e para lhe dar escola por enquanto temos a Eulália e na retirada dela, 

a Ana Rosa, que então estará habilitada, pois actualmente como sabe anda a habilitar-se 

com a Eulália, e a Eulália diz que ela fica habilitada no fim de um mês; e parece que no 

futuro estas meninas pobres externas poderão passar para a aula das casas pequenas (...); 

e neste ponto é bom pensar com antecipação, pois os caseiros das casas pequenas já não 

podem ser lançados fora senão deste Setembro a um ano, e para isso é necessário 

despedi-los no Junho futuro. Lembra-me também se a aceitação de pobres externas 

porão a casa em mais contacto com a terra; pois já correu aqui o boato que as mestras 

retiraram e o colégio não ia adiante, parece-me que este boato nasceu de o público ver a 

condução dos móveis para a estação na ocasião em que V. Ex.as partiram daqui para 

Lisboa!!! E pelo que agora me consta isto tem sido a causa de não ter entrado mais 

meninas internas e ricas aqui da terra; porém esta falsidade será desfeita já pela 

continuação das meninas Sousa aqui e já pela distribuição dos programas logo que 

estejam feitos. Ora a respeito de pobres externas, lembra-me também que dar a todas um 

não e ao mesmo tempo dizermos que o colégio está aberto, talvez no público uns 

duvidarão está aberto e outros ofender-se-ão em se abrir para uma classe e não para 

outra, ou o rejeitar-se os pobres! Tudo isto porém é só lembrar considerações (...). 

(IAN/TT, AC, Cx 40, 286, sublinhado no original). 

Infelizmente, desconhecemos qual terá sido a resposta de Teresa de Saldanha a esta carta. 

Nos primeiros dias de Julho de 1876, Teresa de Saldanha deslocou-se a Vila do Conde para 

inaugurar o colégio. Levava consigo duas mestras, Eulália e Leocádia, a que já atrás nos 

referimos. Desta última, diz Teresa de Saldanha à Mãe: “A rapariga que trouxemos é de 

apetite; tem-se portado o melhor possível, e tenho-me consolado de ver o bom resultado da 

educação que recebem nas Portas da Cruz. É uma segunda Jacinta” (ADSCS, C 0778, 8 Jul 

1876) e ainda: “Decretamos dar-lhe o D. para ser respeitada na aula e muito me diverti com a 

cara dela envergonhada da sua nova dignidade” (ADSCS, C 0780, 10 Jul 1876). Eulália, a 

mestra mais experiente, mostrou alguma dificuldade em se adaptar por causa das saudades de 

Lisboa: “Uma coisa é que não via o sol! (...) mas o que vejo é que sem nós a trazermos cá, 

nada se fazia” (ADSCS, C 0779, de TS à Mãe, 9 Jul 1876). 
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No dia 10 de Julho de 1876, depois de organizado o programa e o horário das aulas – com 

início às 7h30 da manhã (ADSCS, 0779, de TS à Mãe) – e de ter estado na véspera 

“arranjando as aulas com as mestras” (ADSCS, C 0780, de TS à Mãe), Teresa de Saldanha 

assistiu à abertura solene do colégio, manifestando-se satisfeita: “Está tudo em ordem 

parecem as nossas classes de Lisboa” (ADSCS, C 0780). À sua cunhada, escrevia: 

Ontem abriu-se a aula e está tudo funcionando com regularidade. A aula está linda, 

entrar nela é o mesmo que ver a nossa aula das P[ortas] da Cruz, a de S. José [na 

Anunciada]. É o mesmo género, com a vantagem da casa aqui ser óptima. Tenho tido 

muito trabalho para se organizar esta casa. A Leocádia tem-me contentado muito. Está 

de apetite, alegre e contente. A Eulália também assim está. Fica isto arranjado e decerto 

este ano não volto cá. No fim do ano, se não vierem irmãs, é urgente vir alguém tomar 

conta disto (...). Aqui muito tarde abrimos aulas externas e já falamos em ter rapazes o 

que todos acham ser uma coisa magnífica. A cabeça está cheia de planos!! (ADSCS, C 

5381, de TS à cunhada, 11 Jul 1876) 

Completado um mês sobre a abertura do colégio, teve lugar o exame mensal e a distribuição 

de prémios, conforme Teresa de Saldanha havia determinado. O Padre Joaquim Martins 

participa que as alunas “aproveitaram muito no 1.º mês” e que apenas uma ficou sem prémio 

devido a problemas de comportamento: “o que lhe causou muitas lágrimas – animei-a a 

ganhá-lo no mês seguinte, e às outras a não perder o 2.º e todas ficaram com este cuidado” 

(IAN/TT, AC, Cx 40, 293, de Pe Joaquim Martins a TS, 11 Ag 1876). 

4.2.2.2 Infância da obra e mudança de rumo 

As cartas do Padre Joaquim Martins deixam transparecer um homem essencialmente prático, 

preocupado com o sucesso da obra. Muito menos filosófico e inflamado do que o Abade de 

Souselas, assume, inteiramente, a responsabilidade de interlocutor de Teresa de Saldanha e 

escreve-lhe com muita regularidade, geralmente sob a forma de extensos relatórios do que vai 

acontecendo no colégio, apontando as dificuldades e as situações em que é necessário decidir, 

equacionando os problemas e sugerindo alternativas de solução, para cada caso. As suas 

preocupações serão, ao longo da sua correspondência, as alunas, as mestras, e Maria Maia, a 

proprietária da casa e directora do colégio, na ausência das Irmãs. 
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Desde cedo, fomos percebendo, pelas cartas do Padre Joaquim Martins e, sobretudo, nas 

cartas de Teresa de Saldanha a sua Mãe e à amiga Maria Augusta, que havia problemas com 

dívidas contraídas por Maria Maia, em nome da Casa, assunto a que, aliás, já o Abade se 

referira, levemente, aquando de uma das suas últimas cartas, citada atrás. Tal circunstância, 

foi fazendo com que Teresa de Saldanha, ocupada com outras obras, em cujo 

desenvolvimento tinha maior confiança,404 adiasse a ida das Irmãs: “(...) nada faço por 

enquanto nem a nada me comprometo, vamos ver como isto caminha até ao fim do ano. 

Tenho que fazer o que já prometi, ir ajudando aos juros” (ADSCS, C 0778, de TS à Mãe, 8 

Jul 1876). Em questão estava a falta de meios, o seu bom nome e o da instituição que 

representava, bem como uma certa indignação, relativamente à situação criada, vendo-se 

metida em trapalhadas para as quais não fora ouvida: “A desgraça é a falta de juízo da Maia!” 

(ADSCS, C 0667, de TS à mãe, 24 Set [1877]). 

O Padre Joaquim vai-se referindo a ditos e mal-entendidos entre as mestras, as criadas e 

Maria Maia, deixando no ar uma certa angústia, relativamente à falta de capacidade de 

liderança desta e à imagem que, porventura, vai passando para o exterior, depois de tantos 

esforços despendidos. Fazem-nos falta, neste processo, as cartas de Teresa em resposta às do 

Padre Joaquim, que nos esclareçam sobre as dúvidas que esta teria relativamente à orientação 

que Maria Maia ia dando ao colégio, para lá das questões financeiras, relacionadas com a 

compra da casa e o pagamento das prestações. Teresa de Saldanha referia-se, frequentemente, 

à situação em Vila do Conde, como problemática, em cartas dirigidas quer à Mãe quer a 

Maria Augusta Campos: considerando que havia muito que fazer naquelas paragens e 

condições para levar a cabo uma obra útil à população local, o que a entusiasmava e impelia a 

continuar a fundação, Teresa questionava as atitudes de Maria Maia, mas a utilização de 

meias palavras, habitual nas missivas entre pessoas que costumavam conversar, pessoalmente, 

sobre os assuntos, não permite precisar os pontos de desacordo. 

                                                 

404 Referimo-nos, sobretudo, ao Recolhimento de Braga que veio a ser fundado por essa altura e que Teresa de 

Saldanha considerava que, sendo uma obra de extrema utilidade social, tinha todas as condições para vingar: 

“Entretanto, como isto fica arranjado com as mestras, se pudermos mandar Irmãs para Braga, vão antes para lá 

do que para aqui” (ADSCS, C 778, de TS à mãe, 8 Jul 1876, sublinhado no original). 
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Esta e outras questões inquietam o Padre Joaquim Martins, nomeadamente o que concerne às 

mestras, assunto que ocupa uma boa parte das suas cartas, ao longo do ano lectivo: porque 

não são suficientes, porque não têm habilitação adequada ou, ainda, como dissemos, porque 

criam conflitos entre si ou com Maria Maia. 

Ficamos a saber que, em 20 de Novembro de 1876, a Eulália regressou a Lisboa, ao Colégio 

das Portas da Cruz (IAN/TT, AC, Cx 40, 278, Pe Joaquim Martins a TS, Nov 1876), tendo, 

entretanto, tratado de preparar uma jovem criada da casa, Ana Rosa, para ensinar as meninas 

pobres (IAN/TT, AC, Cx 40, 292, de Pe Joaquim Martins a TS, 17 Ag 1876). 

A Leocádia, a ex-aluna do Colégio das Portas da Cruz, o Padre Joaquim Martins refere-se 

como pessoa de muito juízo e competente na sua função. Dedica-se, sobretudo, ao ensino do 

Português. Tendo vindo a Lisboa, para passar férias, não regressou em Outubro de 1877. Foi 

substituída por Leonor, também enviada de Lisboa (IAN/TT, AC, Cx 40, 264, de Pe Joaquim 

Martins a TS, 23 Out 1877). 

Maria Teixeira, vinda, também, de Lisboa, esteve no colégio quase desde o início do ano 

lectivo. Ensinava Francês, Música e Desenho. Acerca dela, o Padre Joaquim tece alguns 

comentários interessantes: que “não sabe falar nada ou quase nada o francês”, mas será 

“suficiente para ensinar a ler, escrever e traduzir o francês, e tudo quanto pertence à gramática 

francesa” e “dá também aula às pobres e tem todo o cuidado com todas as suas discípulas, 

fazendo-as estudar, e não as tem deixado nunca sem aula” (IAN/TT, AC, Cx 40, 270, de Pe 

Joaquim Martins a TS, 22 Mar 1877); que não estuda piano nas horas vagas, o que é estranho 

para quem ensina música (IAN/TT, AC, Cx 40,272, de Pe Joaquim Martins a TS, 11 Jan 

1877). Tendo, também, vindo passar férias a Lisboa, não sabemos se regressou ao colégio. 

O ensino da Música, muito requerido pelos pais das meninas mais abastadas, e o ensino da 

costura e dos bordados, “uma coisa de primeira necessidade” naquelas terras (IAN/TT, AC, 

Cx 40, 272, de Pe Joaquim Martins a TS, 11 Jan 1877),405 constituíam, por isso, uma 

                                                 

405 A título de curiosidade transcrevemos dois anúncios publicados no Diário Ilustrado de 25 de Outubro de 

1885, que são, em nosso entender, elucidativos do que se considerava de primeira necessidade: “Professora: 

PRECISA-SE habilitada para ensinar português, francês, inglês, piano, e bordados a duas meninas residentes na 
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preocupação contínua. Para a costura e bordados das meninas ricas, foi contratada uma 

“mestra da província” que parece ter dado muito boa conta do recado, em substituição da 

primeira mestra, Maria da Madre de Deus, que adoecera gravemente, tendo tido de regressar a 

Lisboa. 

Ao longo do ano lectivo de 1876/77, vamos tendo notícia do aumento do número de alunas, 

primeiro pensionistas pobres e pensionistas ricas e, mais tarde, também, semi-internas e 

externas ricas: em 11 de Janeiro, o Padre Joaquim Martins diz que há 28 pessoas na Casa 

(IAN/TT, AC, Cx 40, 272, de Pe Joaquim Martins a TS); em 22 de Março, “a aula das ricas 

compõe-se de 15 meninas”, sendo 7 pensionistas e 8 externas e ainda 15 pensionistas pobres 

(IAN/TT, AC, Cx 40, 270, de Pe Joaquim Martins a TS); no final do ano, o colégio “é 

frequentado por 25 meninas entre internas e externas e não entra[m] neste número as pobres” 

(IAN/TT, AC, Cx 40, 266, de Pe Joaquim Martins a TS, 23 Ag 1877). 

No início do ano lectivo seguinte, a situação, por parte de Maria Maia, parece complicar-se. 

Provavelmente, a preocupação provocada pelas dívidas mas, também, a demora na vinda das 

Irmãs e a doença de familiares próximos, a que se associaria a sua própria insegurança, devida 

à pouca capacidade para estar à frente do colégio (IAN/TT, AC, Cx 40, 265, de Pe Joaquim 

Martins a TS, 1 Out 1877), levam-na a tomar a decisão de entregar o colégio a outra 

comunidade religiosa, como ameaçara em Setembro (ADSCS, C 0667, de TS à mãe, 24 Set 

[1877]). Todo esse processo decorreu silenciosamente. Apenas as cartas do Padre Joaquim 

tentam, por meias palavras, avisar Teresa de Saldanha, da possibilidade de um desfecho 

inesperado. 

                                                                                                                                                         

província. Para indicações dirigir-se à Livraria Rodrigues, Rua do Ouro, 188”; e outro: “Professora de piano: 

PRECISA-SE uma para a província, nas condições de bem ensinar a tocar piano por música, talhar e bordar, 

assim como todas as prendas que uma senhora precisa para completa educação. Quem quiser dirija-se a Alfredo 

T. S. Manso, residente no Avelar, pessoa que tratará de ajuste e exporá todas as condições exigidas à 

pretendente”. Embora em ambos os casos se trate de pedidos de professoras para a província, a exigência de 

algumas famílias residentes nas cidades não teria, ainda, ido muito mais além. 
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Em 6 de Fevereiro de 1878, o Padre Joaquim Martins, rejeitando qualquer responsabilidade 

“em toda esta mudança de coisas”, escreve a Teresa de Saldanha: “Efectivamente eu aqui vi 

chegar as Doroteias, como participei imediatamente” (IAN/TT, AC, Cx 40, 258). 

De acordo com Sousa e Cunha (1998), as Irmãs Doroteias tomaram conta da casa em Janeiro 

de 1878; o autor afirma que o colégio “não gozava da simpatia das gentes locais, ao que 

parece por causa do excessivo rigor disciplinar e má alimentação” (p. 554). Não tendo 

nenhum dado objectivo para contrariar esta afirmação, parece-nos que, a ser correcta a 

interpretação que contém, estariam, em parte, justificadas as dúvidas de Teresa de Saldanha 

em assumir, inteiramente, este projecto, pejado de dificuldades, não só económicas como de 

entendimento interpessoal e, mesmo, pedagógico, como já atrás aventámos, quando eram 

necessárias Irmãs para obras mais prometedoras, como a do Abrigo de Braga. Já não se 

compreende a afirmação do mesmo autor, de que não existiria na escola uma aula para 

meninas pobres o que, de acordo com os dados já aqui citados, não corresponderia à 

realidade, tendo sido mesmo estas, as que primeiro mereceram a atenção de Teresa de 

Saldanha e da Associação Protectora de Meninas Pobres a que presidia e que, durante aqueles 

anos, continuadamente registou, nas suas actas, as demandas efectuadas e as notícias 

recebidas e, nos mapas de contas, as avultadas quantias gastas com a adaptação das salas e o 

seu apetrechamento, bem como com a habilitação das mestras, conforme o método de 

Castilho ‘modificado’, que se utilizava nas suas escolas em Lisboa e tudo o mais a que dizia 

respeito o regulamento. 

Assim, a escola preparada sob orientação de Teresa de Saldanha, no que respeita aos 

princípios pedagógicos que determinaram, quer a adaptação do edifício quer a elaboração do 

regulamento, bem como a formação das mestras, para receber e educar meninas pobres e 

outras, mais abastadas, das famílias da região, não chegou, nunca, a ser dirigida pelas Irmãs 

dominicanas, como tinham pensado o seu mentor, o Abade de Souselas, e Teresa, que anuíra 

ao seu projecto. Ficam-nos, lavradas em cartas e actas, as indicações dadas para o pôr de pé e 

a funcionar, reveladoras dos aspectos tidos em consideração por Teresa de Saldanha na 

fundação das suas escolas. 
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4.2.3 O Colégio de S. José, de Benfica 

No Palácio de Benfica, que pertencera à infanta D. Isabel Maria, adquirido por Teresa de 

Saldanha em hasta pública, em Abril de 1877, faziam-se, entretanto, os arranjos necessários 

para receber as Irmãs dominicanas e os alunos pensionistas do Colégio das Portas da Cruz, 

rapazes e raparigas, particularmente estas últimas, a quem especialmente se destinaria o novo 

espaço escolar. Os alunos das aulas pobres esperariam, na Casa das Portas da Cruz, mais um 

ano lectivo, até serem acomodados, também, em novo espaço, no Convento do Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Vista traseira do Palácio de Benfica. 

O palácio dispunha de diversas salas e salões que, aos poucos, se transformaram em salas de 

aula, sala de visitas, refeitório e dormitórios. Ficava situado fora da cidade, na freguesia de 

Benfica, na base da Serra de Monsanto e inseria-se numa grande quinta que, mais tarde, a 

linha férrea cortou em duas partes, expropriando-a de uma boa fatia de terreno.406 Parte da 

quinta era cultivada com árvores de fruto e legumes, sobretudo para consumo da casa, 

                                                 

406 Hoje, a maior parte do terreno foi urbanizado, particularmente a área que ficou para lá da linha férrea, onde 

apenas existem casas de habitação, mormente prédios. A propriedade, adquirida em nome pessoal e não da 

congregação foi, mesmo assim, expropriada pelo Estado, depois da implantação da República. Após diversas 

diligências, as Irmãs obtiveram a restituição da totalidade do edifício, ainda que temporária, mediante protocolo 

com o Estado, em Agosto de 2005. 
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tratando-se também da criação de alguns animais;407 outra parte era ajardinada e constituía um 

espaço agradável para os passeios e recreios das crianças e de suas mestras, para além das 

respectivas famílias, entre muitos outros, quando ali se deslocavam em visita. Assim descreve 

esta envolvência o Visconde de Castilho,408 grande admirador de Teresa de Saldanha e visita 

frequente do Palácio de Benfica, em artigo que publicou no Mundo Católico e o Correio 

Nacional transcreveu em 25 de Outubro de 1900: 

É deveras comovedor o espectáculo que se depara a quem entra no colégio de São José 

das Dominicanas de Benfica! No silêncio do campo, não longe da cidade, mas como que 

emboscada num caminho vicinal, à sombra dos vastos arvoredos, ergue-se a casa no 

fundo de um largo pátio. Os três lados desta entrada, mais senhoril do que monástica, 

são tomadas pelas habitações presididas pela capela, quase uma igreja da invocação de 

São José. Este pátio sereno, silencioso, resplandecente de luz, tem um ar alegre e sério 

ao mesmo tempo. Lá por longe, no interior, no meio do resguardo disciplinar do 

estabelecimento, ouvem-se vagamente os pianos das alunas; e a arcada do fundo tem um 

quê de original e aprazível que está a dizer salve. 

 

 

 

 

 

Figura 13. A entrada do Palácio de Benfica, 2002. (Foto da investigadora) 

                                                 

407 “Estou muito satisfeita com o novo pessoal da quinta. As vacas já tomam ar e todos os dias passeiam. Estão 

tratando das laranjeiras, parece-me que ganhamos muito com as mudanças” (ADSCS, C 4029, de TS à mãe, 20 

Mar [1884]). 
408 Júlio de Castilho (1840–1919), 2.º Visconde de Castilho, filho do poeta e autor do Método de Leitura 

Repentina, António Feliciano de Castilho. Famoso olisipógrafo, ficou também conhecido como jornalista. Uma 

sua sobrinha, Maria Luísa de Castilho, filha de seu irmão Augusto, que foi Governador de Moçambique na 

década de 80 e Ministro da Marinha após o Regicídio (Proença, 2006), frequentou o Colégio entre 1893 e 1896. 
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Figura 14. Grupo de alunas no jardim, s/d. (ADSCS, Álbum fotográfico)409 

 
Figura 15. Alunas e Irmãs, junto a um dos lagos, s/d. (ADSCS, Álbum fotográfico)410 

                                                 

409 Á esquerda, junto de uma estátua, vemos Teresa de Saldanha com uma sombrinha aberta. 
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E Castilho continua: 

Muita higiene, muita largueza, muita luz, muito ar, acomodações de primeira ordem, 

jardins à antiga cheios de sombras e de águas, eis aí em duas palavras o cenário. A 

educação ali ministrada é também de primeira ordem. O quadro não desdiz da moldura. 

(Castilho, Correio Nacional, 25 Out 1900) 

Uma situação decerto privilegiada “num dos arrabaldes mais pitorescos e mais saudáveis de 

Lisboa” (ADSCS, n/c, Colégio de S. José em Benfica para educação de meninas internas, 

1908a), onde Teresa de Saldanha pode por em execução as suas convicções pedagógicas, 

aproveitando o espaço e a salubridade do lugar, como elementos contextuais relevantes. A 

casa, essa, sofreu diversas obras ao longo dos anos,411 para que melhor se adaptasse às suas 

funções de escola com internato e de sede de uma comunidade religiosa: novas salas, 

adaptação de outras que continuaram através dos tempos a ser conhecidas por todos por 

nomes peculiares, como a ‘sala das guerras’ (ADSCS, C 4914), assim conhecida porque a 

“tapeçaria representava quadros da guerra de Austerlitz” (Thiaucourt, 1987, p. 354), referida 

por algumas alunas em cartas posteriores, para além de uma casa no meio da quinta para 

                                                                                                                                                         

410 Também aqui podemos encontrar Teresa, em pé, atrás, à esquerda de uma das colunas, vestida de preto, perto 

das Irmãs. 
411 Embora esta questão das obras interesse, apenas, no sentido em que se percebe o cuidado em ir adaptando os 

espaços às crianças e ao seu bem-estar, bem como às actividades pedagógicas que, com elas, se pretendia 

desenvolver, registamos que em IAN/TT, AC, Cx 44 se podem encontrar diversas notas de despesa do Colégio 

de S. José, em Benfica, entre as quais, despesas com obras; tudo minucioso, organizado por meses, com 

indicação dos nomes das pessoas a quem se pagou: carpinteiro, pedreiro, jardineiro, ajudante de jardineiro, entre 

outros. Em 1899, Teresa escrevia à Ir. Maria José Barros e Castro: “A respeito dos arranjos das aulas aí, como 

vamos ter muitas pequenas, lembram as irmãs que era bom deitar abaixo a divisão da aula das pequeninas e ficar 

como antigamente estava, o quarto maior; o que é de grande vantagem para as pequenas, que estavam muito 

apertadas. Não me parece seja obra dispendiosa, mas que será bom para a saúde das pequenas; peço-te vejas o 

que convém fazer” (ADSCS, C 4995, 19 Set 1899, sublinhado no original). Citamos, ainda, um excerto de uma 

carta com data de 8 de Setembro de 1908, da Irmã Assunção, na altura responsável pela cozinha: “Não imagina 

minha querida Mãe, o que tem sido com a obra da cozinha, hoje entram as meninas e ainda se não pode cozinhar 

lá; estou bem apoquentada, pois na cozinha provisória mal se pode continuar demais estando as crianças, Nosso 

Senhor me dê muita paciência para levar tão grande cruz, (...). Os homens prometem-me dar a cozinha pronta de 

maneira que se possa cozinhar lá amanhã mas vamos a ver” (IAN/TT, AC, Cx 44, 2(23)). 
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acolher doentes412 e do alargamento da casa até à rua, formando uma nova ala a partir da 

capela. De acordo com Thiaucourt (1987, p. 359), pouco tempo antes da revolução de 1910, 

Teresa de Saldanha tinha feito construir “uma aula nova (...) uma cozinha modelo, uma 

máquina de desinfecção de sistema mais moderno”. 

4.2.3.1 A organização do ensino 

Como se afirmava nos programas do colégio, a intenção de Teresa de Saldanha, quando 

mudou o colégio para Benfica, era admitir, apenas, raparigas dos 4 aos 12 anos, “Tendo mais 

de 12 anos, só por excepção podem ser admitidas” (ADSCS, n/c, Colégio de S. José em 

Benfica para educação de meninas internas, 1908a). Porém, não pode deixar de levar, para 

Benfica, alguns rapazes que estavam, já, nas Portas da Cruz e, como ali, providenciar a sua 

educação numa linha que, no caso destes, se destinava a prepará-los para os exames de 

instrução primária, com alguns extras como o Inglês, tal como já referimos e é atestado pelo 

relato de bons resultados de um ou outro aluno que completava, com êxito, essa fase da sua 

instrução (ADSCS, C 4764, entre outras) e a fazê-los sair, em seguida, para tomar o rumo que 

os pais quisessem. Nos primeiros anos, foi aceitando, regularmente, mais alguns rapazes, 

irmãos de alunas e filhos de pessoas conhecidas ou próximas. Só em 1886, tomou a decisão 

de não receber mais: “De rapazes não quero mais” (ADSCS, C 4286, de TS à mãe, 30 Mar 

1886). Numa carta do dia seguinte, Teresa sossega o irmão, António, tutor de dois dos alunos 

rapazes, órfãos de pai e mãe: 

O António por enquanto não se aflija com os pequenos. O Tony por estes dois próximos 

anos aqui ficará, para onde há-de ele ir? O Salvador é que para os seus estudos têm de 

pensar; mas, estou de sua opinião que não deve ir para Campolide, porque ambos os 

irmãos têm disposição para a preguiça. (ADSCS, C 4287, de TS à mãe, 31 Mar 1886). 

Assim foi. Conservaram-se os que já frequentavam o colégio e não tinham, ainda, atingido o 

nível necessário para ‘continuar os seus estudos’ noutras instituições. Mas, deixou de receber 

rapazes que viessem de novo: 

                                                 

412 Esta casa terá ficado do outro lado da quinta quando esta foi atravessada pela linha férrea. 
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Tive uma carta da M. Domingas Belmonte,413 querendo por força que para cá venham 

não só 3, mas 4 filhos. Na sua ânsia, pelo arranjo que lhe fazia de ter cá os filhos, chega 

a ser grosseira comigo. Desculpo tudo; mas, alto lá, cada um governa a sua casa. Não 

tenho culpa que ela casasse e se ache hoje com 8 rapazes. Já respondi que não. (...) Bem 

estimo não ter rapazes. Era impossível com tantas pequenas. (ADSCS, C 4425, de TS à 

mãe, 9 Dez 1886, sublinhado no original) 

Curiosamente, enquanto os registos dos nomes das alunas encontrados em vários documentos, 

desde os livros de mensalidades, aos programas das festividades anuais e distribuição de 

prémios, nos permitiram construir uma listagem das raparigas que passaram pelo colégio que, 

embora não esteja completa, abrange cerca de sete centenas das, provavelmente, mais de mil 

alunas que julgamos terem sido aí educadas, dos rapazes apenas encontramos referências em 

cartas particulares, nomeadamente, de Teresa para sua mãe. Para além destes, só pudemos 

compilar uma curta lista de nomes masculinos que, iniciada no livro de registos que dizia 

respeito ao Colégio de S. José nas Portas da Cruz (IAN/TT, AC, Lv 346), depois transferido 

para Benfica, contamos como certos nos bancos deste último, uma vez que a data de admissão 

coincide com o ano lectivo de 1876/77, durante o qual a mudança foi efectuada, ou com o ano 

lectivo seguinte, em que ainda se utilizou, em Benfica, o mesmo livro de registos. 

Para as meninas, o colégio oferecia uma instrução que considerava “completa e moderna” 

(ADSCS, n/c, Colégio de S. José em Benfica para educação de meninas internas, 1908a), 

compreendendo, para “além da religião”, “base da educação da mocidade”, (ADSCS, n/c, 

Colégio de S. José em Benfica para educação de meninas internas, 1908b), disciplinas como: 

História Sagrada; língua e literatura portuguesa, francesa, inglesa e alemã, aritmética, 

geografia, história universal, história natural e elementos de física e química, noções de 

higiene, música teórica e prática, desenho linear, de figura e paisagem, pintura a 

aguarela e pastel, pirogravura, trabalhos de agulha, bordados a branco, de fantasia e a 

                                                 

413 Maria Domingas Figueiredo Cabral da Câmara (1852-1929), filha do 3.º Conde de Belmonte, Vasco António 

de Figueiredo Cabral da Câmara e neta, pelo lado materno, do Duque de Loulé e da Infanta D. Ana de Jesus de 

Bragança. Maria Domingas, casada, desde 1875, com António Caetano do Carmo de Noronha, filho do 2.º 

Conde de Paraty, teve onze filhos, dos quais os dez primeiros foram rapazes. 
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ouro, flores artificiais de pano e de cera, etc. (ADSCS, n/c, Colégio de S. José em 

Benfica para educação de meninas internas, 1908a). 

E acrescenta-se: 

Duas vezes por semana há um curso de ginástica dado por uma professora habilitada; e 

as educandas, durante os seus recreios nos vastos terrenos da quinta do Colégio, 

exercitam-se em jogos higiénicos próprios para meninas, como lawn-tennis, croquet, etc. 

Dá-se uma importância especial a conversação das línguas estrangeiras tão precisa hoje 

nas primeiras sociedades, e há professoras das respectivas nacionalidades. (ADSCS, n/c, 

Colégio de S. José em Benfica para educação de meninas internas, 1908a) 

A circunstância de termos tido acesso, exactamente, a dois programas ou, melhor, a dois 

folhetos de apresentação, do mesmo ano, 1908, sendo, muito provavelmente, um referente ao 

ano lectivo de 1907/08 (1908a) e outro ao ano seguinte, 1908/09 (1908b), permite observar 

que existiriam algumas diferenças de ano para ano, no que se refere a algumas actividades: no 

segundo caso, não se refere a pintura a pastel e a pirogravura e, quanto aos ‘trabalhos de 

agulha’, especifica-se, apenas, “bordado a branco, bordado de fantasia e outras prendas 

próprias de meninas” (ADSCS, n/c, Colégio de S. José em Benfica para educação de meninas 

internas, 1908b). A diferença mais substancial será a omissão, no segundo caso, de referência 

explícita ao ‘curso de ginástica’, que ficamos sem ter a certeza de que se realizasse nesse ano, 

bem como aos “jogos higiénicos próprios para meninas”, de que o primeiro programa dá, 

como exemplo, o ‘lawn-tennis’ e o ‘croquet’. Dadas as condições físicas do colégio, não 

encontramos motivos para que deixassem de se realizar, ainda que o texto o omita; podemos, 

antes, interpretar essa omissão como tendo passado a considerar-se de frequência obrigatória 

e, por isso, estarem incluídos na mensalidade base, como adiante discutiremos. Na Figura 16 

podemos observar um grupo de alunas em tempo de recreio, estando, algumas delas, a brincar 

com arcos. 
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Figura 16. Grupo de alunas no átrio principal, acompanhadas por duas Irmãs, s/d. (ADSCS, Álbum 

fotográfico) 

No primeiro folheto, lê-se, ainda: “Para o estudo de Português segue-se o programa adoptado 

pelo governo para a instrução primária e secundária, e as meninas podem habilitar-se para os 

exames do 1º e 2º grau” (ADSCS, n/c, Colégio de S. José em Benfica para educação de 

meninas internas, 1908a). Poucas eram, no entanto, as que os realizavam porque, como Teresa 

de Saldanha afirmava, os pais não estavam interessados em diplomas oficiais mas numa 

educação efectiva, de acordo com os parâmetros que o colégio oferecia e que incluíam, 

conforme se assegurava, as disciplinas previstas para a ‘instrução primária e secundária’. Nas 

observações do impresso, que inclui o mapa estatístico relativo ao ano lectivo de 1902/03, 

colado num livro de registos, podemos ler: 

Frequência boa porque as alunas são todas internas, começando as aulas em 12 de 

Outubro e terminando em 16 de Agosto. As alunas vão a casa durante 15 dias pelo 

Natal; outros 15 pela Páscoa; e o tempo que decorre de 17 de Agosto a 11 de Outubro; e 

dias de anos dos pais. O curso é de 5 anos, sendo o estudo conjunto – isto é instrução 

primária com secundária, isto é as disciplinas são as mesmas em todos os anos, 

aumentando a dificuldade com o decorrer dos anos, passando as alunas de ano, quando o 

seu adiantamento o permite. Não fazem exames públicos porque os pais não querem. 
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(IAN/TT, AC, Lv 341, Registo das pensionistas do Colégio de S. José, em Benfica, 

sublinhado no original) 

Outros colégios de Teresa de Saldanha, criados noutras localidades, à imagem do Colégio de 

Benfica, registam algumas diferenças pontuais na redacção dos seus folhetos de apresentação, 

devidas, possivelmente, ao contexto social em que o colégio se inseria ou à disponibilidade de 

mestras com habilitação ou aptidões específicas para leccionar as diferentes áreas facultativas. 

Mas, podemos afirmar que existia um conjunto nuclear de disciplinas, comum a todos, e que 

os respectivos programas eram semelhantes entre si. As diferenças de redacção, no que a estas 

áreas disciplinares diz respeito, podem ser elucidativas de alguns aspectos que ficam menos 

claros, noutras. 

Veja-se o programa do Colégio do Sacramento que, em 1907, descreve as disciplinas que são 

objecto de estudo no colégio (ver Tabela 20) agrupando-as em três áreas: ensino religioso, 

ensino literário e ensino artístico, sendo que o ensino literário se subdivide em Português e 

Línguas estrangeiras e o Português, por sua vez, em “Leitura, escrita, Contabilidade 

elementar, Aritmética, Gramática, Composição, Literatura, História de Portugal e Universal, 

Corografia e Geografia, Elementos das ciências naturais, desenho linear e geométrico” 

(ADSCS, D 7323, Colégio do Sacramento em Alcântara, Lisboa, 1907). Neste conjunto se 

incluem as oficialmente inscritas no elenco de disciplinas da instrução primária definidas pelo 

Decreto n.º 8, de 24 de Dezembro de 1901 onde apena, se acrescenta, a estas: “rudimentos de 

agricultura prática” e “exercícios de ginástica elementar”, a primeira das quais nada nos 

garante que não se incluam nos “Elementos de ciências naturais”; relativamente à segunda, tal 

como já afirmámos, apesar de nem sempre aparecer, oficialmente inscrita, nos programas do 

Colégio de Benfica, estaria, seguramente, presente na prática. 

De Aveiro, escrevia o futuro capelão do colégio a Teresa de Saldanha: “Brevemente mandarei 

a V. Ex.a uma nota dos Livros adoptados neste Liceu para o ensino das disciplinas que se hão-

de professar no Colégio de Santa Joana”414 (IAN/TT, AC, Cx 41, 10(19), de Pe José Cândido 

                                                 

414 A lista dos livros referidos foi remetida, conforme prometido, em 30 Outubro de 1884: “Remeto a relação 

dos livros adoptados no Liceu desta cidade: todos se podem comprar aqui, à proporção das necessidades do 
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Gomes d’Oliveira Vidal a TS, 25 Out 1884). Em 1901, o Reitor do Liceu de Santarém 

confirma a existência de instrução secundária também no colégio das dominicanas daquela 

cidade: 

Tabela 20. Disciplinas leccionadas no Colégio do Sacramento, em Alcântara. (ADSCS, D 7323, 1907, 

adaptado) 

Doutrina cristã 

Moral Ensino religioso 

História Sagrada 

Leitura 

Escrita 

Contabilidade elementar 

Aritmética 

Gramática 

Composição 

Literatura 

História de Portugal e Universal 

Corografia e Geografia 

Elementos das ciências naturais 

Português 

Desenho linear e geométrico 

Francês 

Inglês 

En
si

no
 li

te
rá

rio
 

Línguas estrangeiras 

Alemão 

Costura 

Bordado a branco e matiz a ouro 

Desenho de paisagem e figura 

Pintura a aguarela e óleo 

Ensino artístico 

Piano e canto 

                                                                                                                                                         

ensino, pelo mesmo preço por que se vendem nas outras Livrarias” (IAN/TT, AC, Cx 41, 10(14), de Pe José 

Cândido Gomes d’Oliveira Vidal). Infelizmente, não encontrámos essa lista, anexa à nota. 
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Na instrução secundária há meninas pensionistas em internato, e externas. Das que são 

internas, algumas recebem gratuitamente vestuário, livros, papel, etc. O ensino literário 

versa sobre: Português; Francês; Inglês; Geografia; História. Há ainda o ensino teórico, e 

prático de música, lavores tanto em costura a branco, como em bordados a cores, e a 

ouro. O ensino das línguas francesa e inglesa é teórico e prático. Os livros adoptados 

são, em geral, os livros do ensino oficial. (IAN/TT, AC, Cx 48, 1(2,3), do Reitor do 

Liceu de Santarém, João Rodrigues Ribeiro, ao Governador Civil da mesma cidade, 26 

Mar 1901) 

Em Benfica, os documentos apontam, realmente, para uma instrução que ultrapassa a simples 

instrução primária. Em 1901, por exemplo, foram recebidas no Colégio de Benfica, para 

continuarem a sua educação, duas alunas vindas do Colégio de S. José, em Lagoa,415 que 

tinham já sido submetidas aos exames oficiais, como relata o pai de ambas: 

As minhas pequenas já fizeram os seus exames com cujos resultados fiquei 

satisfeitíssimo. A mais velha (...) ficou distinta com 16 valores em português e inglês e 

aprovada com 14 em francês. A mais nova ficou aprovada em português e francês, 

disciplinas que estudava. (ADSCS, Lv 38, Copiador da Congregação das Irmãs Terceiras 

de S. Domingos, de João de Mascarenhas Gaivão a TS, 11 Ag 1901) 

Trata-se de Maria José e de Maria da Luz Mascarenhas Gaivão, nesta altura com 12 e 9 anos, 

respectivamente, que haviam frequentado, durante dois anos lectivos, o Colégio de S. José, 

em Lagoa (IAN/TT, AC, Lv 866); depois de fazerem exames, vieram como pensionistas para 

Benfica, onde permaneceram até Abril de 1904 (IAN/TT, AC, Lv 148). Teresa de Saldanha 

aproveitaria a liberdade de estabelecer escolas de acordo com princípios próprios, que lhe era 

concedida pelas sucessivas leis (Decreto de 15 de Novembro de 1836, art. 2.º;Decreto de 17 

de Novembro de 1836, art.º 39.º; Decreto de 20 de Setembro de 1844, art.º 83.º; Decreto n.º 8 

de 24 de Dezembro de 1901, art.º 102.º), desde que o participasse às autoridades competentes, 

                                                 

415 O programa do Colégio de Lagoa, a que tivemos acesso, sem data, mas muito provavelmente de 1900 ou 

1901, acrescenta a lápis, ao ensino ministrado no Colégio, como aliás, era uso fazer-se, para assinalar as 

modificações a introduzir na impressão seguinte: “preparam-se para os exames de instrução primária 1.º e 

segundo grau” (ADSCS, n/c, Colégio de S. José para meninas internas e externas em Lagoa, Algarve, s/d). 
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apresentasse os documentos oficialmente previstos, como livros de matrículas e de frequência, 

e se sujeitasse à inspecção oficial, no que respeitava quer ao ensino quer às condições de 

higiene e habitabilidade dos estabelecimentos, em qualquer altura que aprouvesse às 

respectivas comissões. Em 1901, altura de grande agitação em volta das casas religiosas, 

escrevia o Governador Civil de Lisboa,416 a propósito do Colégio de Benfica: 

Foi extremamente favorável a impressão que nos produziu a visita feita à mais 

importante casa dirigida por esta colectividade, a de Benfica, que instalada num grande 

palácio em magnífico estado de irrepreensível asseio, com óptimas condições de higiene 

e no meio de uma linda quinta é sem dúvida o primeiro colégio para meninas de Lisboa; 

todas as alunas, que são 101, variando as suas idades de 4 a 17 anos, apresentam o 

melhor aspecto físico; não sendo porém quanto ao ensino adoptados nem os livros nem 

os métodos e programas oficiais. (ADSCS, D 2401, Relatório do Governador Civil de 

Lisboa, 8 Abr 1901, sublinhado nosso) 

Reconhecendo que a escola não seguia, nem os programas nem os métodos ou, mesmo, os 

livros oficiais, o Governador Civil de Lisboa não deixou de considerar, aquele 

estabelecimento, como “o primeiro colégio para meninas em Lisboa” e de “incontestável 

valor educativo”, como afirmará, mais adiante, no mesmo relatório. Parece-nos poder afirmar 

que, podendo preparar para os exames oficiais da instrução primária, uma vez que incluía, 

como vimos, a apropriação de conhecimentos dentro das disciplinas programadas 

oficialmente, a educação ministrada ia mais além, evoluindo para conhecimentos e 

competências dessas e outras áreas, algumas previstas pela legislação para a instrução 
                                                 

416 Em 1901, todos os Governadores Civis foram encarregados de promover inquéritos junto das casas religiosas 

e averiguar das condições em que se exercia o ensino. Daqui resultaram relatórios, nalguns casos extensos, a que 

se anexavam as actas de inquirição das diversas pessoas abordadas. A propósito das escolas de Teresa de 

Saldanha registamos a existência dos inquéritos relativos aos Colégios de Lisboa (ADSCS, D 2401), ao Colégio 

de S. José em Santarém (IAN/TT, AC, Cx 48, 1(2) e 1(3)) e ao Colégio de Santa Joana, em Aveiro (ADSCS, C 

12065). Os inquéritos destinavam-se a analisar se estas casas cumpriam as condições previstas pela Lei de 

Hintze Ribeiro a que já nos referimos: “Creio, pois, como já acima disse, que estes estabelecimentos, (...) se 

acham compreendidos nas disposições do n.º 2 do decreto de 10 de Março do corrente ano, devendo ser 

intimados a apresentar os seus estatutos para sobre eles se tomarem as providências que foram julgadas 

convenientes” (ADSCS, D 2401, Relatório do Governador Civil de Lisboa, 8 Abr 1901). 
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secundária, como as Línguas estrangeiras e as respectivas gramáticas, a Literatura, a História 

Natural, a Química e a Física, a História Universal, entre outras (Regulamento para os Liceus 

Nacionais, de 10 de Abril de 1860; Decreto n.º 2, de 22 de Dezembro de 1894), e, ainda, 

usando métodos e livros próprios, muitas vezes requisitados ao estrangeiro, através de 

livrarias ou de pessoas amigas. 

Sublinhe-se a importância conferida ao exercício oral das línguas estrangeiras que cada aluna 

estudava, expressa na existência de professoras das próprias nacionalidades, para além do 

ponto do regulamento que torna obrigatório “falar estas línguas todos os dias umas com as 

outras e com as Mestras que as entendem” (ADSCS, Regulamento do Colégio de Santa Joana 

Princesa, Aveiro,417 1898, ver Anexo 12).418 Afirma Thiaucourt (1987): “As Irmãs ensinavam 

Inglês, Desenho, etc. Para o Francês e Alemão D. Teresa mandou vir professoras de Nancy e 

algumas delas ficaram depois como Irmãs. (...) Para o Português, Trabalhos Manuais e 

Música vinham as professoras das Portas da Cruz” (p. 350). As professoras das Portas da 

Cruz, D. Eulália, D. Filomena e D. Isabel, iam e vinham, todos os dias, primeiro das Portas da 

Cruz e, depois, do Salvador (Thiaucourt, 1987). Quanto às mestras estrangeiras, não foi só de 

Nancy que elas vieram, embora o Convento das Dominicanas de Nancy fosse a primeira fonte 

a que Teresa recorria, para encontrar professoras competentes; esse foi o caso da própria 

relatora atrás citada, Jeanne Thiaucourt que, como outras, também se juntou às Irmãs. Jeanne 

Marie Augustine Thiaucourt era detentora de um diploma de ensino primário, “Brevet de 

Capacité pour l’enseignement primaire”, passado pela Academia de Nancy, em que pode ler-

se: 

                                                 

417 Não tendo encontrado o Regulamento do Colégio de S. José, em Benfica, servimo-nos, aqui, do Regulamento 

do Colégio de Santa Joana, em Aveiro, que Teresa de Saldanha confirma ser o mesmo que se usava em Benfica 

(ADSCS, C 4323). 
418 Sendo o regulamento deste colégio o mesmo que depois se usou em diversas escolas filiais, admitimos que o 

uso das línguas estrangeiras na conversação do dia-a-dia, em todas, desse os seus bons frutos, como aqui se 

atesta em relação ao Colégio de Santarém: “Em Julho do ano de 1900 assisti, como particular, a exames de 

francês, português, inglês, geografia e história, e direi, que o ensino das língua francesa e inglesa é notável, 

porque as alunas falam com extrema facilidade e muita correcção estas duas línguas” (IAN/TT, AC, Cx 48, 

1(2,3), do Reitor do Liceu de Santarém, João Rodrigues Ribeiro, ao Governador Civil da mesma cidade, 26 Mar 

1901). 
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(...) foi considerada apta para o ensino primário depois de ter sido examinada sobre a 

instrução moral e religiosa, a leitura, a escrita, os elementos da língua francesa, o 

cálculo, o sistema legal de pesos e medidas, os trabalhos de agulha, a história e a 

geografia de França. (ADSCS, D 12031, 21 Mar 1879) 

Mas, as próprias mestras, após estarem algum tempo no colégio, ou quando dele saíam por 

motivos pessoais, passavam palavra a outras que, depois, se ofereciam para vir também. É o 

que testemunha a carta de Sophie Germain que, em Julho de 1887, escrevia, da Baviera, a 

Teresa de Saldanha: 

(…) ouvi falar da vossa casa por uma das minhas antigas professoras de alemão, M.elle 

Eva Klassert, que esteve 4 anos no vosso pensionato. Ela disse-me tanto bem de vós, 

Senhora, que me atrevo a escrever-vos, implorando a vossa ajuda. (…) Procuro um lugar 

como professora num pensionato ou numa família católica (...). Como vedes, sou 

francesa e órfã. Tenho 19 anos, possuo diploma, sei alemão, piano e desenho. Há 18 

meses que estou na Alemanha num instituto como mestra-aluna; o tempo de eu partir 

aproxima-se e o meu maior desejo seria arranjar colocação no estrangeiro. (ADSCS, C 

2606, 19 Jul 1887) 

Obtidas as necessárias informações, Sophie veio como mestra para o Colégio de S. José, em 

Benfica. Embora não tivesse vindo através das Irmãs de Nancy, também ela se juntou às 

Irmãs Dominicanas Portuguesas.419 Foram diversas as que vieram do estrangeiro para ensinar 

Línguas em Benfica, sobretudo o Francês e o Alemão, uma vez que, para o Inglês, havia, 

entre as primeiras Irmãs, várias de origem irlandesa, aptas para essa função. Em 1884, 

escrevia Teresa: “Estamos muito contentes com a nova alemã Anna Maier. Está ocupadíssima 

da classe que lhe está entregue. Parece muito boa pessoa, muito polida, e boas maneiras. Acho 

foi uma boa aquisição. Temos agora três alemãs!” (ADSCS, C 4188, de TS à mãe, 12 Dez 

1884). 

                                                 

419 Sophie Germain (1868-1892). Quando recebeu o hábito religioso tomou o nome de Irmã Ângela, mas cedo 

adoeceu com tuberculose, a mesma doença que vitimara os seus pais (Nicolau, 2002), vindo a falecer em 5 de 

Janeiro de 1892, com apenas 23 anos de idade. 
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Nos folhetos de apresentação do colégio lemos, ainda: 

(...) há o maior cuidado em formar o coração e a inteligência das educandas e em 

ensinar-lhes os princípios da verdadeira fé e da moral cristã, pela doutrina e pelo 

exemplo, não se perdendo nunca de vista que para o conhecimento e cumprimento de 

seus deveres é indispensável a ilustração do seu espírito. (ADSCS, n/c, Colégio de S. 

José em Benfica para educação de meninas internas, 1908b) 

Uma concepção que vem percorrendo toda a obra de Teresa de Saldanha e que já tivemos 

oportunidade de sublinhar. Juntamente com os conteúdos propostos nas diversas áreas 

disciplinares e com os métodos utilizados, bem como com a relação pedagógica preconizada, 

que a todo o tempo se adjectiva de ‘carinhosa’, manifesta um modo de olhar a mulher e a sua 

posição na sociedade que, se por um lado parece favorecer o desenvolvimento de uma 

maternidade consciente do seu papel de educadora, a liberta dos estereótipos de sujeição ao 

espaço estreito e fechado da casa de família, em posição de subalternidade, abrindo-lhe um 

outro horizonte, muito mais vasto, de cultura e de serviço à comunidade. Assim, entendemos 

a ‘ilustração do espírito’ como algo que permite que a doutrina ensinada se transforme em 

‘verdadeira fé’, e a ‘moral’ deixe de ser um espartilho, tecido por regras a que se obedece sem 

as entender, levando, pela ‘formação do coração e da inteligência’, ao desenvolvimento da 

sensibilidade e da capacidade de discernir. Talvez seja por estes motivos que o Reitor do 

Liceu de Santarém afirma, em relação às alunas do colégio das Irmãs dominicanas, daquela 

cidade: 

Todas as educandas mostram notável afabilidade na conversação com as pessoas, que 

visitam o colégio, o que notei, quando por duas vezes ali fui a convite da directora, e 

sem o acanhamento, e constrangimento, que ordinariamente se nota nas crianças 

educadas nos colégios, onde predomina a educação religiosa. (IAN/TT, AC, Cx 48, 

1(2,3), do Reitor do Liceu de Santarém, João Rodrigues Ribeiro, ao Governador Civil da 

mesma cidade, 26 Mar 1901) 

Este, parece-nos ser um aspecto essencial na caracterização desta escola, por definição uma 

‘escola católica’. Encontramos em dois jornais da época, O Dia e o Correio Nacional, 

referências específicas à educação religiosa nos colégios das Terceiras de S. Domingos, que 
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representam testemunhos do modo como esta educação se realizava. E, se o autor do segundo 

artigo, o Visconde de Castilho, pode parecer suspeito, pela amizade que o ligava a Teresa de 

Saldanha e pelos ideais com que se identificava, visíveis até pelos jornais em que escrevia, o 

mesmo não poderá pensar-se do primeiro, Tomás Lino d’Assunção, a quem Marques Gomes 

atribui o epíteto de “autoridade insuspeitíssima” nesta matéria (Gomes, 1910, p. 36), pois, 

como já tivemos oportunidade de observar, inscrevia-se numa outra linha de pensamento. 

Escreve Lino d’Assunção: 

O ensino nos colégios, cá fora, não difere, aparentemente, dos das irmãs terceiras de S. 

Domingos. Nuns e noutros se ensina o catecismo, aliás exigido pelos programas oficiais; 

com a diferença de que nestes penetra o espírito da religião, se faz do culto um enlevo de 

alma, um entretenimento cândido das horas vagas; naqueles o catecismo aprende-se de 

cor, para se responder aos exames, e o culto reduz-se ao passeio da missa mais em 

evidência, para enlevo das meninas nas modas e reclame do colégio. Nem o espírito das 

crianças nem as aspirações paternas nada ganham com isso. Da religião as crianças 

apenas adquirem o preciso para terem visões vagas e sobressaltos pueris, sem 

conquistarem uma força que as auxilie nos tormentos da vida. Assim, pois, a religião nos 

colégios conventuais deixa de ser uma lengalenga decorada para se converter, como eu 

vi, numa efusão de alma; deixa de ser a missa mundana para ser a oração quotidiana, o 

culto realçado por cânticos suavíssimos, a primeira comunhão elevada a uma iniciação 

tremenda, e não convertida num passeio aparatoso em trem de praça. Religião por 

religião, os pais preferem a dos conventos. É o cultivo das rosas na cerca para adornar os 

altares; os trabalhos de mãos para ornamento das imagens predilectas e a crença de que 

se deve confiar na Providência como auxiliadora das próprias forças, de preferência à 

empenhoca na véspera dos exames. (Lino de Assunção, Jornal O Dia, 27 Jun 1895) 

Uma certa noção de equilíbrio e de profundidade perpassa estas linhas, destacando, no ensino 

religioso das Irmãs Terceiras de S. Domingos, uma procura de autenticidade que se afasta, 

claramente, da superstição que fica, na reflexão do autor, que ousamos subscrever, do 

catecismo “aprendido de cor”, “lengalenga decorada”, noutros meios educativos: uma religião 

que acabaria por se tornar, apenas, num meio de se mostrar, nas missas “mais em evidência”, 

ou de resolver o susto dos exames. Por seu lado, Júlio de Castilho afirma: “Tudo quanto se 

diga (...) da maneira sensata como a ideia religiosa é oferecida às alunas, da direcção piedosa 
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e grave que as educandas ali recebem, sem exagerações de misticismo, (...) é pouco” 

(Castilho, Correio Nacional, 25 Out 1900). 

Em Maio de 1893, numa das sindicâncias a que o colégio foi sujeito e Thiaucourt (1987) 

transcreve integralmente, a própria Teresa de Saldanha acrescenta algo a esta questão. À 

pergunta, “São as meninas obrigadas a confessarem-se frequentemente?”, responde: 

Não, deixamos isso à devoção de cada uma, com quanto desejamos que o façam uma 

vez por mês, pois a frequência dos Sacramentos é um auxílio para que se corrijam dos 

seus defeitos e a base da educação que damos é a Religião. (Thiaucourt, 1987, p. 554) 

A resposta manifesta a diferença que se estabelece entre o ‘desejo’ de frequência dos 

Sacramentos, neste caso específico, a confissão, por motivo do bem que daí se acredita que 

possa vir para cada aluna, a ‘correcção pessoal’, e a liberdade que a estas assiste, de aderir, ou 

não a esse desejo. Recorde-se o que atrás se refere, a propósito das meninas pobres e da 

vontade expressa de que se juntem para assistir à missa aos domingos, fomentada por 

métodos de uma quase sedução, bem diferente da obrigação determinada pela lei da altura 

(Regulamento da Instrução Primária de 1850). Afirmar que a religião é a base da educação, 

merece consenso nos diplomas legais da época; mas, como atrás Lino de Assunção sublinha, 

existe uma diferença entre aquilo que se faz por obrigação e, por isso, terá como 

consequência, apenas “visões vagas e sobressaltos pueris” e o que leva à devoção, algo mais 

profundo e sereno, de onde se colha uma ‘força que as auxilie nos tormentos da vida’. Parece-

nos poder acrescentar a esta interpretação que o meio de alcançar uma tal educação religiosa, 

de acordo com os valores defendidos por Teresa de Saldanha, só pode ter por base a proposta 

de algo em que, pessoalmente, se acredita, e de que se faz vida, mas não pode ser imposto, de 

fora, a ninguém. Esta visão, aplicada a esta como a outras vertentes da educação ou, como 

preferimos, à educação no seu sentido mais abrangente que considera cada indivíduo como 

uma pessoa desenvolvendo um percurso único, terá permitido que Teresa de Saldanha fosse 

colhendo alguns frutos ao longo dos tempos, como resultado da prudência com que foi 

gerindo a personalidade de tantas crianças, por vezes rebeldes, como a maior parte é, em 

algum momento, sem ignorar a sua capacidade de discernir e de decidir, conscientemente, à 

medida do seu desenvolvimento pessoal. 
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A questão que os inspectores colocam, um pouco mais à frente, é deveras interessante e 

prende-se com os receios manifestados por muitos, mormente os escritores da época, nos seus 

romances, e nos artigos contundentes, publicados nalguns periódicos, do que Castilho chama 

“exagerações de misticismo”: “Têm tido aqui alguma educanda dada à mística que queira 

satisfazer a sua devoção em detrimento do estudo? Ou que se esconda para rezar?”. Teresa 

responde: 

Não, pelo contrário, temos mesmo de as excitar um pouco à piedade, porque a maior 

parte só pensa em se divertir; o rezarem às escondidas não o podem conseguir, porque 

têm de estar nas lições e estudo às horas marcadas e logo se dava pela sua falta. 

(Thiaucourt, 1987, p. 555) 

Voltando aos folhetos de apresentação, podemos ler: “As educandas vivem sempre sob a 

carinhosa vigilância de suas mestras, quer de dia, quer de noite” (ADSCS, n/c, Colégio de S. 

José em Benfica para educação de meninas internas, 1908b), registando, mais uma vez, a 

‘vigilância’, garantida aos inspectores e apelidada de ‘carinhosa’, como atrás o ‘exemplo’, 

como elementos fundamentais para a educação. De novo, vem ao caso sublinhar o papel das 

mestras, cuja selecção é feita criteriosamente, pois nem toda a gente servia para assumir o 

cargo de educadora, de acordo com os princípios de que Teresa de Saldanha não abdicava: 

A tal afilhada dela [Júlia Vaz Preto] é boa criatura, mas para aqui não serve, e escrevi à 

Júlia que lhe procurasse outro cómodo e que até o meado de Agosto deve sair daqui. 

Mandou-me dizer a Júlia (...) que me vinha falar. Mas, ela escusa de se incomodar, 

porque é resolução firme minha e das Irmãs de não ficar com a tal mestra. É o que nós 

chamamos em português uma pasta nunca vi pessoa tão mole. (ADSCS, C 1100, de TS a 

Maria Augusta Campos, 27 Jul [1886], sublinhado no original) 

As Irmãs que, com Teresa, tinham estado na origem da obra e começavam a difundir o seu 

estilo de escola por outras paragens, adoptavam uma exigência similar. Em 1885, a Irmã 

Maria Inês Duff escreve, de Aveiro, a Teresa de Saldanha: 

A tal mestra de Viseu esteve aqui (...). Vinha com dois rapazes um parecia irmão dela, 

pareceram-me gente educada e tive dó da senhora, mas coitada, não tinha as habilitações 

necessárias nem gostava de ensinar, para a aritmética disse que até tinha negação e que o 
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que sabia tanto de Português como de Francês tinha aprendido em 4 meses, imagine o 

que saberia. Trabalhos de mãos não me recordo se disse que sabia mas nós para isso não 

precisamos enquanto estiver a Elisa. Percebi que ficaram contrariados ou antes tristes 

com o resultado da vinda aqui, mas eu não podia aceitar para mestra uma pessoa nas 

condições em que ela está. (ADSCS, C 9001, 19 Ag 1885, sublinhado nosso) 

Frequentemente, era a própria Teresa que resolvia, em Lisboa, as dificuldades de se conseguir 

mestras adequadas noutros lugares, enviando não só Irmãs mais preparadas como raparigas de 

reconhecida capacidade que não tinham, já, lugar no seu Colégio de Benfica e aceitavam 

prestar os seus serviços num dos outros colégios. A título de exemplo, recorde-se que a Irmã 

Maria Rosa [Jeanne] Thiaucourt foi, a dada altura, enviada para Aveiro, para aí assumir o 

papel de Mestra de Aulas e ensinar o Francês; também a aluna Berta Lambert acompanhou as 

primeiras Irmãs que foram abrir esse colégio: “(...) vai como mestra (...) uma menina muito 

bem educada, D. Berta Lambert que vai ensinar as línguas estrangeiras. Foi aqui educada” 

(ADSCS, C 1080, de TS a Leonor Cardoso, 4 Nov 1884). A esta notícia, Teresa acrescentava 

“Levam muita coisa para ajudar a organizar as aulas, como aqui estão”. 

4.2.3.1.1 A organização das classes 

Como vimos, no ano lectivo de 1902/03, afirma-se que o ‘curso tem a duração de cinco anos’, 

que ‘o ensino é conjunto’, instrução primária e instrução secundária, e que as disciplinas são 

sempre as mesmas, aumentando de dificuldade ao longo dos anos, passando as alunas de ano 

conforme o seu desenvolvimento. Juntando a esta explicação a circunstância anunciada, nos 

folhetos do colégio, de as alunas poderem ser admitidas entre os 4 e os 12 anos, havendo 

algumas situações descritas de alunas mais velhas aceites por excepção, é previsível que as 

meninas se apresentassem com conhecimentos muito diferenciados e, para além das mais 

novas, que seriam colocadas, sem dificuldade, nos primeiros anos, as mais velhas passavam 

por uma avaliação que as colocaria em qualquer das classes, independentemente da idade ou, 

pelo menos, com probabilidade de se juntar a uma classe com alunas mais jovens, ainda que 

tal decisão obrigasse, por vezes, a usar de alguma maleabilidade: 

(...) [ela] diz que lhe disse um motivo por que não quer cá estar, (...) é porque quer dar 

lições só, não com as outras meninas da sua classe, porque estas estão mais adiantadas e 
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(...) não quer ficar atrás delas. Mas se ela tivesse dito o seu desejo e com juízo, tudo isto 

se poderia ter combinado porque as Irmãs coitadas! estão prontas para o que eu achar 

convém fazer. (IAN/TT, AC, Cx 45, 28(7), de TS à cunhada, 6 Nov 1895, sublinhado no 

original) 

A lista das alunas que frequentavam o colégio, em cada ano lectivo, acompanhada das 

respectivas idades à data do final do ano, surgia como anexo dos programas das festas anuais, 

assim como a respectiva distribuição por classes, com indicação das notas obtidas em cada 

disciplina, no final do ano e nos exames finais internos e, ainda, dos prémios obtidos. Estas 

listas permitem observar a distribuição das alunas pelas classes, de acordo com as idades. Os 

Gráficos 15 e 16 foram obtidos pelo tratamento destes dados, referentes aos anos de 1885/86 

(IAN/TT, AC, Cx 40, 242) e 1908/09 (ADSCS, D n/c). 

Os gráficos evidenciam dois aspectos: por um lado, que no ano de 1885/86 para além das 5 

classes existia um Curso Superior, constituído, na altura, apenas por duas alunas com 16 anos 

e, em 1909, a duração do curso era de seis anos, havendo ainda uma segunda divisão, na 1.ª 

classe, frequentada por uma aluna de 7 anos, provavelmente uma aluna que necessitaria de 

uma atenção especial, uma vez que, no ano seguinte (IAN/TT, AC, Cx 40, 244) a 

encontramos na 1.ª divisão da 1.ª classe, enquanto uma outra criança, de apenas 6 anos, se 

encontra sozinha na 2.ª divisão; por outro lado que, no primeiro caso, as classes são 

descendentes, sucedendo o Curso Superior à 1.ª classe e, no segundo, ascendentes. Dado que 

não foi possível encontrar exemplares destas listas, anteriores a 1885/86 e posteriores a esta 

data, até 1908, não é possível determinar a prevalência de cada um dos modelos nesta escola, 

sendo que o primeiro se aproxima do que ainda hoje é praticado nalguns países, como a 

França e o Brasil, onde a influência francófona na educação foi já suficientemente 

evidenciada pelos investigadores brasileiros (Bastos, 2000). É possível que tivesse vigorado 

apenas durante alguns anos, aproximando-se, depois, do modelo mais usual nas escolas 

públicas portuguesas. 
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Gráfico 16. Distribuição das alunas pelas classes, por idade, 1909. 

Gráfico 15. Distribuição das alunas pelas classes, por idade, 1886. 
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Note-se, ainda, que as alunas indicadas, em 1909, como não estando inseridas em nenhuma 

classe, não figuram na lista do ano seguinte, o que pode significar terem saído durante o ano 

de 1908/09 e, por esse motivo, embora figurassem nas listas, como tendo frequentado uma 

grande parte do ano, não puderam ser incluídas nas pautas de classificação por classe e 

disciplina. Incluímos, em anexo (ver Anexo 13), um exemplo, adaptado, destas listagens e 

pautas, referente ao ano de 1909/1910 (IAN/TT, AC, Cx 40, 244). 

De acordo com o regulamento em vigor no colégio, “Cada classe forma um grupo separado, 

não se devendo juntar com os outros grupos a não ser no Refeitório e na Aula de Lavores, 

aonde estarão colocadas por classes” (ADSCS, Regulamento do Colégio de Aveiro, 1898). E 

acrescenta: 

Cada classe tem a sua cor, a sua divisa, os seus distintivos mas só têm direito de usar as 

faixas e insígnias, de participar dos privilégios da sua classe, as Meninas que têm Bom 

Comportamento. Usarão as faixas e distintivos: nas diferentes festas e soirées colegiais; 

na recepção de alguma visita importante; na ocasião da Distribuição dos Prémios e da 

Leitura do Regulamento. 

Para além dos distintivos, das divisas e das cores, cada classe assumia um santo protector, 

associado à sala de aula que lhe era destinada, habitualmente designada pelo nome do seu 

patrono: ‘Aula dos Santos Anjos’, ‘Aula de S. Domingos, ‘Aula de S. José’ (IAN/TT, AC, Cx 

42, 5(6)), ‘Aula de Santa Catarina’, entre outros. 

Ao construir uma listagem de alunas que passaram por esta escola ao longo dos seus trinta e 

três anos de existência, a que fizemos corresponder, na medida em que os dados recolhidos o 

permitiam, os anos de permanência de cada uma no colégio (ver Anexo 14), podemos 

observar que várias destas alunas prolongaram a sua estadia para lá dos cinco anos do curso, 

conforme anunciado às autoridades, ou 5+1 como vimos que, na prática, acontecia, chegando 

a permanecer doze, dezasseis e mesmo mais anos no colégio. Levantamos, apenas, algumas 

possibilidades de explicação deste fenómeno, que lança algumas questões que os documentos 

não tratam, explicitamente: 

1. As alunas podiam entrar aos 4 anos; temos mesmo conhecimento de algumas que 

foram admitidas com apenas três. Os gráficos evidenciam que só com 6 anos ou mais, as 
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alunas eram integradas numa das classes. O que fariam, entretanto? Estamos convictos de que 

existiria no colégio uma aula infantil, designada como a ‘aula das mais pequeninas’: “As 

Meninas usarão todas os vestidos do uniforme com avental, ou bibe do uniforme. As 

Pequeninas usarão bibes brancos” (ADSCS, Regulamento do Colégio de Santa Joana 

Princesa, 1898, sublinhado nosso) onde, à semelhança do que acontecera nas aulas pobres, 

anteriormente descritas, podiam começar a aprender coisas simples, como as letras e os 

números, a iniciar o conhecimento de uma língua estrangeira, a utilizar jogos apropriados às 

suas idades. Realmente, o próprio regulamento nos fala da existência de ‘jogos e brinquedos’ 

em cada aula. 

2. Em alguns dos anos lectivos, poderiam as alunas ocupar-se apenas de aprofundar 

algumas disciplinas, como uma língua estrangeira, a teoria musical, a técnica de um 

instrumento musical ou a aprendizagem de um segundo: “Eu e minha mulher concordamos 

que a menina Amélia aprenda bem o Francês e Inglês e Português[.] Alemão ficará para 

depois quando estiver completamente pronta daquelas línguas (...420)” (IAN/TT, AC, Cx 40, 

416, de José Fernandes Lima421 a TS, 10 Dez 1892). 

3. Uma terceira hipótese a considerar, seria a de algumas alunas terem dificuldade de 

deixar o colégio sem encontrar o seu próprio meio de sustento, ou necessitarem de mais 

algum tempo para se prepararem para o exercício profissional, requerido pelas condições 

económicas precárias da família, como explica a carta de uma aluna que frequentou o colégio 

entre Janeiro de 1901 e Novembro de 1906: 

Estando ainda meu Pai desempregado, tratei de procurar uma casa para ensinar o pouco 

que sei e breve encontrei. Não porque o meu Pai quisesse, mas por minha livre vontade. 

Era uma família muito distinta; mas eram 10 crianças, sendo a mais velha de 14 anos e a 

mais pequena de 1. Fui para falar sempre o francês, ensinar a ler e escrever os mais 

pequenos e bordados a todos. Estava contente; mas por infelicidade quando iam para o 

                                                 

420 “(...) e para uma senhora creio ser bastante”, conclui. 
421 Este senhor, ao que supomos, teve pelo menos quatro filhas no colégio de Benfica: Amélia, Hermínia, Elvira 

Cândida e Julita, todas com o apelido ‘Coelho Lima’. As duas primeiras estiveram oito anos no colégio 

(1886/87-1893/94), a terceira, dois anos (1886/87 e 1887/88) e a última, sete anos (1887/88-1893/94). Na carta 

citada referia-se a três: Amélia, Hermínia e Julita. 
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Estoril, adoeci com uma grande fraqueza a que me foi preciso retirar para me tratar com 

o médico; por isso vim para casa fazer os medicamentos, com o fim de procurar uma 

outra vez, quando me encontrar restabelecida. (IAN/TT, AC, Cx 44, 2(49), de Flávia 

Maria [Dora] Figueiredo de Melo422 a TS, 30 Set 1908). 

4.2.3.1.2 As salas de aula 

A atestar a preocupação de Teresa de Saldanha com a mobília necessária às salas de aula, já 

aventada em capítulos anteriores, veja-se a exclamação que profere, em carta ao bispo do 

Algarve, D. António Mendes Belo, quando se tratava de organizar a escola de Lagoa: “Não se 

pode organizar uma aula com ordem sem mobílias!” (ADSCS, C 3763, 17 Jul 1899). Na 

mesma carta, explica as medidas que tomara: 

Mandei fazer uma carteira grande; outra mais pequena; bancos; uma tábua preta e um 

cavalete; objectos todos necessários para uma aula. Lembrei-me mandar fazer isto tudo 

para Lagoa, e por esses modelos ver se algum carpinteiro lá poderia fazer, a pouco e 

pouco, outras carteiras semelhantes! 

Parece claro, depois dos repetidos exemplos, que Teresa de Saldanha assumia um modelo 

próprio, sobretudo para as carteiras, que podiam ser de dois tamanhos diferentes. Não 

encontrámos nenhum desenho dessas carteiras. Provavelmente, não o terá feito; ou terá 

apenas rascunhado algum esquisso, para explicar ao carpinteiro que executou as primeiras 

para o Largo da Páscoa ou para as Portas da Cruz. 

Observemos a Figura 17. A sala de aula apresentada constitui uma sala ampla, com paredes 

ricamente trabalhadas, incluindo alguns espelhos e figuras femininas esculpidas na parede. 

Dois quadros, porventura acrescentados à sala inicial, que parece ser um dos salões do 

palácio, representam São Domingos, em frente e o Sagrado Coração de Jesus, à direita. 

                                                 

422 (?-?). Frequentou o colégio entre Janeiro de 1901 e Novembro de 1906. Filha de Artur Ernesto de Melo 

(IAN/TT, AC, Lv 148). 
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Figura 17. Sala de aulas do Colégio de S. José, em Benfica, s/d. (ADSCS, Álbum fotográfico) 

A altura da sala poderá corresponder a dois andares, uma vez que, por cima das portas, altas e 

envidraçadas, existem outras tantas janelas, compostas, tal como as portas, de rectângulos de 

vidro encaixados numa grelha de madeira. Contamos 10 carteiras de madeira, de tampo 

inclinado, a que correspondem 10 bancos corridos, sem encosto ou espaldar, também de 

madeira. Uma observação mais cuidada permite afirmar que se trata de carteiras triplas, não 

só porque existem três lugares de tinteiro em cada uma, como porque podemos perceber que, 

o tampo de cada carteira, apresenta três zonas independentes, que podem levantar-se, dando 

acesso, porventura, a uma caixa de arrumação individual. Os bancos encontram-se ligados às 

carteiras por traves de madeira, junto ao chão, formando, com estas, uma unidade. Assim, a 

sala poderia conter 30 alunos, ao mesmo tempo, sentados nas carteiras. Do outro lado da sala, 

na base da fotografia, outros tampos de madeira horizontais sugerem a existência de mesas, 

pelo menos em número de 5, uma por cada fila de carteiras. Junto à parede do fundo da sala, 

vemos algumas cadeiras. No lado contrário, apenas vislumbramos a presença de uma cadeira 

e mais dois móveis, um dos quais poderá corresponder à carteira destinada à professora. A 

existência de dois tipos de mobiliário diversos aponta no sentido da mobilidade dentro da 

sala, no que respeita, quer à posição individual quer ao espaço utilizado para actividades 

diferentes, por exemplo, a costura ou os bordados. 
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O desenho das carteiras, apresenta alguma semelhança com um dos modelos que, de acordo 

com Manique da Silva (2002, p. 71), foi apresentado na Exposição Universal de Paris de 1867 

que Teresa de Saldanha visitou. O aspecto destas, no entanto, é bastante mais simples e sólido 

e apresenta uma zona de escrita mais ampla, para além de considerar o espaço de arrumação 

individual. A estrutura descrita aproxima-se ainda do conceito de “desk-unit” apresentado por 

Martínez (2005, p. 74), embora com avanços consideráveis no que respeita às dimensões, à 

inclinação do tampo de escrita, neste caso mais acentuada e à funcionalidade permitida pela 

articulação do mesmo. 

Nem todas as salas teriam o mesmo mobiliário e disposição. A Figura 18 mostra-nos uma 

outra sala, também ampla, mas onde não existem carteiras: apenas bancos e cadeiras. Na 

mesma sala, operam dois grupos distintos. O grupo que o fotógrafo traz para primeiro plano é 

constituído por um conjunto de crianças que parecem não ter mais de 6 anos, envergando 

batas brancas e, ao centro, uma rapariga mais velha, provavelmente tomando o lugar de 

monitora deste pequeno grupo. Quase todas têm um livro fechado, no colo, sobre o qual 

pousam as duas mãos e a mais velha apresenta uma expressão mais séria e atitude de pose. 

Mais atrás, ao fundo da sala, iluminada por grandes janelas com portadas de madeira, que se 

encontram abertas, aparentemente alheio à presença do fotógrafo, um outro grupo de crianças, 

sentadas em bancos corridos, distinguindo-se nas da fila de trás, as batas de cor branca, 

abotoadas nas costas, parecem escutar, atentamente, as duas personagens na sua frente, muito 

provavelmente as professoras daquela aula específica, ambas de pé: uma Irmã ao centro e, à 

direita desta, um pouco mais perto das alunas, uma jovem mestra vestida de negro. Como 

elementos de mobiliário ou decoração, para além dos bancos, apenas um relógio na parede, 

um candeeiro pendente do tecto e, ao fundo, um cavalete, a que Teresa se referira como um 

dos objectos necessários para a boa organização de uma sala de aula, onde parece estar 

exposto um quadro negro, destinado à escrita. Diríamos que neste espaço se desenrolavam 

aulas que não exigiam que os alunos escrevessem e, no caso do primeiro grupo que, mesmo a 

professora, não precisaria de escrever. 
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Figura 18. Fotografia de uma sala do colégio, em tempo de aula, s/d. (ADSCS, Álbum fotográfico) 

Estas fotografias de salas de aula parecem indicar-nos que, à mobilidade possível dentro da 

sala de aula, atribuída para cada grupo de alunos ou classe, para a execução de diferentes 

actividades ou tarefas, se juntaria a facilidade de utilização de outras salas, preparadas com 

outro tipo de mobiliário, mais simples, para o tratamento de outras áreas disciplinares que não 

exigissem o mobiliário de uma sala de aula convencional e onde, como vimos, até pudessem 

coexistir mais do que um grupo de cada vez. Parece-nos poder ser o caso do Catecismo e da 

História Sagrada mas talvez, também, da iniciação às línguas estrangeiras com alunas mais 
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jovens, como sugere a Figura 18.423 Não podemos, no entanto, negligenciar os dados atrás 

referidos, que apontam para a existência de grupos de alunas muito novas, ‘as pequeninas’, 

que usavam ‘bibes brancos’ como é o caso desta segunda fotografia (ver Figura 18) e de 

pensar que haveria salas destinadas a esses grupos, ainda não incluídos em nenhuma das 

classes e, por isso, com mais espaço livre e um tipo de mobiliário mais simples. Mas, apesar 

disso, a dimensão do palácio parece não deixar dúvidas de que existia espaço suficiente, 

dentro de casa, para qualquer das explicações adiantadas. 

Apraz-nos juntar, a estas considerações, a maqueta de uma sala de aulas, existente no Arquivo 

das Irmãs dominicanas e que, de acordo com a tradição, terá sido elaborada por alunas do 

Colégio de Benfica. Trata-se de uma caixa de madeira, forrada de vermelho que, desdobrada, 

apresenta a visão da(s) autora(s) do interior da(s) sua(s) sala(s) de aula. 

 

 

 

Figura 19. Caixa contendo a maqueta de uma sala de aula, s/d. (ADSCS) 

Esta representação, a três dimensões, do que seria uma sala de aula (ver Figuras 19, 19A, 19B 

e 19C), fala-nos do mobiliário e das pessoas mas, também, ilumina aspectos da relação 

pedagógica. Nas paredes, um quadro preto, dois mapas, um mapa mundi e outro da Península 

Ibérica, uma gravura de Nossa Senhora do Carmo e um quadro com o alfabeto. Carteiras 

individuais para todas as alunas, estando representadas apenas seis, e uma carteira para a 

professora, uma Irmã, esta última com uma localização central em relação às carteiras onde se 

sentam as alunas: duas aos lados e quatro na sua frente, formando, quase, um semicírculo. 

                                                 

423 O pormenor da cor de cabelo da mestra mais jovem no grupo em segundo plano na Figura 18, aparentemente 

mais claro, leva-nos a pensar tratar-se de uma das jovens mestras vindas de outros países da Europa na sua 

função de iniciação a uma língua estrangeira. 
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      Figura 19 B. Pormenor do interior da caixa. 

Figura 19 A. Pormenor do interior da caixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 C. Pormenor do interior da caixa. 
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A Irmã está de pé, virada para as alunas e à frente da sua secretária, que se encontra encostada 

(colada) à parede, o que a aproxima mais da formação quase semicircular, manifestando uma 

proximidade que não seria de esperar, numa época em que o professor era chamado a manter 

uma distância razoável em relação ao aluno, que lhe permitisse impor o respeito e facilitar a 

disciplina. Algo de semelhante se poderá aventar, no que concerne à disposição das carteiras, 

que se afasta do clássico paralelismo, associado ao ensino simultâneo, em que todos os 

olhares se fixam no professor, de onde provinha toda a sabedoria que era necessário 

‘absorver’. 

4.2.3.2 A sala de visitas 

A vontade de usufruir do espaço privilegiado da quinta e do acolhimento das Irmãs, de tomar 

contacto com o estilo de educação que aí se promovia ou, simplesmente, de visitar alguma 

aluna ou Irmã, levaram ao Colégio de S. José de Benfica muitas pessoas, desde os antigos 

caseiros, à Rainha e seus filhos, passando pelos pais e outros parentes das alunas e das Irmãs, 

com especial destaque, relativamente a estas últimas, para os familiares e amigos de Teresa de 

Saldanha. Para além das alunas, eram estas visitas que divulgavam, de Norte a Sul do país, o 

seu encantamento por aquela casa de educação: 

Da minha visita a Lisboa, uma das melhores recordações que trouxe foi a dos poucos 

momentos que passei em Benfica. É absolutamente impossível conceber-se que se possa 

fazer mais ou melhor em educação do que V. Ex.as fazem. Minha mulher não fala noutra 

coisa, e com razão. (ADSCS, Lv 37, Copiador da Congregação das Irmãs Terceiras de S. 

Domingos, de Dr. Júlio Cardoso424 a TS, 19 Abr 1897) 

Algumas destas figuras tornaram-se, mesmo, visitas frequentes. O Patriarca de Lisboa, D. 

José, por exemplo, “vinha muito amiúde visitar o Colégio, e sem a menor cerimónia, por 

vezes até jogava o quino com um grupo de alunas, distribuindo-lhes em seguida bolachas e 

bolos” (Thiaucourt, 1987, p. 351); D. António Belo, bispo do Algarve e depois, também, 

Cardeal Patriarca de Lisboa; o Arcebispo de Mitilene; os Núncios Apostólicos; os vizinhos 

                                                 

424 Médico do Dispensário do Porto. 
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Marqueses de Fronteira; o escritor e jornalista Visconde de Castilho, a que já nos referimos; o 

poeta, jornalista e político Tomás Ribeiro.425 Destaque-se a disponibilidade de Teresa de 

Saldanha para esta actividade que, muitas vezes, a impedia de realizar cabalmente os seus 

planos diários, já muito preenchidos, mas que cumpria, como se de uma obrigação se tratasse; 

agindo com toda a simplicidade, levava os visitantes, até à quinta onde, sem que estas 

contassem, encontravam grupos de alunas em tempo de recreio, nas mais diversas situações: 

“(...) apenas tinha acabado de jantar apareceu-me o Sr. Núncio com o M[onsenho]r. Touti. (...) 

fui com ele[s] ao jardim, fomos dar com o rancho todo das mais velhas a trabalhar na malha, 

estavam engraçadíssimas e bonitas de se ver” (ADSCS, C 4301, de TS à mãe, 14 Abr [1886]). 

Escrevia Lino de Assunção: 

Nas religiosas, vestidas de branco, que nos recebem, sorriem afavelmente as 

fisionomias; há uma sincera e franca maneira de expressão; uma grande delicadeza de 

trato, e uma variadíssima soma de conhecimentos na conversa. A qualquer que chegue, 

embora seja às primeiras horas da manhã, abrem a sua porta e recebem como a amigo. 

(Lino de Assunção, Jornal O Dia, 27 Jun 1895) 

Descreve a cronista do Colégio de Benfica, acerca da chegada dos inspectores, em 1893: 

Como as meninas estavam a jantar quando eles entraram, a nossa querida Mãe e 

Fundadora [Teresa de Saldanha] perguntou-lhes se as queriam ir ver no refeitório a que 
                                                 

425 Tomás António Ribeiro Ferreira (1831-1901). Viveu em Carnaxide, numa casa que ainda hoje se conserva, e 

em cujo portão se inscreve: ‘Casa Branca’. Pai da escritora Branca de Gonta Colaço, também escritora, biógrafa 

da Marquesa de Rio Maior. Admirador de Teresa de Saldanha e encantado com a sua obra, quis entregar às 

Irmãs Dominicanas a Igreja de Nossa Senhora da Rocha, em Carnaxide, de cuja construção fora o principal 

impulsionador (Thiaucourt, 1987), com o intuito de beneficiar a gente pobre da localidade com os serviços e 

cuidados das Irmãs que aí se instalassem, o que não chegou a concretizar-se. Em 1897, encontramos, entre 

outras, uma carta de Teresa de Saldanha sobre este assunto, em que manifesta o seu “maior amor pela Senhora 

da Rocha” e revela sentir ser “quase um dever” aceitar este novo encargo, sobretudo estando o local rodeado por 

propriedades suas; ultrapassadas as dificuldades financeiras, que antevira para a construção de uma casa anexa à 

Igreja, levanta uma outra dificuldade: “(...) a sustentação do pessoal que terei de pôr na Rocha para ensinar as 

crianças e tomar conta da Igreja”, uma renda mensal, que não pode garantir, por se encontrar demasiado 

sobrecarregada com outras obras de caridade (ADSCS, Lv 37, Copiador da Congregação das Irmãs Terceiras de 

S. Domingos, de TS a Tomás Ribeiro, 27 Nov 1897, sublinhado no original). 
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eles responderam afirmativamente indo em seguida para as aulas onde viram os 

desenhos, cadernos, etc... Como os visitantes as queriam ver nas diferentes classes para 

observarem o seu adiantamento, aproveitaram o tempo de recreio para visitarem a Casa e 

fazerem algumas perguntas (...). (...) e depois um deles foi examinar as meninas, que já 

estavam nas classes e que, felizmente, responderam muito bem, tanto em Português, 

como em Francês e Inglês. Em seguida percorreram toda a quinta de que muito 

gostaram. Saíram às 5 e meia da tarde e pareceu-nos que ambos os visitantes estavam 

bem impressionados. Um deles que, ao princípio, estava muito sério e um pouco 

implicante, mostrou-se, por fim, amável e até pediu um ramo de flores para levar à 

esposa. (Thiaucourt, 1987, p. 556) 

A propósito de uma visita da rainha D. Amélia ao colégio, Thiaucourt (1987) transcreve do 

Correio Nacional, de 2 de Março de 1893: 

Sua Majestade a Rainha honrou, no dia 23 de Fevereiro, com uma demorada visita, o 

Colégio de S. José em S. Domingos de Benfica, sendo recebida pela Ex.ma Sr.a D. 

Teresa de Saldanha, que acompanhou Sua Majestade à sala, onde se achavam reunidas 

as educandas e o pessoal do Colégio. À entrada na sala cantaram as educandas o hino de 

Sua Majestade o qual foi acompanhado ao piano. Dirigiu-se depois à Capela, onde fez 

adoração ao Santíssimo, durante a qual as Irmãs Terceiras de S. Domingos cantaram a 

Ave-Maria, acompanhada a harmónio. Sua Majestade examinou detidamente a Capela, e 

no Coro os primorosos relicários, que muito encareceu, louvando o asseio e a boa ordem 

que em tudo se manifesta. Percorreu em seguida todo o Colégio, dormitórios, aulas, 

cozinha e refeitório, analisando, nas aulas, atentamente, os desenhos e trabalhos das 

alunas, perguntando a significação das fitas e medalhas de cada uma, o que tudo lhe foi 

explicado pela Ex.ma Senhora D. Teresa de Saldanha e pela Presidente das Filhas de 

Maria, as quais felicitou com as mais lisonjeiras e amáveis palavras, acariciando e 

louvando as alunas, principalmente as africanas, ali sustentadas pelo Instituto 

Ultramarino, de que Sua Majestade é a Fundadora. Visitando o refeitório ali se dignou 

aceitar um bolo e um copo de água, louvando as Irmãs pelo modo acertado como 

dirigem este estabelecimento. Passando depois à Capela particular [das Filhas de Maria], 

ali entoaram as educandas alguns hinos religiosos, que muito agradaram a Sua 

Majestade, e não menos uma pequena representação em francês, que pelas mesmas 
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alunas foi alegre e entusiasticamente desempenhada na sala da entrada. (...) Como 

homenagem de respeito e de reconhecimento, ofereceram as alunas um lindo ramalhete e 

um quadro fotográfico do jardim, que Sua Majestade não pôde percorrer por ter chovido 

pouco antes. (pp. 352-353) 

Thiaucourt acrescenta, em nota de rodapé que, segundo se recordava uma das Irmãs, que 

naquele tempo seria, ainda, aluna do colégio, este ramalhete foi entregue por uma das meninas 

mais pequenas que, em troca, recebeu um beijo da Rainha; a criança declarou que nunca mais 

lavaria a cara. Mas estas visitas eram entendidas como naturais e desejáveis. Haja em atenção 

o que Teresa escreve a Maria Augusta, a propósito deste acontecimento: 

A notícia da real visita chegou-me na véspera à tarde426 e então não havia tempo de 

arranjar coisa alguma. Sua Majestade encontrou a casa como sempre está! Se viesse hoje 

achava o mesmo. As meninas vestiram-se de branco, e pusemos os bordados de maneira 

que pudessem ser vistos, e o que as meninas cantaram já sabiam, foi só apropriar os versos 

a Sua Majestade e arranjar as bandeirinhas azuis! Imagina que nem um só quarto se lavou; 

às vezes com outras visitas temos mais que fazer do que tivemos com a visita de Sua 

Majestade. Ela é um encanto de Senhora! (ADSCS, C 1599, 9 Mar 1893) 

E adianta como gostaria que a Rainha pudesse vir à sua vontade e, até, passar ali uns dias a 

descansar, sem que mais ninguém soubesse: 

(...) podia Sua Majestade estar aqui bem à sua vontade e considerando-se na sua casa! 

Prometeu-me voltar na Primavera para ver a quinta, e Sua Majestade podia apear-se 

perto da linha do Caminho de Ferro, entrar pela portinha de baixo que está sempre no 

fecho, e passear e ver a quinta bem à sua vontade, e depois vinha bater à janela da aula! 

Que alegria as pequenas teriam com isto e as irmãs. Para se gozar das coisas é necessário 

estar à vontade! (ADSCS, C 1599, 9 Mar 1893, sublinhado nosso) 

                                                 

426 Como habitualmente, por carta de Isabel Saldanha da Gama, sua prima direita, aia da Rainha. 
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Em 12 de Junho do mesmo ano, foram os príncipes D. Luís Filipe e D. Manuel que visitaram 

o colégio, acompanhados por D. Isabel Saldanha da Gama. Thiaucourt transcreve, mais uma 

vez, do Correio Nacional de 14 de Junho de 1893: 

Depois de uma breve demora na sala, foram Suas Altezas com a Ex.ma Directora, a 

senhora D. Teresa de Saldanha e algumas das Irmãs Terceiras e todas as educandas 

passear no jardim e na mata do Colégio, sempre no meio da maior alegria e das mais 

graciosas expansões, como é próprio da idade de Suas Altezas e das educandas, que os 

seguiram cantando. Tanto o Príncipe como o Senhor Infante são muito gentis e encantam 

a todos com a sua afabilidade. Depois de duas horas de passeio e divertimento, foram 

Suas Altezas à capela fazer oração e era engraçado ver o Senhor Infante rezar de rijo, 

apenas com três anos de idade. Retiraram-se em seguida Suas Altezas, no meio dos 

entusiásticos vivas das educandas. (Thiaucourt, 1987, p. 556) 

Aos domingos, porém, a quinta era o lugar de passeio das alunas com as suas famílias, onde 

passeavam “na máxima liberdade” (Thiaucourt, 1987, p. 359). Teresa de Saldanha reservava 

esse dia para estar disponível para os pais das suas educandas, sendo o único dia da semana 

em que, por sistema, não recebia outras pessoas: “Aos domingos tenho o meu tempo muito 

preso com as visitas e negócios das pensionistas e costumo dar ordem que não recebo visitas 

que me venham procurar a não ser as famílias das crianças” (ADSCS, Lv 37, Copiador da 

Congregação das Irmãs Terceiras de S. Domingos, de TS a Tomás Ribeiro, 27 Nov 1897). 

Esta perspectiva de um colégio situado num lugar reservado e, ao mesmo tempo, aberto à 

visita de todos os que o procuravam, fosse pela beleza e serenidade encontrada na quinta, 

fosse pelas pessoas que ali se juntavam, Irmãs, mestras e alunas, abre um horizonte diferente 

no conceito de educação que podemos associar-lhe: as crianças eram confrontadas com 

pessoas de meios sociais diversos que ali se dirigiam e que podiam ir encontrá-las nas suas 

actividades de lazer, descontraídas, ou exigir-lhes uma conversa mais relacionada com os seus 

saberes, como acontecia com os inspectores, dada a informalidade da recepção que a todos se 

proporcionava, como quem ‘não tem nada a esconder’ e tem a casa sempre pronta, o que 

consistia motivo de desenvolvimento de competências sociais, aspecto que não se pode 

desprezar neste contexto. 
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4.2.3.3 Os educandos 

Em carta à Madre Vigária, numa altura em que se ausentara de Benfica para visitar uma outra 

casa da congregação, Teresa escrevia: 

Muito me alegrei hoje recebendo a tua carta e agradeço a notícia das abelhas, que é tão 

interessante e um tão grande mistério!! Acho uma coisa significativa irem as abelhas 

fazer o seu cortiço no centro da nossa casa, cera e mel!! Acho sinal de protecção divina e 

que a nossa casa deve ser um cortiço para tantas almas que aí se vão refugiar! Quem 

fosse poeta, tinha assunto para lindos versos! (ADSCS, C 4959, 17 Set 1894) 

A metáfora do cortiço, aludindo ao colégio, salienta, em nosso entender, o lugar que, no 

pensamento de Teresa de Saldanha, ocupa o acolhimento aos outros e o respeito pela sua 

individualidade, a que nos parece estar, intrinsecamente associado, o trabalho de quem acolhe, 

as Irmãs e as mestras, e de quem é acolhido, particularmente as educandas, na sua diversidade 

de origens e características pessoais, enquanto função social. 

O primeiro aspecto interessante a considerar é, exactamente, o da diversidade de origens das 

crianças, no que respeita quer ao nível social e económico, supostamente próximo de uma 

elite endinheirada e socialmente bem relacionada, quer ao nível cultural e, também, ao nível 

geográfico. Para além das filhas da nobreza portuguesa,427 muitas delas de parcos recursos 

económicos, apesar da classe social a que pertenciam, contamos as descendentes de 

diplomatas portugueses, em serviço no estrangeiro, ou diplomatas estrangeiros, em serviço em 

Portugal, de conselheiros de Estado e de ministros, de profissionais liberais como médicos e 

advogados, mas, também, de gente da média burguesia, de comerciantes e de proprietários 

agrícolas, entre tantos outros. 

                                                 

427 Entre outras, encontramos alunas das seguintes famílias: Marqueses de Vagos, Marqueses de Minas, Condes 

de S. Martinho, Condes da Azambuja, Condes da Ponte, Condes de Rio Maior, Condes de Nova Goa, Condes de 

Almada, Condes de Farrobo, Condes de Sarzedas, Condes de Almoster, Condes de Sobral, Condes de Belmonte, 

Viscondes de Andaluz, Viscondes de Pernes, Viscondes da Asseca, Viscondes de Castilho, Viscondes de 

Amoreira da Torre, Viscondes de Altes Morás, Viscondes de Moreira de Rey, Viscondes de Sagres, Barões de 

Salgueiro, Barões de Alvaiázere. 
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Sabe que o Cardoso, [o meu] tabelião, quer pôr cá a filha no colégio! Diz que nunca se 

lembrou disso, só na quinta-feira, quando aqui esteve, isso lhe veio à lembrança. Ficou 

de vir para eu a ver, pois tem quinze anos, e depende a entrada do feitio que tiver.428 

ADSCS, C 4346, de TS à mãe, 8 Jun 1886). 

Sublinhamos, ainda, a convivência de alunas portuguesas de todas as zonas do País, de Norte 

a Sul, com outras provenientes da Alemanha, de França, da Irlanda, de Inglaterra, do Brasil, 

da América do Norte e das, então, colónias portuguesas: Madeira, Açores, Moçambique, S. 

Tomé e Príncipe, Angola e Índia, entre outras. 

Estimei muito saber o que diz a Mãe das Pastores429. Acho que é de justiça o que ela diz. 

Sete anos aqui tivemos as duas filhas, entregues só a nós e de tudo cuidamos, da saúde e 

da educação. Devem ter partido para França na sexta-feira. Estiveram aqui a despedir-se. 

Na colónia brasileira temos bom nome, pois estão muitas brasileiras e (...), já ontem 

apareceu uma para entrar. (ADSCS, C 4397, de TS à mãe, 10 Nov 1886, sublinhado no 

original) 

Mostrei a Gracinda Marques430 ao médico, a pedido da Mãe, e o médico achou-a muito 

fraca e com má disposição. Cresceu imenso, ninguém há-de dizer a idade que tem, está 

magra, não digo que tenha uma magreza excessiva, mas está magra. Como sabes é muito 

inteligente, está adiantadíssima e no caso, se fosse com a Mãe para a Índia, de poder 

ganhar lá a sua vida ensinando. A Mãe, com quem ontem conversei, deseja ir para a 

Índia e talvez fosse conveniente para a Gracinda ir para a sua terra! Creio tenciona a 

Mãe, escrever-te e pedir-lhe que arranjes pelo Instituto a passagem, e então previno-te 

disto e do que o médico disse não convém a Gracinda se canse com estudos e convém 

                                                 

428 Maria Carolina Ressano Garcia Barreiros Cardoso (1871-?). Entrou no colégio a 22 de Junho de 1886 

(IAN/TT, AC, Cx 40, 242, Solene distribuição de prémios no Colégio de S. José, em S. Domingos de Benfica, a 

19 de Agosto de 1886) e saiu em 1889/90. Casou com David Walter Abohbot Anahory. 
429 Estefânia de Freitas Pastor (?-?) e Henriqueta de Freitas Pastor (?-?). Terão entrado no colégio no ano lectivo 

de 1879/80. 
430 Maria Gracinda da Costa Campos Marques (?-?). Indiana. Entrou no colégio em Fevereiro 1892 e saiu em 

1899. 



 

 503

que vá a Gracinda com a Mãe para a Índia e não fique cá por Lisboa. Até às férias 

grandes cá a tenho e com muito gosto de ver o bom resultado da educação que aqui tem 

recebido. É muito inteligente. (ADSCS, C 6013, de TS à cunhada, 10 Jul 1899) 

Teresa referia-se ao Instituto Ultramarino e à esperança acalentada pela mãe de Gracinda de, 

através deste, obter auxílio para a viagem de regresso à sua terra. Criado por Decreto de 11 de 

Janeiro de 1891, o Instituto Ultramarino tinha, por finalidade, 

(...) dar protecção e socorro às famílias dos oficiais e praças da armada e dos exércitos 

do continente e das províncias ultramarinas e às dos funcionários civis dessas províncias 

que ficaram desprovidas de meios de subsistência suficientes e proporcionados à sua 

situação social por haverem os seus chefes falecido em serviço do estado, nos territórios 

portugueses da Ásia, África e Oceânia, ou em consequência de enfermidades ou 

ferimentos adquiridos nesse serviço. (Serviços sociais do Ministério das Finanças, 

www.sofe.min-financas.pt) 

Da primeira direcção do Instituto, fizeram parte figuras importantes da nossa História, 

relacionadas com as expedições em África, como Roberto Ivens, que colaborou na 

constituição do Instituto, Hermenegildo Capelo, Serpa Pinto, Luciano Cordeiro, entre outros; 

a rainha D. Amélia foi a sua primeira presidente.431 Desde a sua fundação, um dos destinos 

privilegiados das meninas que se encontravam em condições de ser apoiadas pelo Instituto, 

era o Colégio de S. José de Benfica.432 O Instituto comprometia-se a pagar uma determinada 

quantia mensal por cada uma, parte da mensalidade prevista para esse ano, e as alunas 

passavam a fazer parte da comunidade escolar, sem qualquer distinção em relação às colegas. 

                                                 

431 A título de curiosidade, acrescente-se que João de Azevedo Coutinho, o antigo aluno do Colégio das Portas 

da Cruz, conhecido por João Fragoso, foi, em 1942, constituído presidente honorário deste Instituto. 
432 De modo semelhante, os rapazes patrocinados pelo Instituto Ultramarino eram encaminhados para o Colégio 

do Salvador: “A irmã Maria do Loreto pediu-me que te lembrasse os 2 rapazes. Não sei quais são; só repito o 

recado e também me disse que não recebeu a mesada do pequeno, (...) que entrou por conta do Instituto 

Ultramarino, como já disse isto é repetir os recados da irmã Maria do Loreto” (ADSCS, C 6026, de TS à 

cunhada, 28 Nov 1899): “Fico avisada da ida do pretinho para o Salvador” (ADSCS, C 5958, de TS à cunhada, 

10 Ag 1896). 
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Figura 20. Grupo de alunas do Colégio de Benfica, s/d. (ADSCS, Álbum fotográfico) 

 
Figura 21. Fotografia do grupo de alunas acompanhadas por duas irmãs e uma professora, em 1905.433 

(ADSCS, Álbum fotográfico) 

                                                 

433 Na última fila, do lado esquerdo. 
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Uma parte destas crianças ‘do Instituto’ era mestiça, o que lhes conferia a designação de 

“Portuguesa Africana” no livro de registos (IAN/TT, Lv 148). As primeiras alunas, a 

expensas do Instituto, terão sido as duas irmãs Bárbara Matilde e Eulália Teresa Gomes e 

Pontes, filhas de João Augusto Ribeiro Pontes, Coronel do Exército português, falecido em 

África (IAN/TT, AC, Lv 148). Eram mestiças e naturais de Moçambique. Trazidas para 

Lisboa pelo avô paterno, após a morte do pai,434 foram entregues aos cuidados das Irmãs 

dominicanas, em Novembro de 1891, quando tinham, respectivamente, cinco e quatro anos de 

idade; de acordo com os registos consultados, foram as alunas que se mantiveram mais tempo 

no colégio: em 1909, a mais velha, com 23 anos, figura nas listas, enquanto a mais nova, 

ausente em 1909, regressa, ainda, em 1910, embora por pouco tempo. Teresa refere-se-lhes 

com ternura: 

As duas africanas estão óptimas e hoje cheias de alegria, com umas medalhas que eu 

lhes dei! E quando se lhes pergunta quem deu a medalha, dizem – “foi a Mamã do 

Colégio”. São espertíssimas. Bom era nos arranjasses mais pequenas assim. (ADSCS, C 

6495, de TS à cunhada, 24 Nov 1891, aspas e sublinhado no original) 

As duas Africanas tomam parte em tudo; que ratonas são e espertíssimas. Estou certa 

hão-de educar-se muito bem. Desejo muito saber se estão vacinadas e peço-te me 

respondas sobre isto e indagues, porque é negócio que tenho de tratar já. Nos braços não 

se percebem os sinais mas talvez o avô saiba. Peço-te me respondas sobre isto, sim? 

(ADSCS, C 6144, de TS à cunhada, 27 Nov 1891)435 

Muitas outras se lhes juntaram, ao longo dos tempos. As gémeas Ana e Eugénia Loforte da 

Fonseca, filhas do Coronel Manuel Loforte da Fonseca, também falecido, entraram em 

Janeiro de 1896, tendo regressado a África, em Julho de 1908 (IAN/TT, AC, Lv 148). Aida 

                                                 

434 Encontramos no Arquivo das Congregações da Torre do Tombo uma carta da madrasta, Maria Vitória 

Pontes, escrita de Quelimane em Outubro de 1903 (IAN/TT, AC, Cx 44, 2(26)), manifestando as saudades que 

tem das meninas, que não voltara a ver desde 1890, e pedindo a Teresa de Saldanha que lhe envie notícias delas 

e uma fotografia, se possível. 
435 E, uns dias depois, rematava: “A vacina pegou o que prova que as pequeninas necessitavam dela. São muito 

ratonas” (ADSCS, C 5663, de TS à cunhada, 17 Dez 1890). 
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do Vale Pimenta de Miranda, natural do Funchal, filha do Tenente Coronel de Infantaria José 

Augusto Pimenta de Miranda, Comandante do Exército de 1892 a 1894 (Exército português, 

http://www.exercito.pt), entrou com apenas 3 anos de idade, em Julho de 1897 e mantinha-se 

nas listas de alunas em 1910. Entre muitas outras: Ester Clotilde Tavares Teixeira 

(1901/1902-1909/1910), Amélia de Oliveira Gomes (1906/07-1909/10), Dora Peixoto Soares 

Brandão (1909/10), Maria Antónia de Paula Brito (1905/06-1909/10), Ester Elisa de Oliveira 

Mata Pestana (1901/1902-1909/1910), Lucinda Roque da Silva436 (1898/99-1908/09). 

Era a Marquesa de Rio Maior, cunhada de Teresa de Saldanha que servia de intermediária 

entre o colégio e o Instituto, segundo mostram as cartas que o mencionam: “Eu ainda não 

mandei receber. É melhor de dois em dois meses e irá o nosso recebedor receber, que é o 

Sacristão” (ADSCS, C 6495, de TS à cunhada, 24 Nov 1891); “Amanhã é o dia que mando 

receber os recibos e estou com intenção de mandar o recebedor a casa do Tesoureiro do 

Instituto Ultramarino. Talvez fosse bom tu o prevenisses disso. (...) As pequenas estão 

óptimas, muito satisfeitas” (ADSCS, C 6446, de TS à cunhada, 2 Dez 1891); “Vai uma carta 

das 9 meninas do Instituto, desejava que fosse um bordado muito lindo, mas não se acabou!” 

(ADSCS, C 6098, de TS à cunhada, 23 Mar 1904). Era, pois, com a cunhada, que discutia as 

questões relacionadas com as meninas do Instituto Ultramarino, nomeadamente, as condições 

de admissão. Neste particular, não era só a parte económica que era necessário garantir, mas 

alguém que as apoiasse, para que não ficassem, exclusivamente, entregues ao colégio, sem 

outro contacto exterior: “Essa do Instituto, a respeito da qual me escreves estou pronta a 

recebê-la, (...) deve vir vacinada e ter mãe que possa vigiar por ela” (ADSCS, C 6097, de TS à 

cunhada, 5 Out 1903, sublinhado no original); mãe biológica ou outra pessoa que pudesse 

substitui-la, nessa função de “vigiar por ela”, visitá-la, levá-la a passear: um tutor, uma tia, um 

avô. Mesmo assim, Teresa não perdia de vista o que se passava com estas meninas e a sua 

relação com as pessoas que as visitavam: 

                                                 

436 Esta aluna terá estado hospitalizada durante algum tempo no final do primeiro ano lectivo que passou no 

colégio. Em 10 Julho de 1899, Teresa escreve à cunhada: “Venho pedir-te que me digas se será justo entregar ao 

tio da Lucinda Roque os 4.500 que recebi do Instituto do mês de Junho. Como ela não está cá e creio tem de 

pagar alguma coisa por ela no Hospital, posso mandar-te os 4.500 reis de Junho. Bem sabes recebe-se sempre um 

mês atrasado, e o Instituto pagou agora Junho?” (ADSCS, C 6013, sublinhado no original). 
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O tio das Fonsecas tem vindo buscar a Ana, algumas vezes. Não gosto do homem, 

parece-me um pouco gaiato e é caso sério deixar sair a pequena com ele todo o dia não 

sabemos para onde!! Todo o cuidado é pouco. Espero a tua visita para falarmos nisto 

(...). (ADSCS, C 6097, de TS à cunhada, 5 Out 1903). 

No final da lista de Março 1910, regista-se a seguinte nota: “Há actualmente 8 meninas que 

estão aqui por conta do Instituto Ultramarino, que paga sempre os recibos depois do mês 

meado. Há também 13 meninas que estão de graça, isto é, não pagam mesadas, mas pagam os 

Extraordinários” (IAN/TT, AC, Lv 153, Livro das Mesadas das Pensionistas do Colégio de S. 

José, 1905-1910). Sem mencionar as alunas do Instituto, a Crónica de 1904/05 afirma: 

“Foram educadas aqui este ano 92 Meninas, 15 inteiramente de graça” (ADSCS, D 7445, 

Crónica da Congregação, 1904-1905). Isto mesmo, pudemos observar nos diversos livros de 

registo de mensalidades, como já tivemos oportunidade de revelar. Os pedidos chegavam de 

diversas formas, muitos por carta: 

Queira pois V. Ex.a obter a meu respeito os esclarecimentos que julgue necessários e em 

seguida atender o meu pedido que com instância fiz, de autorizar a entrada das meninas. 

Se tenho nisto urgência, minha Senhora, é porque vejo que elas estão a perder um tempo 

precioso e cada dia que passam fora do colégio é mais uma dificuldade para o curso da 

sua educação. Não sou rico, minha senhora, e um revés ultimamente sofrido fez com que 

eu tenha de procurar um meio de mais trabalho os recursos que dantes me sobejavam por 

isso e porque sei quão grande é a generosidade do seu coração, e com que nobreza de 

alma V. Ex.a cumpre a sua admirável missão neste mundo venho fazer-lhe do fundo da 

minha alma um pedido: tenho uma outra filhinha de 6 anos e seria para mim a realização 

de um sonho se ela pudesse também ser admitida no colégio que V. Ex.a tão 

admiravelmente dirige, apenas com meia mensalidade, vindo eu a pagar 50$000 reis 

pelas três. Se eu não tivesse 5 filhos a educar ou se tivesse largos meios para o fazer não 

viria por certo abalançar-me a fazer a V. Ex.a um pedido desta ordem. Assim porém 

entendo que não me serve de vergonha fazê-lo porque qualquer pequena economia para 

mim representa muito e servia ela de ajuda a tanta despesa que eu tenho de fazer. Depois 

a bondade de V. Ex.a é tanta e a generosidade do seu coração é tão notória que autoriza e 

anima aqueles que como eu têm de gastar o menos possível por terem de repartir o que 
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têm por muitos lados. (IAN/TT, AC, Cx 44, 2/17, de José Rodrigues Capeto a TS, 11 

Nov 1904) 

As três filhas desse senhor, Marina, Adalgiza e Judite, com 10, 8 e 6 anos, respectivamente, 

foram recebidas no colégio em Janeiro de 1905 (IAN/TT, AC, Lv 148). A 4 de Abril de 1902, 

escreve o Conselheiro João Smith,437 a propósito das sobrinhas que tinham perdido o pai: 

Venho por esta forma agradecer-lhe toda a amabilidade e protecção que dispensou às 

minhas sobrinhas durante todo o tempo que elas estiveram no Colégio que V. Ex.a tão 

superiormente dirige – era pois do meu dever patentear a V. Ex.a toda a minha gratidão. 

Infelizmente a morte inesperada do pai das pobres pequenas influiu e muito na educação 

das pequenas. Além destas, dois pequenos, tinha ele na Irlanda num Colégio de 

religiosos, e aqui em minha casa um pequenito de 2 anos. Ora era ele que do que 

ganhava pagava o Colégio dos 2 rapazes e ainda mandava à viúva alguma coisa – esta 

completava com o que ela ganhava 10.000 reis e eu dava os outros 10.000 e com isto 

satisfazia a mensalidade das 2 pequenas. Morto o pai a viúva não pode dar nada para os 

filhos e eu não posso igualmente dar mais do que os dez mil reis – assim é com todo o 

pesar e por todos os motivos expostos que eu tenho de dizer a V. Ex.a que por falta de 

meios para satisfazer as duas mensalidades as meninas não podem ir mais para o Colégio 

de V. Ex.a. (...) Foi este singelamente explicado os motivos da saída das meninas. Era do 

meu dever comunicá-los sinceramente a V. Ex.a a quem sou devedor de muita atenção e 

muita amabilidade. Disponha V. Ex.a como lhe aprouver de quem tem a honra de se 

subscrever (...). (ADSCS, Lv 38, Copiador da Congregação de Santa Catarina de Sena, 

1902)438 

                                                 

437 O Conselheiro João Smith teve também uma filha no Colégio, Alda da Câmara Smith, entre Outubro de 1897 

e Janeiro de 1903, altura em que saiu com indicação de que “concluiu a sua educação” (IAN/TT, AC, Lv 148). 

Entrou na congregação onde tomou o nome de Irmã Maria Imaculada. Depois da República, esteve na 

comunidade de La Panne, na Bélgica. 
438 Muitas outras cartas semelhantes se encontram no espólio analisado, algumas em que o leitor quase sente a 

angústia de quem escreve como uma de que extraímos o seguinte: “Peço desculpa mas estou em cuidado por não 

saber da Madre Prioresa e de todas as mais Senhoras da casa, pois a minha e das minhas filhas graças a Deus 

estamos de saúde. (...) Conto com a sua caridade, ando a arranjar vida para eu ir para Benfica ganhar mais um 
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Teresa de Saldanha não deixou que este problema afectasse a continuação das duas crianças 

no colégio pois, dez dias mais tarde, o conselheiro escreve de novo: 

Que era uma Santa já eu sabia não só por o ouvir dizer a estranhos, como igualmente por 

favores recebidos. Acaba agora V. Ex.a de me dar mais uma prova evidente de que o seu 

coração é cheio de tesouros de bondade e caridade – não sou eu tão humilde e tão 

pecador que lhe poderei pagar o benefício que acaba de fazer a favor dos órfãos minhas 

sobrinhas. Deus que tudo vê e tudo sabe a recompensará na terra e no Céu depois de 

tanta magnitude e tanta caridade. Eu só pela gratidão enquanto viver poderei pagar a 

esmola que faz. Minha mulher única pessoa a quem em casa disse da sua bondade, 

associa-se em tudo em meu modo de ver e sentir. Agradecemos pois os dons e aceitamos 

reconhecidos o benefício concedido e as meninas vão amanhã. Nem V. Ex.a calcula o 

enorme peso moral que tirou de sobre mim – é isto que se não vê e só nós conhecemos, 

por isso demos o integral valor ao que acaba de nos conceder. Que Deus lhe dê fortuna e 

felicidades nesta vida, e afaste de si tudo quanto pode trazer-lhe desgosto ou injúria são 

os votos sinceros de quem tem a honra de se subscrever (...) (ADSCS, Lv 38, Copiador 

da Congregação de Santa Catarina de Sena, 14 Abr 1902) 

O balanço financeiro, nestas circunstâncias, constituía uma preocupação que, facilmente, se 

pode compreender. Apresentando, no início do ano, uma mensalidade que supunha que a 

maior parte dos destinatários poderia comportar e até a maioria das pessoas considerava 

baixa, como já antes acontecera, no Colégio das Portas da Cruz (IAN/TT, AC, Cx 40, 385), a 

discrepância de valores inscritos no Livro das mensalidades mostra que existia quase um 

‘caso a caso’, negociado com os pais, de acordo com as disponibilidades económicas de cada 

                                                                                                                                                         

bocadinho para sustento dos meus filhos. Espero estar em Benfica por todo o mês de Janeiro, se Deus me der 

saúde e a Sr.a Madre Prioresa me fizer essa caridade a este pobre Seu Criado, pois estou com necessidade, pois 

tem sido minha Mãe há vinte anos com o seu bocadinho de pão para criar os meus filhos e agora que fiquei sem 

minha mulher mais necessitado estou, e com a ajuda de Deus espero nestas caridades da Sr.a Madre Prioresa e 

mais tudo isto pagará Deus (...)” (ADSCS, C 6826, de Evaristo Iglésias a TS, 17 Out 1889). 
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um.439 Sem preocupação de lucros, procurava, apenas, não deixar dívidas, para além de 

manter um saldo económico suficiente para dar conta das pequenas obras de manutenção ou 

de melhoramento dos espaços e dos materiais destinados à educação, bem como dos produtos 

necessários ao sustento da casa e dos seus habitantes. Por isso afirmava, a certa altura: “Eu 

ontem disse ao Aguiar que as pequenas (as que pagam) apenas dão para o seu sustento. O 

ensino é grátis” (ADSCS, C 4211, de TS à mãe, 12 Jan 1886). Em 1907/08, o folheto de 

apresentação do colégio referia, no que respeita a este assunto: 

A mensalidade das educandas, compreendendo o ensino de Português, Francês, desenho 

linear e trabalhos de mão, é de 12$500 réis. 

Inglês 1$000 

Alemão 1$500 

Piano 2$000 

Rebeca ou Bandolim 3$000 

Desenho 1$000 

Pintura 3$000 

Flores 3$000 

Ginástica   $500 

Cuidado da roupa   $800 

O vestuário das educandas, livros e aviamentos para bordados, é pago à parte. As 

mensalidades são pagas no princípio de cada mês. O mês de Setembro é de férias. As 

educandas pagam meio mês e devem estar de volta no Colégio na primeira semana de 

Outubro. Ausentando-se do Colégio durante o ano escolar, as alunas pagarão sempre 

meia mesada. (ADSCS, n/c, Colégio de S. José em Benfica para educação de meninas 

internas, 1908a) 

                                                 

439 No Colégio do Salvador assume-se, à partida, que “Quando mais de 2 irmãos frequentarem simultaneamente 

o colégio poderá fazer-se um abatimento” (Colégio do Salvador: condições de admissão e disposições 

regulamentares, s/d, itálico no original). 



 

 511

No ano seguinte, a mensalidade subiu, aparentemente, para 15$000 reis, mas incluía “a 

lavagem da roupa e o engomado”, para além do Inglês, Desenho, Ginástica, antes com 

carácter facultativo e sujeitos a taxas extraordinárias (ADSCS, n/c, Colégio de S. José em 

Benfica para educação de meninas internas, 1908b): “As meninas pagarão mensalmente, 

15$000; Estudo de Alemão, 2$000; Estudo de Rebeca – Bandolim – Pintura, 3$000; Estudo 

de Piano, 2$500”. 

O crescimento do número de alunas era, pois, um motivo de duplo contentamento: por um 

lado, mais crianças podiam beneficiar da educação esmerada que se procurava facultar no 

colégio; por outro, aumentava a possibilidade de ter, no fim de cada mês, o suficiente para 

poder continuar a ajudar, com os descontos nas mensalidades, quem deles precisava. No 

entanto, o desejo de ter mais alunas não ultrapassava a ponderação, de carácter pedagógico, 

que a admissão de algumas alunas podia exigir, como podemos observar nas considerações 

que Teresa de Saldanha tece, em carta à Irmã Maria José de Barros e Castro: 

Veio também uma carta da mãe da Maria Pinto440, e peço a leias e vejas o que ela diz, 

tanto mais que vai pôr em Benfica a outra filha e a boa da senhora mostra-se tão humilde 

e sujeita. Aos nossos interesses fazia-nos muita conta as duas e talvez que em 

consequência da ameaça que a Maria Pinto teve de não voltar e prometendo portar-se 

bem, talvez pudéssemos dar-lhe por prova até ao Natal e assim evitávamos o perigo de a 

Senhora se zangar e ir pôr a filha mais pequena em outro colégio, o que para os nossos 

interesses era bem mau; mas, enfim, eu estou por tudo que entenderes convém fazer. 

(ADSCS, C 4967, 28 Set 1895, sublinhado no original) 

4.2.3.3.1 O estilo pedagógico 

Refere o texto anterior, que a aluna teve uma ‘ameaça de não voltar’. Esta afirmação remete-

nos, de novo, para as respostas dadas por Teresa de Saldanha aos inspectores, na sindicância 

de 1893: 

                                                 

440 Trata-se, provavelmente, de Maria Guerra da Veiga Pinto. Esteve no Colégio de 1886/87 a Março 1896. Uma 

irmã desta, Laura Guerra da Veiga Pinto esteve no colégio de 1895/96 a Jun. 1898, o que parece corresponder 

aos dados da carta. 
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P. Que meios empregam para corrigir as meninas dos seus defeitos? Porque certamente, 

hão-de [sic] haver aqui algumas difíceis! 

R. Não temos razão de queixa, geralmente são dóceis e de famílias bem educadas. 

P. Isso não quer dizer nada, infelizmente, nos tempos que correm, não são as famílias 

nobres e ricas que dão o melhor exemplo e sendo as crianças levadas a imitar o que 

ouvem e vêem e inclinadas a praticar antes os maus exemplos do que os bons, não 

admira que entre estas meninas haja algumas de carácter difícil e neste caso pergunto: 

Como as corrigem? 

R. Somos mais inclinadas a estimulá-las por meio de prémios do que por castigos. 

Àquelas meninas que têm bom comportamento durante três meses dá-se-lhes uma fita 

que usam para se distinguirem das outras, e, se se portam mal, não a recebem, ou 

perdem-na se já a ganharam. 

P. Então não as castigam? Por ex., se houver uma insubordinada, não a isolam só num 

quarto? Mesmo para evitar que o seu mau exemplo prejudique as outras? 

R. Não temos esse costume; se houver alguma nesse caso e se não tenha podido corrigir 

por meios mais suaves, pediremos aos pais que a retirem do Colégio. 

P. Já se viram obrigadas a isso? 

R. Recentemente, não. Tivemos, sim, ainda há pouco, uma educanda bastante difícil de 

génio e preguiçosa nos seus estudos. No fim do ano não obteve nenhum prémio; o pai 

não gostou e quando se reabriram as aulas não a tornou a trazer, poupando-nos assim o 

desgosto de lhe dizermos que a conservasse em casa. 

P. Então não lhes dão nenhum castigo? 

R. Sucede algumas vezes privar uma menina dum recreio ou não a deixar ir à quinta. 

P. Para algumas isso é pouco. Não costumam, por exemplo, privá-las de sobremesa ou 

de alguma refeição? 

R. Não! Isso de modo nenhum! Pelo contrário, fazemos o possível para que se 

alimentem sempre bem e não consentimos que alguma deixe de comer por estar amuada. 

P. Mas o estar amuada é um defeito? 

R. Certamente que é; por isso o combatemos. 

P. Palmatoadas, não costumam dar? 

R. Não, nunca batemos nas crianças! (Thiaucourt, 1987, pp. 553-554) 



 

 513

Este excerto, suscita-nos diversos comentários. Comecemos por sublinhar o que nos parece 

ser o ponto de partida dos inspectores, que não encontra eco no pensamento de Teresa de 

Saldanha: a convicção de que os ‘defeitos’ são algo intrínseco à pessoa, como se a sua 

natureza fosse, necessariamente, inclinada para o ‘mal’ e, por isso, as alunas imitassem, mais 

facilmente, os ‘maus exemplos’ do que os ‘bons’. Teresa parte de um outro princípio: as 

crianças são pessoas, numa fase própria de desenvolvimento, com características individuais e 

de boa índole. Assim, é mais fácil ajudá-las a crescer por meio de estímulos positivos, por 

exemplo a atribuição de uma fita distintiva que as alunas usam quando se comportam de 

forma considerada adequada,441 do que castigando-as. A resposta que dá à insistência do 

inspector, parece-nos elucidativa: “se houver alguma nesse caso e se não tenha podido corrigir 

por meios mais suaves, pediremos aos pais que a retirem” (sublinhado nosso). Recusando usar 

métodos ‘menos suaves’, considera preferível que, em casos em que se tenham já esgotado 

outras alternativas pedagógicas, seja levada pelos pais para outro ambiente. 

Peremptoriamente, afasta a possibilidade de, em qualquer situação, privar as crianças de 

                                                 

441 “Os prémios de comportamento geral serão dados todos os meses, mas os prémios de lições serão dados no 

fim do ano. Além disso haverá prémios de frequência, de Ordem e arranjo e de conversação em línguas 

estrangeiras. No fim do mês distinguir-se-ão também com recompensa especial as 1.as, 2.as e 3.as de cada 

classe, e será concedida à classe em que todas as Meninas tiverem merecido no Comportamento ou nas lições a 

nota Bom, Óptimo ou Notável, uma palma verde, prateada ou dourada como vem explicado no mapa dos 

valores. Os prémios de Comportamento são fitas que as Meninas terão para as distinguir. As fitas diferem de cor 

segundo o grau da recompensa: 1.ª branca; 2.ª vermelha; 3.ª roxa. Para receber a fita de comportamento no fim 

do mês é preciso ter o número dos valores exigidos e não ter merecido a nota Mau durante o mês. Além disso as 

notas de lições devem corresponder às notas de Comportamento. Por exemplo: Para ter a fita de comportamento 

Exemplar é preciso ter merecido Exemplar no Comportamento e Óptimo em todas as outras disciplinas.  N.B.: 

Exceptua-se Música, Desenho, Pintura, Caligrafia, Curso de Economia doméstica e Flores, nas quais podem ter 

uma nota inferior contando que não seja Mau. Para ter fita de Óptimo é preciso ter merecido Óptimo no 

Comportamento e ao menos maioria de Óptimo e o resto Bom em todas as disciplinas. Para ter a fita de Bom é 

preciso ter merecido a nota Bom no Comportamento e em todas as disciplinas” (ADSCS, D n/c, Regulamento do 

Colégio de Santa Joana Princesa, 1898). 
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alimentos, afirmando que, pelo contrário, se faz o possível para que todas se alimentem bem, 

‘não consentindo que alguma deixe de comer por estar amuada’.442 

A afirmação da recusa de bater nas crianças, apenas confirma o que afirmámos atrás. Dos 

castigos aplicados, fica-nos o exemplo da privação de algum recreio, ou do passeio pela 

quinta. O regulamento esclarece, no ponto reservado aos ‘Castigos’, depois de reafirmar que 

“Não há castigos corporais”: 

Os castigos segundo a gravidade das culpas, são: A repreensão dada pela professora e 

chamamento à presença da Directora para esta dar a repreensão; a repreensão pública na 

aula; a privação da recreação em comum; as más notas; a participação à família e a 

expulsão do Colégio. As Meninas que por costume não souberem as lições, copiá-las-ão 

uma ou mais vezes durante as recreações (ADSCS, D n/c, Regulamento do Colégio de 

Santa Joana Princesa, 1898). 

Mas a leitura das disposições regulamentares do Colégio do Salvador (ADSCS, D n/c, 

Colégio do Salvador: condições de admissão e disposições regulamentares, s/d), onde se 

prevêem também estas formas de ‘castigo’, permite-nos perceber que nem todos os recreios 

podiam ser alvo de privação: “Privação de recreios, excepto os que se seguem às refeições 

principais” ou seja, o do jantar e o da ceia: 

Há quatro recreios gerais por dia: um de manhã em seguida ao almoço pelo espaço de 

meia hora; dois de tarde: o primeiro depois do jantar e o segundo depois da merenda, 1 

hora cada um; e o quarto tem lugar depois da ceia pelo espaço de 1 hora. Durante as 

horas de recreio os alunos divertem-se na cerca ou no jardim do colégio. (ADSCS, D 

n/c, Colégio do Salvador: condições de admissão e disposições regulamentares, s/d, 

itálico no original) 

                                                 

442 O regulamento prevê mesmo, para evitar que as crianças deixem de comer o que se considera necessário, que 

“É proibido passarem umas às outras coisa alguma de comida” (ADSCS, D n/c, Regulamento do Colégio de 

Santa Joana Princesa, 1898). 
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O castigo extremo, apenas terá sido aplicado uma vez, em toda a história do colégio, de 

acordo com os livros de registos, onde apenas uma vez se lê, sem mais nenhuma nota que 

explique a situação que o terá motivado: “foi mandada embora” (IAN/TT, AC, Lv 148). De 

acordo com Vidal (1938), o maior castigo era, realmente, ser chamada à directora: 

(...) não há nada tão alarmante, tão trágico, do que ser chamada, para a devida 

repreensão ou castigo, ao gabinete da Madre Geral. (...) – E sabe-se o que se passa lá 

dentro? – Sabe-se, sabe-se. A ré aproxima-se do tribunal tremendo, e quando se sente a 

sua presença junto do inexorável juiz, este levanta a cabeça do livro, deixa cair a luneta 

da extremidade do seu nariz, e: – Então, menina, então menina – gagueja ela – 

procurando dar a essas inofensivas sílabas o ribombo do trovão. – E não passa daí? – 

Passa, passa. Em geral, ao então menina, então menina, seguia-se um complemento, este 

agora mais maternal que trovejante: – É preciso ser boa menina. Pense nos sacrifícios 

que estão a fazer os seus pais. (pp. 184-185, itálico no original). 

Encontramos, em Teresa de Saldanha, sobretudo através dos relatos daqueles que com ela 

privaram, como Vidal, este misto de determinação e doçura associado a uma paciência quase 

inesgotável, que caracterizam a sua forma especial de educar. Não admitia faltas de respeito 

para com as crianças, o que incluiria, certamente, a forma de se lhes dirigir, e preferia fazê-las 

compreender as coisas em vez de as castigar de alguma maneira. Uma observação que Teresa 

faz à mãe, a propósito da preceptora dos sobrinhos, sustenta esta nossa interpretação: “Ouvi a 

Fräulein repreender a Maria Isabel de uma maneira bem ordinária e seca, e estou certa aquilo 

faz muito mal à pequena, que é sensível e se ressente de qualquer coisa” (ADSCS, C 4191, 15 

Dez 1884, itálico e sublinhado nossos).443 Também o encontramos nas suas missivas, em que 

relata, por vezes circunstanciadamente, alguns episódios da vida escolar. Citamos dois 

excertos de cartas enviadas à cunhada, em dois dias sucessivos, a propósito do capricho de 

uma sobrinha de ambas, aluna do colégio: 

                                                 

443 Em carta à cunhada, Teresa envia um recado aos sobrinhos: “Os meus queridos sobrinhos não (...) conhecem 

a Tia Teresa que na roda do dia, ralha muitas vezes e é muito severa. Não julguem pelas aparências! O dever faz-

me muitas vezes pôr! A long face, (…)” (ADSCS, C 5602, de TS à cunhada, 21 Jul 1890, sublinhado no original, 

itálico nosso para a expressão em inglês). 
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Mandei-te dizer ontem que a Teresa às 7 horas, comeu e com vontade, tomou um caldo, 

carne e espinafres e depois dormiu e passou muito bem a noite. Hoje acordou na mesma; 

já estive com ela com muita doçura e falei-lhe na querida Isabel [sua irmã mais velha], 

na sua saúde, no mal que lhe pode fazer isto tudo, mas ficou como uma pedra! Como 

ontem ficou bem alimentada, não me dá cuidado não comer. Trouxeram-lhe o almoço cá 

cima ao quarto do laboratório, tudo muito bem arranjadinho, mas não quis comer!! 

(IAN/TT, AC, Cx 45, 28(7), de TS à cunhada, 6 Nov 1895, sublinhado no original) 

(...) os [irmãos] não venham ver a Teresa, pois esta continua na mesma fúria e altanada, 

não come enquanto o Papá não vier cá e com ele vai-se logo, etc. e diz isto certa que há-

de levar a sua adiante, diz mais que tem bastante força de vontade para passar sem 

comer (...). Está em muito má disposição e lá tem o almoço no quarto e não quer comer! 

(...) gostava bem tu venhas cá hoje e cedo a ver se nós ambas conseguimos ela coma 

alguma coisa e bem podes vir preparada com paciência para ouvir alguma grosseria e 

ingratidões! (IAN/TT, AC, Cx 45, 28(6), de TS à cunhada, 7 Nov 1895) 

Na semana seguinte, comentava, apenas, que a sobrinha estava “um anjo, graças a Deus” 

(IAN/TT, AC, Cx 45, 28(9), de TS à cunhada, 14 Nov 1895), dando por finda a tempestade 

que, paciente e sabiamente, conseguira acalmar. Este episódio questiona as convicções mais 

frequentemente veiculadas no discurso quotidiano dos professores, e da comunicação social 

menos avisada, sobre a autoridade pedagógica. Não nos parece que a educadora em causa, 

tenha, alguma vez, sido desautorizada: simplesmente, se encontra, junto a uma atitude 

determinada, de alguém que não desarma, a paciência de quem sabe esperar que o outro 

cresça e encontre, ele próprio, o seu lugar. A uma outra prima, a quem chama ‘sobrinha’, 

também aluna do colégio, dirige a seguinte carta que transcrevemos na íntegra: 

Minha querida sobrinha do coração 

Tendo Nosso Senhor permitido que pela morte dos teus pais, tu viesses para esta casa 

para seres educada, acho que tenho certos deveres que cumprir para contigo, e não posso 

deixar de te dizer que fiquei tristemente surpreendida, vendo um caderno de papel 

escrito, que aqui chegou pelo correio dirigido à Mariana Correia. Em primeiro lugar não 

podia acreditar que fosse escrito por ti, porque a letra eram umas garatujas mal feitas, e 

toma para toda a tua vida este meu conselho, que devemos sempre procurar fazer bem 
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tudo quanto fazemos. Não valia a pena as Irmãs terem-se cansado tanto em te ensinar, 

para depois transformares assim a tua letra. Passo adiante disto, porque não foi isto que 

mais pena me fez, mas, sim virem umas coisas escritas que parecia uma mangação de 

uma coisa tão séria como é tudo quanto diz respeito à nossa religião, e o retiro espiritual 

de uma comunidade, não é uma coisa para se brincar. Quero crer que não escreveste 

aquilo com má intenção, mas uma criança, como tu és, deve sempre falar das coisas de 

Deus com respeito e nunca mangar de coisas tão sérias. Nunca brincar com as suas 

companheiras, dizendo ditos, ou mangando das práticas tão santas da nossa religião. 

Uma criança deve sempre respeitar tudo quanto é religioso, e devemos procurar não cair 

num mal terrível que há hoje, de mangar de tudo. Não quero que as meninas aqui 

educadas sigam semelhante costume, e o meu único desejo é que aqui possam adquirir 

um carácter sério e verdadeiramente religioso. Dito isto que espero fique gravado no teu 

coração, não julgues que estou zangada contigo. Não estou, e se te digo isto tudo é para 

o teu bem, e para que possas um dia vir a ser uma senhora com juízo e boa em todo o 

sentido. Estou certa a tua querida Tia Maria [Marquesa de Rio Maior], não viu o papel 

que tu escreveste e que passou tudo por uma brincadeira tua e de teu irmão José. Não 

digo que o que vinha escrito era mau, mas a letra e a maneira como estava escrito, é que 

eu não gostei. A Mariana Correia não recebeu o papel, e nada sabe disto tudo, portanto 

não lhe fales a este respeito quando lhe escreveres. Adeus, minha querida jóia, dá muitos 

recados meus aos tios, e abraço a tia Maria e a ti bem do coração como tia muito amiga. 

Teresa de Saldanha (ADSCS, C 3689, de TS a Maria Ana de Almeida,444 10 Set ?, 

sublinhado no original) 

                                                 

444 Maria Ana [ou Mariana] de Almeida Correia de Sá (1873-1925) era uma das netas da Tia Mariana, 

Viscondessa da Asseca e irmã da Condessa de Rio Maior. A mãe de Mariana, Isabel, morrera em 1882, assim 

com o seu marido, António de Almeida Portugal, motivo por que os seus seis filhos sobrevivos dos oito que 

tiveram, de quem o irmão mais velho de Teresa de Saldanha fora constituído tutor, ingressaram no Colégio de 

Benfica para aí serem educados. Mariana saiu do Colégio a meio do ano lectivo de 1887/88 e casou, em 1901, 

com Manuel Cabral Botelho de Lucena. O José de quem se fala na carta, depois, Marquês de Lavradio, casou em 

1901 com Maria da Piedade de Oliveira Saldanha e Sousa, sobrinha de Teresa de Saldanha, também educada no 

Colégio de Benfica. 
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Sobressai desta carta, falando de uma outra, enviada pela destinatária, um quase contraste 

entre o tom de grande ternura e de (co)medida repreensão; uma aparente contradição, em que 

se critica a maneira como se escreve, a ortografia desarrumada, as garatujas, e o tom de 

‘mangação de coisas tão sérias’, a forma desrespeitosa de abordagem, mas não o que se diz. 

Teresa de Saldanha afirma a sua responsabilidade de educadora, que ultrapassa o espaço 

físico da escola, para lembrar, à sua discípula, os traços dominantes da educação que lhe fora 

proporcionada e, cujos frutos, se esperaria encontrar naquela carta, como em qualquer outra 

situação da vida. Confessa o seu espanto e a sua tristeza mas, também, que ‘não está zangada 

com ela’, deixando aberto o espaço acolhedor que, em qualquer circunstância, encontrará 

junto de si. Teresa, a educadora, não ficara indiferente: preocupada com o ‘bem’ da sua 

“querida jóia”, e em jeito de quem concede o benefício da dúvida, acaba por desvalorizar o 

acontecimento, chamando-lhe ‘brincadeira’, sem deixar de colocar cada coisa no seu lugar.445 

Muitos terão sido os episódios que exigiram a capacidade de discernimento pedagógico e a 

paciência de quem deseja contribuir para a educação de um outro, que tem de crescer por si, 

ainda que não podendo prescindir de orientação intencional de alguém que assuma o papel de 

educador. Infelizmente, os episódios deste teor, mais detalhadamente descritos, referem-se a 

familiares muito próximos, o que poderia pôr em causa que a atitude pedagógica fosse 

semelhante noutros casos. Mas os dados recolhidos apontam neste sentido, particularmente o 

retorno que manifestam, como veremos, as cartas das ex-alunas e de seus pais. 

Júlio de Castilho testemunha: 

(...) só quem quiser escurecer a verdade poderá negar que essa disciplina bondosa e 

civilizadora procede principalmente do coração e da inteligência da Madre Geral. A 

Madre Geral é a verdadeira mãe daquele gracioso rancho de filhas; todas a amam e 

                                                 

445 Em contraste veja-se como comentou a carta de outra sobrinha também educada no colégio: “A nossa 

querida Piedade ajustou o seu casamento com o José de Almeida, hoje Marquês do Lavradio! Imagina como 

fiquei! Foi tudo a correr, feitio da Piedade. Que carta tão bem escrita ela me escreveu a dar parte da sua decisão!! 

Uma carta mesmo séria e digna dela. O José de Almeida sossegou; foi estonteado mas hoje está um rapaz sério, 

com bons sentimentos, tem boa carreira e a Piedade apaixonou-se por ele! Este é o caso. Deus os abençoe!” 

(ADSCS, C 4999, de TS à Ir. Maria José de Barros e Castro, 25 Set 1899, sublinhado nosso). 
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estremecem, e a bondade dela chega a todas. (...) O Evangelho e os preceitos de 

Misericórdia aconselham como obra meritória ensinar os ignorantes; a senhora Dona 

Teresa e as suas dignas auxiliares sabem os segredos do ensino afectuoso, que no 

colégio continua para as alunas o carinho do lar que deixaram. Todas e cada uma se 

acham ali em família muito sua. E depois, é ver a naturalidade com que a boa Madre 

Geral cumpre esses deveres maternais;446 parece que não há sacrifícios nem fadigas no 

seu pesado mister. (Castilho, 25 Out 1900, sublinhado nosso) 

Este sentimento de ‘estar em sua casa’, salientado por Castilho, é evidenciado noutros 

documentos, pelo que as próprias alunas diziam, bem como pelo à-vontade com que se 

movimentavam no colégio e na quinta, ou se dirigiam a alguma das suas mestras e Irmãs. 

Como este episódio, passado entre uma criança chegada ao colégio havia pouco tempo e uma 

sua jovem parente e que Teresa relata: 

“(...) pede à tua Mamã para vir [para] cá; não imaginas como isto é bom; gosto imenso 

de estar cá, é óptimo.” Não acha isto engraçado? A Maria é que contou o que tinha dito à 

outra. (...) É espertíssima e dá valor aos carinhos que aqui tem. (ADSCS, C 4646, de TS 

à mãe, 11 Fev 1889, aspas e sublinhado no original) 

A admissão de novas alunas, nem sempre fácil, à partida, por significar uma separação da 

casa paterna, com o que implicaria de receio, por parte das crianças, de perder os seus apoios 

afectivos, passados que eram os primeiros momentos, não afligia Teresa de Saldanha: “Aqui 

está tudo organizado de forma que quando entra uma criança, só tem que seguir o que está 

marcado e entrar na ordem das outras, e nada mais há a fazer e a criança logo se habitua” 

(ADSCS, C 4642, de TS à mãe, 6 Fev 1889). Mas, segundo nos parece entrever nos 

                                                 

446 Em carta sem data, dirigida a Teresa de Saldanha, um cavalheiro, de nome Artur Bívar, refere-se às alunas de 

Teresa como a “prole adoptiva de V. Ex.cia” (IANTT, AC, Cx 40, 145). No seu diário, Teresa de Saldanha ia 

apontando o que de mais importante se relacionava com cada aluna: “31 Maio 1880, 2.ª feira: Primeira 

Comunhão da Augusta Ornelas, Mariana Câmara, Amélia Marinho” (ADSCS, D 7264, Diário de Teresa de 

Saldanha, 1880). 
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documentos, o caso é que as alunas se habituavam, também, a assumir, por sua iniciativa, 

pequenos papéis sociais, nomeadamente na recepção das novas colegas: 

Ontem entrou a pequena S. Romão,447 não imagina a cena que foi, (...) a pequena ia 

fugindo com o avô. Afinal serenou tudo e a pequena passou muito bem a noite e está 

muito alegre. A Teté,448 já faz as honras da casa e serviu ontem muito para ajudar a 

sossegar a pequenita nova. (ADSCS, C 4830, de TS à mãe, 11 Dez 1889) 

Percebemos, no entanto, que nada lhe passou despercebido, ou antes que, intencionalmente, 

supervisionou a situação, mantendo a aparente e devida distância, que permitisse o natural 

enquadramento da nova aluna pelas colegas, ao mesmo tempo que garantia que essa inclusão 

acontecesse. Algumas meninas exigiam um mais directo e contínuo apoio, particularmente as 

que eram admitidas após a perda dos pais, ou em situação que pudesse revelar-se como de 

alguma insegurança emocional. 

A Carmo449 veio ontem, pobre pequena! Tenho muito dó dela, cá a agasalhei,450 o muito 

que pude. Ela parece-me muito contente. Dormiu muito bem e comeu bem. Está já 

seguindo a vida das aulas. (...) Esta casa está um asilo de raparigas sem família. 

(ADSCS, C 4288, de TS à mãe, 1 Abr 1886, sublinhado no original) 

Dois dias depois, comentava com a mãe: “A Maria do Carmo vai indo muito bem. Em Santo 

Amaro não a sabiam levar e a pequena costumada ao campo, gosta só de coisas simples” 

(ADSCS, C 4290, 3 Abr 1886, sublinhado no original). E, a 5 de Abril, dá conta de uma 

decisão que tomou, por causa dos gostos da Carmo e de que outras alunas beneficiariam: 

                                                 

447 Maria Cândida de Assis S. Romão (1880-1921). Esteve no Colégio entre 1889 e 1898. Casou com José Maria 

Posser de Andrade, cujo irmão, João tinha sido aluno das Portas da Cruz; tiveram três filhos. 
448 Maria Teresa de Saldanha Oliveira e Sousa, sobrinha de Teresa de Saldanha. 
449 Maria do Carmo de Sousa Coutinho (c.1869-?), tinha 17 anos e frequentou, nesse ano, a 1.ª classe (IAN/TT, 

AC, Cx 40, 242). 
450 Uma expressão bastante comum no discurso de Teresa de Saldanha e bem sugestiva do seu modo de acolher 

os outros: “A família das nossas irmãs encontram sempre aqui agasalhos” (ADSCS, C 1101, a Maria Augusta 

Campos, 23 Abr 1889, sublinhado no original). 
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A Maria do Carmo vai indo bem. É ratona e tem ditos engraçados. Gosta imenso de 

flores, e este gosto fez com que todas as meninas da sua classe, vão ter um espaço de 

terreno na mata para servir de jardim para elas se entreterem. É muito bom. (ADSCS, C 

4291, de TS à mãe, 5 Abr 1886) 

Todas as considerações de Teresa, relativamente a esta nova aluna, uma parente afastada, são 

elucidativas do seu cuidado em compreender cada uma das suas educandas e em desmitificar 

alguns rótulos, capazes de bloquear um desenvolvimento harmonioso e feliz: “A Maria do 

Carmo está bem, é uma grande ratona, e o que achavam de romanticismo são os dezassete 

anos, criada à solta e julgo governichava a mãe” (ADSCS, C 4293, de TS à mãe, 6 Abr 1886). 

Numa outra carta, Teresa de Saldanha conta à mãe que Maria do Carmo escrevera o seguinte 

à tia Mimi:451 “Toda a gente é muito boa para mim e tenho muita liberdade; mas não quero 

tomar interesse por nada, pois não desejo novos desgostos”.452 E comenta, algo preocupada: 

“Que ratona é. Mas o medo que ela tem de se apegar (...)” (ADSCS, C 4292, 5 Abr 1886). 

Discretamente, percebemos que se mantém atenta: “(...) [A Carmo] vai indo sem novidade. 

Não me lembra se lhe disse que lhe dei um bocado de jardim para tratar. (...) aqui me 

apareceu agora. Volta e meia aqui vem”. E, noutra carta: 

Estimo a tia Murça esteja contente de me ter entregado a M[aria] do Carmo. Diz-me a 

Madre Vigária que ela quando sentiu rodar a carruagem, quando eu parti, pôs-se a 

chorar! Coitada! Tenho dó dela. Dei-lhe um presente de que ela muito gostou, foi uma 

caixa com lápis de pastel, custou-me muito pouco, e dei-lhe esse gosto. (ADSCS, C 

4323, de TS à mãe, 11 Maio 1886) 

A condução deste caso atesta várias das anteriores interpretações: a liberdade atribuída a cada 

aluna, como ser individual pensante, a atenção aos pequenos detalhes e aos gostos pessoais, a 

                                                 

451 A tia Mimi, Ana de Sousa Coutinho Monteiro Paím (1820-1886), 3.ª Condessa de Murça era prima direita 

pelo lado materno de ambas, da Condessa de Rio Maior. Maria do Carmo de Sousa Coutinho parece ser uma sua 

sobrinha que ficou órfã. Maria do Carmo tinha uma outra irmã, Maria José, que não veio para o Colégio; terá 

ficado ao cuidado de uma senhora que tinha filhas provavelmente da mesma idade (ADSCS, C 4402). 
452 A frase citada por Teresa de Saldanha está escrita em Francês: «Tout le monde est très bon pour moi et j’ai 

beaucoup de liberté; mais, je ne veux m’intéresser à rien, car je ne veux pas me préparer de nouveaux chagrins!» 
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responsabilização por tarefas específicas, o contacto com a natureza, o acolhimento disponível 

e afectuoso. Podemos afirmar que, se a disciplina era um ponto forte da vida quotidiana no 

colégio, como podemos ver no regulamento, ela representa nada mais que um meio de 

controlo próprio e de um grupo relativamente grande, que precisa de regras para poder 

conviver; a relação humana, a responsabilização e a confiança no desempenho das alunas são 

a outra face da moeda, que permite entender como, exigindo o cumprimento de uma estrutura 

disciplinada, se fomenta a autonomia e a alegria de viver. 

Sobre os recreios, as aulas e a ordem e arranjo, lemos no regulamento: 

Lições. É proibido às Meninas perguntar umas às outras coisa alguma durante o estudo 

ou pedir licença às Mestras para o fazer. As Meninas não poderão usar os livros umas 

das outras, nem abrir ou mexer nas carteiras e nas caixas das outras Meninas sem 

licença. As Meninas devem prestar muita atenção durante a classe às lições que se 

marcam para o dia seguinte, para não terem nada a perguntar durante o estudo. Quando 

for hora de sair das classes as Meninas devem pôr-se em forma e ir para o lugar 

determinado pelo regulamento do dia. (...) 

Recreações. As Meninas terão horas para passear e horas para brincar. Nas horas de 

recreio todas devem tomar parte nos jogos a não ser alguma que seja dispensada por 

motivo de falta de saúde. As Meninas devem tomar cuidado com os seus jogos. Cada 

classe terá os seus jogos próprios e não se deverá servir dum jogo pertencente a outra 

classe. A recreação não principiará seja em casa seja na quinta sem que a Mestra tenha 

dado o sinal. Quando tiverem os recreios na quinta devem, ao terminar o recreio, juntar-

se no largo diante do refeitório para entrarem em ordem nas Aulas, e quando os recreios 

tiverem lugar em casa devem pôr-se em ordem logo que a Mestra toque o sino. (...) 

Ordem e arranjo. (...) É proibido às Meninas escrever nos livros e sobretudo nas portas e 

paredes. As Meninas devem tomar cuidado de não estragarem os livros, brinquedos, etc.; 

também não se devem servir de objectos pertencentes a outras Pensionistas. Não têm 

licença de deitar papéis no chão, de tirar os tinteiros dos seus lugares e nunca sairão das 

Aulas sem que tenham arranjado tudo o que lhes pertence. Cada uma das Pensionistas 

estará encarregada por semana do arranjo da Aula; terá a seu cuidado os jogos e 

brinquedos, e será responsável pela boa ordem e arranjo da sua classe enquanto durar 
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esta obrigação que deverá cumprir com zelo e boa vontade. (ADSCS, D n/c, 

Regulamento do Colégio de Santa Joana Princesa, 1898, sublinhado no original) 

Embora numa linguagem que hoje, certamente, não utilizaríamos, o regulamento apresenta 

alguns pormenores no discurso, que julgamos significativos. Por exemplo, ‘proíbe’ que as 

alunas escrevam nos livros, nas portas e nas paredes, mas apenas ‘recomenda’ o cuidado de 

não estragar os livros, os jogos e os brinquedos; um aviso pertinente, mas que supõe, também, 

que ninguém será penalizado se, usando do devido cuidado, estragar algum desses objectos, 

considerados como fazendo parte essencial, ou de uso corrente, no dia-a-dia das crianças. 

Bonecas, bolas, arcos figuram nas fotografias como brinquedos ou jogos utilizados, para além 

dos trabalhos de mãos, que as alunas mais velhas, também, por vezes, levavam para o recreio. 

Acrescentem-se-lhes os livros, sobretudo os de leitura recreativa, mas também os de leitura 

instrutiva, requisitados aos domingos e dias santos na biblioteca do colégio, para os quais o 

regulamento também determina algumas normas: “as Meninas devem tornar a entregá-los à 

Bibliotecária antes da hora do estudo da tarde. Não há licença de ler nestes livros durante a 

semana. As Meninas não podem emprestar estes livros umas às outras; sempre que queiram 

ler um livro devem pedir licença à Mestra das Aulas” (ADSCS, D n/c, Regulamento do 

Colégio de Santa Joana Princesa, 1898). 

Depreendemos deste normativo: que ‘há horas para tudo’ e, por isso, se nas aulas é preciso ter 

atenção, nos recreios importa brincar e distrair-se; que cada criança deve ter o seu próprio 

material de trabalho e respeitar o que pertence às colegas; que deve procurar aproveitar o 

máximo das lições e atender ao que lhe é pedido para o dia seguinte, o que a impedirá de 

precisar de interromper o trabalho de outros. 

Quanto ao arranjo, para além do próprio, que começa pela utilização de um uniforme, não 

demasiado rígido, excepto para dias de festa ou saídas conjuntas,453 que consta de vestido e 

avental ou bata, como já víramos, e o arranjo e a limpeza dos lugares e objectos que utiliza, 

                                                 

453 Nas fotografias que encontramos, sobretudo as mais antigas, observa-se alguma variedade na maneira de 

vestir das crianças, particularmente das mais velhas. Em 1884, Teresa de Saldanha escrevia à mãe: “Do uniforme 

das crianças, os pais é o que pediram, pois acho que lucraram muito tendo que fazer vestidos de verão queriam 

uniforme novo, pois saía-lhes mais barato” (ADSCS, C 4096, 17 Maio). 
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prevê-se um sistema de rotatividade semanal na responsabilização pelo arranjo do espaço 

comum, acrescentando-se que essa obrigação deve ser cumprida com “zelo e boa vontade”. 

No dormitório, em que as camas se sucedem, paralelamente umas às outras, separadas por 

cortinas brancas, que se conservam abertas durante todo o dia, recomenda-se o silêncio, o 

arranjo, o asseio e a prontidão. 

 
Figura 22. Grupo de alunos, rapazes e raparigas, s/d.454 (ADSCS, Álbum fotográfico) 

Lino d’Assunção conclui, no seu artigo que vimos citando: 

Depois a classe é desejada e não odiada, o estímulo elevado, o castigo nunca deprimente, 

os processos de ensino os mais modernos e lógicos; isto é as línguas auxiliadas pela 

prática; o desenho pela cópia directa do modelo, a geografia sobre o mapa, a história nos 

exemplos; e tudo por um método progressivo que não cansa nem fatiga, mas enleva e 

atrai. E sobretudo carinhos de mãe em todas as professoras, cuidados a todos os instantes 

                                                 

454 Note-se, ao colo de duas das alunas, duas bonecas. 
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nas directoras. Convento e classes convertem-se numa comunhão tranquila e alegre de 

mães e filhos (...). (Lino de Assunção, Jornal O Dia, 27 Jun 1895) 

 

 
Figura 23. Grupo de alunos do Colégio de Benfica, com uma Irmã, s/d. (ADSCS, Álbum fotográfico) 

Neste ambiente familiar, em que cada qual tem as suas próprias tarefas e aprende a ser 

responsável pelo seu cumprimento zeloso, a usar de iniciativa e a expor o que pensa, ao 

mesmo tempo que estuda e se desenvolve intelectualmente, utilizando os instrumentos que lhe 

são facultados, e brinca, passeia ao ar livre, interage com os outros, mais velhos e mais novos, 

tomando consciência do seu próprio papel de agente social e da importância das suas próprias 

atitudes para o bem-estar de todos, cremos que é a autonomia que se procura desenvolver, na 

liberdade de se ser igual a si próprio. 

Uma última nota, para sublinhar a capacidade de olhar à sua volta e de ver, de se maravilhar 

ou de se indignar, que nos parece intrínseca a Teresa de Saldanha e acreditamos estar presente 

no seu estilo educativo, como algo que transparece na importância que dá às pequenas coisas, 

mesmo aquelas que parecem insignificantes e que, na educação, tantas vezes fazem, 
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verdadeiramente, a diferença. Mesmo que se trate dos pequenos detalhes da vida quotidiana, 

do florescimento da natureza, o desenvolvimento desta capacidade de ver o que se passa à 

nossa volta, desperta a vontade de viver a vida como ela é, na sua beleza, de que se desfruta e 

na sua, por vezes, incongruência, que é necessário reequilibrar, arregaçando as mangas e 

metendo mãos à obra, para que a harmonia seja reposta. 

Estimo muito gostasses da minha fruta, é das árvores novas que se plantaram há 2 anos. 

É engraçadíssimo ver as árvores pequeninas carregadas de fruta. Antes de ontem fiquei 

encantada com os 100 patos que tenho. Está a capoeira cheia de criação. Tudo interessa. 

(ADSCS, C 5411, de TS à cunhada, 5 Ag 1880, sublinhado no original) 

 
Figura 24. Grupo de alunas do Colégio de Benfica, junto a um dos lagos da quinta, s/d. (ADSCS, 

Álbum fotográfico) 
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4.2.3.3.2 A saúde e a doença 

Como referimos, a propósito do Colégio das Portas da Cruz, também em Benfica, onde eram 

todos internos,455 os alunos encontravam-se, muitas vezes, longe das suas casas e famílias. 

Por isso, quando caíam doentes, eram visitados pelo médico do colégio e tratados pelas Irmãs, 

com um cuidado que não passava despercebido à maior parte das famílias que viviam estas 

situações: 

A súbita e grave moléstia de meu filho Eduardo456, da qual tive notícia por carta do 

nosso correspondente daí, afligiu-me profundamente. Sabendo agora do 

restabelecimento do menino e informada de que foi ele devido principalmente aos 

carinhosos cuidados de V. Ex.a e suas boas companheiras, venho pressurosa agradecer-

lhe do íntimo da minha alma o favor imenso que lhe fiquei a dever e expressar-lhe a 

gratidão sem medida que me enche o coração. Não há palavras que signifiquem o 

sentimento de minha alma; mas se valem, como firmemente creio, as preces que a Deus 

hei dirigido por V. Ex.a e suas caridosas irmãs, a mão infinita d’Ele cobrirá de bênçãos a 

alma daquelas que souberam substituir a mãe junto do leito do filhinho enfermo e 

prodigalizar-lhe as carícias que de longe eu não lhe pude dar. (IAN/TT, AC, Cx 40, 376, 

de Maria Bárbara Duarte à Madre Vigária, 18 Jan 1878, Maranhão, Brasil) 

Algumas vezes, a doença implicava outro tipo de tratamento: 

Apenas recebi aqui no escritório a carta de V. Ex.a, comunicando-me o estado da 

menina Irene,457 que, segundo a opinião do especialista, a doença dos ouvidos apresenta 

gravidade, apressei-me a participar isso mesmo à Ex.ma Sr.a D. Amália Teixeira, que, 

                                                 

455 Em toda a história do colégio regista-se uma única excepção, Elisa Gomes Ottolini, que, de acordo com os 

registos de mensalidades (IAN/TT, AC, Lv 136), era externa e esteve no colégio nos anos lectivos de 1897/98 e 

1998/99, tendo saído em Março de 1899. 
456 Eduardo Duarte, brasileiro. Entrara no colégio com um irmão, Inácio, em Abril de 1877 (IAN/TT, AC, Lv 

346). 
457 A julgar pelas datas, deve tratar-se de Irene de Morais Carvalho que esteve no colégio desde Junho de 1905 

até 1910. 
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por telegrama, autorizou a mandar fazer a operação, se ela é indispensável. É o que 

tenho a honra de participar a V. Ex.a (...). (IAN/TT, AC, Cx 44, 2(15), de Maria dos 

Santos a TS, 11 Jun 1909) 

Para Teresa de Saldanha, a doença das crianças constituía uma enorme aflição, “Quem não 

tem filhos, acha-se com estas apoquentações, é bem custoso” (ADSCS, C 3987, de TS à mãe, 

9 Fev 1884), e desdobrava-se em cuidados, estabelecendo, a maior parte das vezes, um 

sistema de rotatividade, entre as Irmãs, para poderem estar junto delas, de dia e de noite 

(ADSCS, C 3989), conforme as necessidades, vigiando-as ou entretendo-as quando já podiam 

fazer alguma coisa. A propósito de uma sua sobrinha, aluna do colégio, durante um curto 

período de doença, escrevia Teresa à Condessa de Rio Maior: 

A Teté458 esteve levantada ontem, passou o dia muito bem, sem febre, sem tosse. De 

noite tossiu alguma coisa, mas eu julgo ser tosse nervosa ou lombrigas, pois não a acho 

doente. Ontem desenhou umas coisas engraçadíssimas e aqui as mando para a mamã as 

ver. A Madre Procuradora disse que fizesse o retrato dela, e veja o que a Teté fez! O 

Cândido está de joelhos a mostrar um coelho, e o cesto tem criação. A Irmã Ana que 

trata das galinhas, está lhe deitando milho. Uma coisa é copiada de um livro, mas muito 

bem copiado, é a senhora que está à janela. (ADSCS, C 4815, 21 Nov 1889) 

Este assunto figura, com muita frequência, nas cartas que, diariamente, escreve à mãe, a 

Condessa de Rio Maior: “(...) esteja sossegada porque, graças a Deus, não temos cá bexigas. 

Estamos sem doenças e bem” (ADSCS, C 4182, 6 Dez [1884], sublinhado no original); “A 

pequena que eu disse estar doente, são dores reumáticas, pobre criança, mas está melhor” 

(ADSCS, C 4494, [1888]); “A Luísa Cazaux,459 já ontem se levantou graças a Deus que 

                                                 

458 Maria Teresa de Saldanha Oliveira e Sousa (1879-1973), quarta filha do irmão mais novo de Teresa de 

Saldanha, José e de sua mulher, Bárbara Maria Tavares Proença. Por morte da mãe, em 1889, Teresa e as suas 

irmãs, Maria Isabel e Maria da Piedade foram para o Colégio de Benfica para continuarem a sua educação, ao 

cuidado da tia. Maria Teresa casou, em 1900, com o Conde das Alcáçovas, Caetano Henriques Pereira Faria 

Saldanha de Lencastre; tiveram 14 filhos. 
459 Luísa Cazaux tinha entrado em Janeiro desse ano de 1886 e frequentava a 4.ª classe. Teria 13 anos na altura. 

Uma sua irmã, Rosa, com 7 anos, frequentava a 5.ª classe (IAN/TT, AC, Cx 40, 242). 
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escapou” (ADSCS, C 4374, 13 Jul 1886); “O Miguel Noronha460 passou muito bem a noite e 

está hoje muito melhor, graças a Deus” (ADSCS, C 4388, 31 Jul 1886). 

Aqui as doentes vão melhores. A Mariana de Almeida passou melhor esta noite. Não 

posso explicar que incómodos são, porque cada criança tem tido a sua coisa, e o Dr. 

Leão a cada uma tem receitado diferente, umas é de garganta, outras é estômago. A 

Mariana tomou quinino, de 4 em 4 horas, com caldo no intervalo e graças a Deus passou 

melhor esta noite e está com bom parecer. Agradeço muito a Maria a ideia de queimar 

alcatrão! Estamos à conta de Deus e espero nos livre de tão grande doença. O asseio que 

aqui há, e serem todas as crianças vacinadas, é um grande preservativo. Temos tido 

algum susto por causa da vizinhança, mas confio em Deus nos livrará. (ADSCS, C 4178, 

de TS à mãe, 3 Dez [1884]) 

Uma aflição que era ainda maior quando percebia que não havia mais nada a fazer e se 

aproximava a morte que, mais do que uma vez, ensombrou a casa, e era necessário informar 

as famílias: “Tive o desgosto de nos morrer a Maria dos Prazeres,461 de uma congestão 

pulmonar, em poucas horas. Foi uma grande apoquentação e desgosto, felizmente que a 

Viscondessa é (...) uma pessoa razoável (...)! Mas, quantas ralações temos tido” (ADSCS, C 

1093, de TS a Maria Augusta Campos, 16 Dez [1888]); “Temos a Elvira Castro,462 

pensionista do Instituto Ultramarino muito mal. Um desvio e sobreveio uma tísica galopante, 

adoeceu 5.ª feira Santa. Vai para o Céu” (ADSCS, C 1558, de TS a Ir. Maria de Sales, 11 

Maio 1898, sublinhado no original). 

Dois netos de sua Tia Mariana, Viscondessa de Asseca, Eugénia e Salvador, cuja saúde se 

manifestara débil desde o início, morreram no colégio, para grande desgosto de Teresa de 

                                                 

460 Não conseguimos encontrar qualquer registo deste aluno. Poderá ser, eventualmente, Miguel Maria Sales do 

Carmo de Noronha, o 3.º filho de Maria Domingas Cabral da Câmara atrás mencionada, que já estivesse no 

colégio na altura em que ela faz o pedido para ‘entraram 4 e não 3’ (ADSCS, C 4425, Dez 1886). 
461 Maria dos Prazeres Torres, como se regista nas listas do Colégio. Não encontramos mais nenhum dado, nem 

sequer o título da Viscondessa, que seria a sua mãe. 
462 De acordo com o que, em Junho desse ano, Teresa escrevera ao Pe Russell (ADSCS, C 1555), Elvira tinha 17 

anos, era órfã, e chegara ao colégio ‘muito ignorante’. 
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Saldanha que tinha, por eles, um carinho muito grande, não só por serem familiares próximos 

mas, sobretudo, pela circunstância de serem órfãos, tendo perdido pai e mãe durante omesmo 

ano. A primeira foi Eugénia, em 10 de Fevereiro de 1884 (ADSCS, C 3985, C 3986, C 3987, 

C 3988, C 3989, C 3990, C 3993, C 3994, C 3999); Salvador faleceu, repentinamente, a 17 de 

Julho de 1886 (ADSCS, C 4377, C 1100). 

Temos hoje a Eugénia de Almeida com a tal doencinha. Já lá está na casa nova. Tem um 

sarampo escarlatinazo, está muito encarnada, muito atacada, mas se Deus quiser há-de 

passar. (ADSCS, C 3985, de TS à mãe, 8 Fev 1884) 

Veio o Dr. Leão. A Eugénia, coitadinha, está muito mal. Vai-se atacar a doença com 

toda a metralha, dois cáusticos nas pernas, quinino por todos os lados, eucaliptos, está 

nas mãos de Deus salvá-la. A febre atacou-lhe a cabeça, e é uma destas coisas que as 

crianças agora têm. Nada lhe falta nem remédios, nem enfermeiras, está num quarto da 

casa nova isolada, então está nas mãos de Deus dar-lhe saúde. Podem estar bem certos 

de que nada lhe falta, (...). A Eugénia no delírio diz: quer ir para o céu, para o pé dos 

pais! Pobre criança! (ADSCS, C 3988, de TS à mãe, 9 Fev 1884) 

No dia seguinte, Eugénia faleceu. Teresa de Saldanha escrevia à mãe, a Condessa de Rio 

Maior: 

(...) sentia por ela, Eugénia, quase sentimento de mãe, mas (...) infelizmente, nada 

impediu a doença. (...) começou por escarlatina, mas foi uma meningite que a levou para 

o céu. Tenho muita pena da Eugénia, embora reconheça que foi feliz de ir para o céu. 

(ADSCS, C 3990, 11 Fev 1884, sublinhado no original). 

Teresa de Saldanha tratou do enterro com a família: “Está tudo pronto para o enterro da 

Eugénia. Pobre anjo! Tanta pena e saudade tenho dela, embora este sentimento seja um pouco 

egoísta, pois ela está já feliz para sempre livre dos desgostos deste mundo” (ADSCS, C 3991, 

12 Fev 1884). Para não exaltar os ânimos e evitar que o pânico se espalhasse entre as famílias 

dos alunos, uma vez que tinha havido várias crianças doentes mas, também, porque ela 

própria não se sentia muito bem: “as tristezas de mortes sempre me fazem mal à saúde” 

(ADSCS, C 3995, 15 Fev 1884), Teresa não informou logo “a criançada” (ADSCS, C 3993, 

de TS à mãe, 13 Fev 1884). Era forçoso estar serena, para poder dar a dolorosa notícia, em 
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primeiro lugar aos três irmãos de Eugénia, todos órfãos, que também frequentavam o colégio; 

só no dia 18 de Fevereiro, depois de se sentir suficientemente recomposta, lhes deu a notícia 

(ADSCS, C 3998): 

Dei ontem a notícia da morte da Eugénia à Mariana. Chamei-a aqui à sua sala e disse-

lhe. Chorou muito coitadinha. Depois veio o Salvador e o Tony. O Salvador chorou 

muito, muito sentido. Aflige ver crianças tão pequenas com tantos desgostos! A Mariana 

suspeitava de alguma coisa, mas não sabia bem o que tinha acontecido. O Tony, como 

criança abraçou-se à Mariana a dizer-lhe que não chorasse mais. Foi uma boa cena. A 

Mariana começou por chorar muito e foi bom para aliviar. Passou todo o dia comigo, 

aqui com os dois pequenos e Mariana Soveral, estiveram entretidos e graças a Deus 

estão bem. A Mariana hoje está nas aulas é melhor estar ocupada. Está entretida. Logo 

hei-de chamá-la um bocado à hora da recreação. (ADSCS, C 3999, de TS à mãe, 19 Fev 

1884) 

Ao longo dos 33 anos em que o colégio funcionou em Benfica, desapareceram também 

algumas Irmãs, entre as quais, em 1878, a Irmã S. Tomás, que tratava da rouparia dos rapazes, 

e a quem já nos referimos atrás e, apenas dois anos depois, a Mestra de Aulas em exercício, na 

altura, a Irmã Maria Rosa Corbally. Um acontecimento que chocou os alunos e as Irmãs, 

sobretudo Teresa, que assim via desaparecer, com apenas 38 anos, uma das primeiras irmãs e 

das suas auxiliares mais preciosas quer pelo feitio alegre e sereno quer pela sólida preparação 

pedagógica: 

(...) qualquer lembrança da Irmã M. Rosa, faz-me encher os olhos de lágrimas (...) Tenho 

tido um grande desgosto; mas, é a vontade de Deus. Era a Irmã Rosa a única pessoa com 

quem me entendia a respeito dos estudos das crianças, horas, etc. Hoje tenho eu tudo 

quase à minha conta, mas não estou desanimada, antes ao contrário. Deus há-de de nos 

mandar gente. (ADSCS, C 5428, de TS à cunhada, ? Abr 1880) 

Contrariamente ao que aconteceria com a pequena Eugénia, todos tiveram conhecimento do 

que se passara. Trinta anos mais tarde, João Franco Monteiro, recordando o seu tempo de 

aluno, escrevia no jornal A Nação lembrando, entre outras, “a Irmã Maria Rosa, irlandesa de 

nação (...) cujo cadáver foi o primeiro que vimos…” (Monteiro, 1916, itálico no original). A 
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crónica, transcrita por Thiaucourt (1987), regista o momento da saída do funeral: “(...) entre as 

janelas meio fechadas apareciam os rostos pungentes e contristados de tantas que a 

estremeciam” (p. 372). 

A saúde era, pois, uma das primeiras prioridades de Teresa de Saldanha: “Há só o transtorno 

do muro!! paciência, antes isto que outra coisa, embora haja que gastar. O pior é doenças e 

outras coisas” (ADSCS, C 1564, de TS a uma Irmã, 29 Maio 1896). Mas a situação da casa, 

cheia de luz e bom ar e rodeada pelo jardim e pela quinta, favorecia, de modo geral, que as 

crianças e quantos ali viviam gozassem de boa saúde: “Ontem o Dr. Leão passando comigo 

pelos dormitórios e vendo o lindo jardim não pode deixar de dizer que difícil seria encontrar 

estabelecimento igual” (ADSCS, C 4179, de TS à mãe, 4 Dez [1884]). A construção da casa 

nova, destinada aos doentes e convalescentes constituía, também, uma garantia de resguardar, 

crianças e adultos, de possíveis contágios. 

Acerca do Dr. Leão, um entre os vários médicos que, frequentemente, eram chamados a 

Benfica, escrevia Teresa: 

Ontem tive cá o Dr. Leão para examinar tudo – diz vêm visitar a casa – mas a quem lhe 

perguntou disse – ‘que é o Colégio da Sra. D. Teresa de Saldanha e que há muitos anos 

aqui vem’. Sempre é bom tê-lo por amigo. Vê bem como as Irmãs estão. Ralha se for 

necessário e recomenda cuidados. (ADSCS, C 6480, de TS à cunhada, 18 Set 1891) 

As notícias que nos chegam através dos diferentes documentos apontam, ainda, os cuidados 

com a alimentação, como meio de favorecer um saudável desenvolvimento físico e mental, 

bem como a prevenção de doenças. A “Tabela das Refeições das Pensionistas do Colégio de 

S. José em S. Domingos de Benfica” (ver Anexo 15), evidencia esse cuidado: a tabela foi 

“Aprovada e assinada pelo Ex.mo Sr. Dr. Alfredo dos Santos Figueiredo” e “pode ser alterada 

quando o médico assim o entender” (ADSCS, n/c, s/d). Registam-se 5 refeições diárias, de 

domingo a sábado, com indicação do que se deve comer em cada uma delas: Almoço às 7h30, 

‘Lunch’ às 11h, Jantar sem indicação da hora, provavelmente à uma da tarde, conforme outros 

registos, Merenda às 5h e Ceia às 7h30. O ‘lunch’ e a merenda constam de pão com manteiga; 

o almoço, para além de “chá ou café com leite e pão com manteiga” em todos os dias da 

semana, consta ainda de “bife e puré de batata” ao domingo, “macarrão com ovos” à 2.ª feira, 
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“carne guisada com batatas” à 3.ª feira, “arroz de bacalhau” à 4.ª, “bifes e macarrão” à 5.ª, 

“bacalhau guisado com batatas” à 6.ª feira e “caldo de farinha” ao sábado. O jantar que tem 

sempre “Vinho, fruta ou doce” consta de sopa, uma diferente em cada dia da semana, e de um 

prato de carne, com excepção da 6.ª feira em que o prato é de peixe, acompanhado com arroz, 

pudim de batata, batata frita ou assada ou macarrão e, ainda, legumes, hortaliça ou salada. À 

ceia, para além de “chá e pão com manteiga” todos os dias, as alunas têm à sua disposição um 

prato de carne ou de peixe: “arroz de manteiga e carne mexida com ovos” ao domingo, “peixe 

frito com batatas e legumes” à 2.ª, “macarrão com carne” à 3.ª, “peixe frito e açorda” na 4.ª, 

“carne guisada e arroz” na 5.ª feira, “peixe assado e açorda” à 6.ª e “pastelão de ovos e 

macarrão de manteiga” ao sábado.463 

Hoje o almoço das meninas era quase jantar. Uma grande travessa de bifes, outra de 

arroz tudo muito bem cozinhado, além do chá, pão, em parte alguma se tratam as 

crianças como aqui. Mas é necessário andar sempre em cima das irmãs. (ADSCS, C 

4834a, de TS à mãe, 15 Dez 1889) 

Alguns pais davam instruções precisas, para a alimentação de suas filhas, umas vezes por 

motivo de saúde, outras por persuasão de que este ou aquele alimento fazia mais falta à 

criança, como era o caso dos bifes, convicção muito em voga na época: 

A respeito de M[aria] da Graça Caupers,464 come sempre, o tal bife ao almoço e não 

posso perceber, como estão sempre com este pedido. Hoje as pequenas tiveram para 

almoçar carne assada com batatas e a Caupers teve o seu bife. Bem gordinha está ela. As 

pequenas comem sempre três comidas fortes, alguma vez nem a todas se dá carne, mas 

duas ao dia têm. O que eu vou é fazer pagar a Caupers os 16.000 [reis] pois paga só 
                                                 

463 No Regulamento do Colégio do Salvador (ADSCS, D n/c), este assunto é tratado em ponto especial: “Há 

quatro refeições diárias: almoço às 8 horas, constando de comida de garfo, chocolate ou café com leite e pão com 

manteiga. Jantar à 1 hora que consta de sopa, cozido, arroz, um prato de meio, assado, sobremesa do tempo ou 

doce, e vinho. Nos dias de abstinência a correspondente comida de peixe. Merenda às 4 1/2, pão com manteiga, 

fruta ou doce. Ceia às 7 horas, constando de comida de garfo, vinho, chá ou leite e pão com manteiga”. 
464 Maria da Graça de Lima e Lemos Caupers (?-?), filha de Pedro José de Matos e Goes Caupers e de Maria 

José de Lima e Lemos. Foi, depois, religiosa salesiana. Um dos seus irmãos, Francisco, frequentara o Colégio 

das Portas da Cruz. 
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15.000 e na verdade é bem pouco. (ADSCS, C 4024, de TS à mãe, 16 Mar [1884], 

sublinhado no original) 

4.2.3.3.3 A relação com as famílias 

A relação do colégio com a família das crianças que o frequentavam desenvolvia-se a 

diversos níveis. Pelos testemunhos encontrados nos documentos, percebemos que, não só os 

pais e outros familiares se deslocavam com frequência à escola, caso, sobretudo, dos que se 

encontravam mais perto e faziam a sua visita semanal aos domingos, como as próprias Irmãs, 

particularmente Teresa de Saldanha, recebiam e respondiam a inúmeras cartas por estes 

remetidas, solicitando informações das meninas, dando orientações sobre a sua saúde ou 

alguma disciplina que queriam acrescentar ao currículo da criança, entre outros assuntos. Mas, 

muitas vezes era Teresa de Saldanha ou alguma das Irmãs, que tomavam a iniciativa de lhes 

dirigir pequenas missivas: “Escrevi à Joaquina Ponte e à Condessa da Azambuja por causa do 

alemão e saber se querem que os filhos aprendam esta língua” (ADSCS, D 7264, Diário de 

Teresa de Saldanha, 14 Jun 1880).465 Acrescente-se que as próprias alunas tinham, por 

obrigação regulamentar, escrever, semanalmente, aos pais, cabendo-lhes, ainda, a 

responsabilidade de os informar, todos os meses, das suas notas: 

As notas serão mandadas todos os meses pelas próprias Meninas às suas famílias. (...) As 

Meninas escreverão a seus Pais de 8 em 8 dias. Devem escrever com cuidado, não 

estragando o papel, e fazendo diligência por acabarem as cartas no tempo marcado. 

(ADSCS, Regulamento do Colégio de Santa Joana Princesa, Aveiro, 1898, ver Anexo 

12) 

A inscrição das alunas no colégio, pelos respectivos pais ou tutores, representava, para 

muitos, um acto de confiança que as Irmãs e, em particular Teresa de Saldanha, muito 

apreciavam e não se esqueciam de agradecer. Disso, encontramos inúmeros exemplos: 

                                                 

465 Alguns dias depois, regista a resposta: “Veio a Joaquina Ponte e a Condessa da Azambuja, ambas falaram na 

mestra de alemão e desejam que se tome” (ADSCS, D 7264, Diário de Teresa de Saldanha, 20 Jun 1880). 
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A carta amanhã a levo para veres e a Madre Inês. É como uma espécie de testamento, 

pedindo-me olhe pela filha como se fosse minha. (...) O homem chorou, estava muito 

nervoso, no final saiu. Fez-me dó!! Diz que a filha está contentíssima e diz muito bem 

das Irmãs, do colégio. (ADSCS, C 4871, de TS à Irmã Maria José Barros de Castro, s/d, 

sublinhado no original) 

Talvez o caso mais interessante que encontramos documentado, seja o daqueles que, em 

vésperas de viagem, se deslocavam à escola para, formalmente, reiterarem a sua intenção de 

deixar as suas meninas à inteira guarda das Irmãs. Algumas famílias chegaram a fazê-lo sob a 

forma de testamento, o que muito impressionava Teresa: 

Falei com o Ripamonti agradecendo-lhe a grande prova de confiança que me quer dar, 

fazendo as suas disposições testamentárias, caso morra durante a viagem, me deixa 

encarregada das suas três filhas.466 Fez-me impressão receber uma tão grande prova de 

confiança de parte destes pais das nossas crianças. Coitados! Enterneceu-me muito! E 

disse-lhes que estou pronta para o que eles quiserem. (ADSCS, D 7264, Diário de Teresa 

de Saldanha, 16 Maio 1880)467 

No final do ano, ou por altura de as alunas deixarem o colégio, eram muitos os pais a 

testemunhar a sua gratidão pelo carinho com que suas filhas tinham sido tratadas, pelo 

elevado nível de educação, em todos os aspectos, revelando, mesmo, o respeito e o afecto que 

observavam em suas filhas, em relação a quem as educara: 

Confiando-me nas infinitas bondades que V. Ex.a usa prodigalisar a todas as suas 

pupilas, não fui desta vez pontual em lhe agradecer a desvelada assistência que lhe 

                                                 

466 Nos documentos analisados, só encontramos duas filhas deste senhor: Maria Virgínia Ripamonti (c. 1870-?) 

que veio a casar com o Engenheiro António José Dantas; Maria Luísa Ripamonti de quem a única notícia que 

temos é participou na homenagem das ex-alunas a Teresa de Saldanha por ocasião do 30.º dia do seu falecimento 

(ADSCS, D 0009), tendo assinado a respectiva lista como Maria Luísa Ripamonti de Oliveira. 
467 Alguns meses depois, dá conta do regresso dos Ripamonti: “Ontem de tarde tive aqui diferentes visitas. 

Chegou a Ripamonti, de França, trouxeram-me uma linda lembrança de Lourdes. Bem sabe que são estes pais 

que fizeram o seu testamento antes de ir viajar, entregando-me as filhas. Mostraram-se muito gratos” (ADSCS, C 

3902, de TS à mãe, 23 Jul 1880). 
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mereceu minha filha Virgínia468, porque acontecimentos impossíveis à minha vontade 

me obrigaram a muitas faltas deste género e que espero que V. Ex.a desculpará; tanto 

mais que minha irmã Condessa469 e minha sobrinha não terão deixado decerto faltado a 

testemunhar-lhe por mim a devida gratidão. Pelo que respeita à minha filha V. Ex.a 

porém logra uma maior satisfação qual é a de saber que ela a venera e adora qual Deusa 

protectora e ao seu excelente Colégio, por não ignorar quanto lhe deve. É o que pelo 

menos posso depreender da leitura das interessantes e bem eldoradas cartinhas que a 

miúdo ela me envia, sempre repagados de verdadeiro amor filial. Eu desejaria que a 

Fortuna me desse bastantes ocasiões de lhe testemunhar quanto eu sou sensível ao que 

V. Ex.a e as boas irmãs desse estabelecimento modelo, têm feito pela educação da minha 

querida filha. Nutro também a esperança de que ainda este ano lhe poderei renovar os 

agradecimentos pessoalmente e subscrevo-me por enquanto com toda a consideração, 

(...). (ADSCS, Lv 40, Copiador da Congregação das Irmãs Terceiras de S. Domingos, de 

Joaquim Valdez,470 Cônsul português em Xang-hai, China, a TS, 15 Abr 1900, 

sublinhado nosso) 

Minha muito respeitável Prima, Nem um momento deixei de pensar em (...) [ir] 

pessoalmente agradecer a V. Ex.a os inúmeros e multiplicados favores que nos tem feito, 

com a educação das minhas filhas, infelizmente um caso de força maior me impossibilita 

de o fazer como tenho desejado, mas guardar-me-ei por ir com a Maria José e com elas 

expressamente a Benfica para o fazerem. Agradecendo a V. Ex.a envolvo um 

agradecimento a todas aquelas que concorreram para a educação da Leonor e da minha 

                                                 

468 Virgínia Travassos Valdez. Entrou no Colégio de S. José, em Benfica, em Fevereiro de 1896 e saiu em Julho 

de 1902. Pela data de nascimento do irmão, Henrique Maria Travassos Valdez (1884 – 1953), nascido antes do 

casamento de Joaquim Valdez com Leónie Mathilde Dorotée Françoise Frère, Virgínia deve também ter nascido 

antes deste casamento. Há indicação de que “Foi com o pai para Pretória” (IAN/TT, AC, Lv 148). Não 

encontramos indicação do nome da mãe. 
469 Eugénia Henriqueta Alves Valdez (1840-1920), 1.ª Condessa de Penalva de Alva pelo casamento com José 

Rodrigues Penalva. A sobrinha de que o autor fala deve ser a filha desta irmã, Eugénia Maria Valdez Penalva 

(1876-1931). 
470 Joaquim Maria Travassos Valdez (1850-?), filho dos 2.os Condes do Bonfim. 
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Maria Ana.471 (ADSCS, Lv 40, Copiador da Congregação das Irmãs Terceiras de S. 

Domingos, de Nuno Gorjão Henriques a TS, 17 Ag 1903) 

A relação com os pais e outros familiares, geralmente muito cordial e afectuosa, trazia, por 

vezes, dissabores, que Teresa procurava ultrapassar, da melhor forma. Em resposta a uma 

carta sua, escrevia a Irmã Maria Inês Duff, então em Aveiro: “Eu também sofro cada grosseria 

da parte de alguns Papás por a mais pequena coisa. Gente rica sem educação custa muito a 

suportar” (ADSCS, C 2466, 14 Jul ?, sublinhado no original). Suportava-se, certamente, por 

causa das filhas, a quem se esperava poder proporcionar uma educação diferente. 

Um destes episódios, menos agradáveis, e mais extensamente documentado, no espólio 

analisado, foi o que se passou com a Condessa da Azambuja472 e suas filhas. Parece-nos 

interessante referi-lo, sobretudo por trazer encapotada uma questão, aparentemente política, a 

que Teresa de Saldanha, pessoalmente, teria sido alheia, mas que revela, na reacção que teve, 

particularmente junto da mãe, algumas das dificuldades levantadas por esse grupo de alunas e 

que, até esse momento, nada fazia suspeitar que existissem. Eventualmente, outras terão 

ocorrido com outras alunas, com desfechos diversos, assumido, como nos parece ter sido 

sempre, que a educação das crianças se fazia com a ajuda dos pais mas, principalmente, com a 

acção personalizada junto de cada educanda. Corria o ano de 1884. Os filhos dos Condes da 

Azambuja teriam entrado no colégio em Maio de 1877, de acordo com o que consta do Livro 

de registos (IAN/TT, AC, Lv 346) e com a carta que Teresa escreveu em 27 de Maio de 1877 

à Irmã Maria José de Barros e Castro clarificando o ajuste das mesadas: 

Do dinheiro dos Azambujas, não percebo como eles querem pagar. O que ficou 

combinado foi pagar pelas quatro mais velhas [Margarida, Maria do Carmo, Carlota e 
                                                 

471 Entraram ambas no Colégio, em Maio 1899, tendo a primeira saído em 1903 e a segunda no ano anterior. 

Maria Leonor Beatriz Barbosa Gorjão Henriques (1888-1966) casou, em 1919, com José Joaquim Januário de 

Melo Lapa, 3.º Visconde de Vila Nova de Ourém. Maria Ana de Lourdes Barbosa Gorjão Henriques (1885-

1966) casou, em 1922, com João José de Melo Lapa, irmão do cunhado. Filhas de Nuno Rafael Gorjão 

Henriques da Cunha Coutinho e de Maria José de Sales Barbosa. O pai, Nuno Gorjão Henriques dirige-se a 

Teresa de Saldanha como sua prima, por serem ambos bisnetos do 1.º Conde de Rio Maior. 
472 Maria da Assunção Ferreira (1842-1905), filha de António Bernardo Ferreira e de Antónia Adelaide Ferreira, 

a Ferreirinha. 



 

 

 

538

Maria Teresa]473 um dos pequenos [José]474 e uma pequena [Francisca]475 (seis) 12.000 

reis por cada um, 72.000, e pela muito pequena [Maria Luísa]476 e criada 15.000, total 

87.000. Isto é que ficou combinado (...). (ADSCS, C 0752) 

Entre 1877 e 1884, encontramos, em cartas de Teresa de Saldanha à cunhada e à mãe, 

referências às ‘Azambujas’: “Fui a Benfica, porque me adoeceu uma das Azambujas, mas está 

melhor” (ADSCS, C 5405, de TS à cunhada, 18 Nov 1878); “Quem faz de Rainha de Granada 

é a Margarida Azambuja” (ADSCS, C 5443, de TS à cunhada, 19 Jun [1880], sublinhado no 

original). Dos sete irmãos, inicialmente registados, não aparecem, em mais sítio algum, o José 

e a mais nova, Maria Luísa; esta última, supomos que não chegou a frequentar o colégio: “(...) 

estávamos à espera da muito pequena, que diziam estava muito malcriada (...)” (ADSCS, C 

3984, de TS à mãe, 7 Fev 1884). Em Janeiro de 1884, inesperadamente, Teresa de Saldanha 

recebe, por mão de um dos filhos mais velhos da Condessa, a seguinte missiva: 

Minha querida Teresa, mando aí meu filho António477 para acompanhar suas Irmãs para 

casa. Julguei sempre, que em uma casa religiosa, não se fazia política, e por isso te 

entreguei minhas cinco filhas: mas depois de ontem me dizerem, que por melindre com 

tua Mãe, houve dúvida em S[ua] A[lteza] R[eal] A Condessa de Bardi poder ir aí ver 

minhas filhas, nem um momento hesitei em retirá-las desse Colégio. S. Alteza não tinha 

melindre algum em ir a uma casa religiosa dirigida por ti, sobrinha do Duque de 

Palmela, que tanto mal fez a Seu Pai, e infelizmente a este pobre Portugal. A educação 

que S. Alteza recebeu foi tão profundamente religiosa, que no seu coração não há ódios, 
                                                 

473 Maria Margarida José Francisca Xavier de Mendonça (1865-1933); Maria do Carmo de Mendonça (1866-

1936); Carlota José de Mendonça (1868-1942); Maria Teresa de Mendonça (1869-1960). Esta última casou com 

um antigo aluno do Colégio das Portas da Cruz, José António de Siqueira Freire (1866-1904) filho do Conde de 

S. Martinho e teve na sua descendência diversas pessoas ligadas às Irmãs dominicanas: uma sua neta, Maria 

Isabel Antónia da Câmara de Siqueira (1931- ), depois de passar, como aluna, num dos colégios das Irmãs, 

ingressou na congregação com o nome de Ir. Maria Cecília, tendo sido a sua 9.ª superiora geral (1978-1984); 

várias bisnetas de Maria Teresa Mendonça e José Siqueira Freire frequentaram colégios das dominicanas. 
474 José Maria de Mendonça Rolim de Moura Barreto (1871-1941). 
475 Francisca Xavier José de Mendonça (1870-1949). 
476 Maria Luísa José de Mendonça (1875-1956). 
477 António de Mendonça Rolim de Moura Barreto (1862-?). 
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e seguindo o exemplo de Seu Pai, roga a Deus por todos, amigos e inimigos, 

confundindo-os numa mesma prece. Esta tarde ou na quarta-feira aí mando buscar os 

objectos que pertencem às minhas filhas. Agradeço-te, e a toda essa Comunidade, o 

interesse e carinho, que têm tido com as minhas filhas, e sou sempre Tua muito amiga, 

Condessa de Azambuja. (ADSCS, C 2766, da Condessa de Azambuja a TS, 21 Jan 

1884) 

Percebe-se, pelo teor da carta, que se encontra, latente, um conflito ideológico que, neste caso, 

parece opor a família Rio Maior, pessoalizada na Condessa de Rio Maior, sobrinha do Duque 

de Palmela, assumidamente liberal, à família Azambuja, de ascendência real, uma vez que o 

Conde era neto do Rei D. João VI, miguelista, pessoalizado na filha de D. Miguel, a Condessa 

de Bardi, prima direita do Conde de Azambuja, que não terá sido autorizada a visitar as filhas 

dos Condes no colégio,. O convívio tinha sido, até então, pacífico, como amistoso continua a 

ser o tratamento entre a Condessa de Azambuja, que se sentiu ofendida e Teresa de Saldanha 

que, sem o saber, é a destinatária do resultado da ofensa cometida, em nome de sua mãe: 

repare-se que permanece o tratamento por ‘tu’, revelando proximidade, bem como o 

designativo de “minha querida” e “Tua muito amiga”. Também, não deixa de ser reconhecida 

a acção educativa, e ‘o carinho e o interesse’, de que se revestiu, que é motivo de 

agradecimento. Mas, a consequência é radical: a Condessa ordena que as suas filhas deixem o 

colégio, onde alguém das suas relações mais próximas, familiar e politicamente, foi 

gravemente ofendido, em nome daquele que a maltratou, em si mesma e em seu pai, e, pior 

ainda, maltratou o país, “este pobre Portugal”. Junto a esta carta encontra-se o rascunho da 

resposta de Teresa de Saldanha: 

Acabo de receber a tua carta e peço licença para te dizer que é tão injusto tudo quanto 

me escreves, que nem sei o que te possa responder. Aí vão as tuas filhas. A M[adre] 

Vigária, a M[adre] Maria Inês e eu agradecemos-te muito a ti e ao Sr. Conde toda a 

confiança que tiveram em nós, entregando-nos a sua educação por algum tempo. 

(ADSCS, C 2766, de TS à Condessa de Azambuja, 21 Jan 1884) 

Esta resposta de Teresa de Saldanha, para além de agradecer a confiança dos pais, 

sensibilidade que frequentemente denota, deixa no ar um sentimento de espanto, a impressão 

de não ter passado tudo de um mal-entendido. Não se chega a perceber o que realmente se 
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passou, segundo a própria Teresa que, como afirmará, ‘não chegou a aparecer’. Mas a carta 

que, pouco depois, escreve à mãe sobre este assunto, deixa entrever que haveria já alguns 

problemas que eram diplomaticamente geridos, de modo a não criar conflitos. 

Que história com a Condessa d'Azambuja! Eu não me achei com pachorra de contar a 

história por escrito. Estou aliviada de ver sair as Azambujas por este motivo, e de me ver 

livre daquelas senhoras. Era sempre uma excepção para tudo, horas, visitas, o Conde 

d'Azambuja julgava-se como com direito a casa, quinta, etc. Repito não estou com pena 

que as três saíssem, acho uma Providência que acabemos com as Azambujas deste 

modo. O mundo julgará como entender! Eu assento que fiz o meu dever, e tenho tanto 

que fazer e em que pensar que procuro não me ocupar mais de semelhante sensaboria. 

Não procurarei mais a Condessa d'Azambuja, depois da carta que ela me escreveu. As 

duas pequenas Margarida e Carmo que são do Conselho das Filhas de Maria, não sei o 

que farão! Provavelmente a mãe não as deixará cá vir. Felizmente que o negócio passou-

se com a Madre Inês. Eu não cheguei a aparecer. A Madre Inês e Madre Vigária têm 

estado muito incomodadas, mas todas três estamos aliviadas da saída das Azambujas. 

Ponto, neste negócio, acabou-se. (ADSCS, C 3968, de TS à mãe, 24 Jan 1884, 

sublinhado no original) 

Esta afirmação de ‘alívio’, patente também noutras cartas, com exclamações bem expressivas 

como “(...) acabámos com a governicha das Azambujas!” (ADSCS, C 3984, de TS à mãe, 7 

Fev 1884), é explicada por diversos excertos epistolares, em que se percebe que existia a 

contínua interferência de uma governanta (ADSCS, C 4030) e, por parte, sobretudo, do 

Conde, um exagero a diversos níveis, que colocava frequentemente em causa, o bom 

funcionamento do colégio, não fosse a capacidade de apaziguamento e de prudência revelados 

por Teresa de Saldanha: 

• “(...) o Conde d’Azambuja escreveu-me dizendo-me que estamos com uma epidemia! 

Eu fiquei aterrada; e queria levar as pequenas, que estão, graças a Deus, óptimas. Se levasse 

as pequenas que transtorno fazia! Para as peças, para tudo! Tenho andado em correspondência 

com o Conde d’Azambuja, e veio aqui o Franco, que lhe escreve certificando estarem as 

pequenas óptimas, e não haver aqui doença alguma, nem na vizinhança epidemia que os 

pudesse assustar” (ADSCS, C 3919, de TS à mãe, 10 Ag 1880, sublinhado no original); 
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“Felizmente que as Azambujas se foram e agora podemos ter qualquer incómodo nas 

crianças, o que não admira entre tantas, sem ser um alvoroço logo” (ADSCS, C 3970, de TS à 

mãe, 26 Jan 1884); 

• “Achei graça e razão ao que me diz do caseiro! O Conde da Azambuja também volta e 

meia ia lá abaixo falar com o caseiro o que muito nos encanitava!” ADSCS, C 3984, de TS à 

mãe, 7 Fev 1884); 

• “Só a nossa paciência e direi mais virtude, aturou tanto tempo, as exigências deles” 

(ADSCS, C 4030, de TS à mãe, 21 Mar 1884, sublinhado no original). 

As duas irmãs mais velhas voltaram, algumas vezes, ao colégio. Teresa de Saldanha tinha, por 

elas, um enorme carinho e consideração: “A Margarida e a Carmo eram diferentes e tinham 

mudado muito” (ADSCS, C 4030, de TS à mãe, 21 Mar 1884); “Vejo que a Carmo Azambuja 

está linda. Aqui cresceu e se fez assim, Deus a faça boa” (ADSCS, C 4171, 25 Nov [1884]); 

“Chegou agora a Margarida Azambuja (...)” (ADSCS, C 5940, de TS à cunhada, 25 Mar 

1896). 

Este aspecto da relação com a família foi, também, abordado pelos inspectores, em 1893, que 

manifestaram interesse em saber algo sobre as férias das crianças em casa dos pais: 

P. O que acham das meninas a férias? Perdem alguma coisa com estas saídas? Voltam 

necessariamente dissipadas e distraídas e, por conseguinte, há-de ser difícil aplicarem-se 

de novo ao estudo? O que têm notado a este respeito? 

R. Não achamos grandes inconvenientes; pelo contrário, algumas vezes até as férias são 

vantajosas para as meninas; o mudarem de ar e de cenário dá em resultado voltarem com 

mais vigor para continuarem os seus estudos e mesmo para se conduzirem melhor. Tive 

ainda há pouco tempo a experiência disso (continuou a Veneranda Fundadora). Uma das 

nossas pensionistas tinha sido bastante difícil no seu comportamento e nada aplicada ao 

estudo. A mãe, para a castigar, resolveu não a levar a férias esperando que se emendasse, 

mas eu escrevi-lhe pedindo que a viesse buscar para passar as férias na sua companhia 

tendo a certeza de que isso lhe faria bem. Mas, além disso, une os laços de família o 

estarem algum tempo do ano com os pais. Evita que os não esqueçam e percam o amor 

de família, o que nós não queremos de modo nenhum. (Thiaucourt, 1987, p. 555) 
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Setembro era, por excelência, o mês de férias. Para além deste período, de acordo com o 

regulamento, as alunas passavam três dias em casa, por altura dos aniversários dos pais. 

Outros períodos mais curtos de férias, nomeadamente o Natal e a Páscoa, eram, usualmente, 

passados no colégio, embora pudessem passá-los com os pais, se estes assim o entendessem. 

No Carnaval, não saíam (ADSCS, C 4000). Conforme afirmava aos inspectores, Teresa 

considerava muito útil que as alunas pudessem passar as férias em casa dos pais, ou de outros 

familiares na ausência daqueles, não só para ‘mudar de ares e de cenário’ mas, sobretudo, 

porque essa aproximação era importante para estreitar os laços de família. Para muitos, era 

também a ocasião de, de perto, observarem a evolução das suas filhas e, ao mesmo tempo, de 

estas mostrarem o que tinham aprendido. 

Frequentemente se notava que, ao fim de um tempo no colégio, os hábitos de disciplina 

desenvolvidos melhoravam, também, a relação com os pais, ajudando-os a perceberem, no 

que eram auxiliados pelas conversas que mantinham com as educadoras, os melhores meios 

de conduzirem as suas, nem sempre fáceis, relações com as filhas: 

A tua prima está outra, e sobretudo, quando os pais não vêm cá. Quando eles aparecem, 

chora e apoquenta-os ainda um pouco; mas aqui está distraída. Aqui não tem mostrado 

mau génio; mostra-se-lhe firmeza e ela cede logo. Parece, ao contrário, ter o génio dócil, 

e o que tem é resultado de ter sido mal educada. (...) O nosso interesse é o bem dela e 

achamos que era uma felicidade para a Assunção478 estar aqui e um dia os pais acharão a 

vantagem da sua firmeza. Está óptima de saúde, e alegre, graças a Deus! (ADSCS, C 

1387, de TS a Maria Augusta de Campos, 4 Fev [1886]) 

No fim das férias, alguns pais pediam licença para a sua filha entrar uns dias mais tarde, 

usualmente por questões de saúde, para ‘acabar os seus banhos’ (IAN/TT, AC, Cx 44, 2(11)), 

ou para consolidar a recuperação de alguma doença, de que é exemplo esta carta da Condessa 

de Nova Goa, escrita do Luso: 

                                                 

478 Maria da Assunção de Oliveira, familiarmente conhecida por Mimi, filha de uma prima de Maria Augusta 

Campos. Frequentou o Colégio de 1888 a 1891. 
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Desejando a V. Ex.a a melhor saúde venho pedir a V. Ex.a licença para a Matilde479 ficar 

este mês de Outubro na quinta pois que o Dr. Lopes assim o deseja para consolidar as 

suas melhoras, e entrar no Colégio em melhores condições para o aproveitamento da sua 

educação que ela e nós devemos exclusivamente a V. Ex.a à sua bondade, carinho, e 

amizade com que a trata e à qual nós e ela somos extremamente agradecidos. Agora se 

V. Ex.a acha que este meu pedido e desejo do Dr. Lopes se não pode efectuar, ou que 

isso altere a regra dessa casa tão bem dirigida por V. Ex.a, ela vai, e talvez lhe não faça 

mal. Fico esperando as ordens de V. Ex.a a quem de forma nenhuma quero contrariar. 

Muitas saudades da Matilde que se tem dado muito bem, o Conde envia a V. Ex.a os 

seus respeitosos cumprimentos sempre muito grato e agradecido a todas as suas finezas, 

e assino-me com a maior estima e consideração (...). (IAN/TT, AC, Cx 44, 2(41), 1 Out 

1908). 

4.2.3.3.4 Um caso particular – A filha de Silva Porto 

Entre as várias africanas que frequentaram o colégio, encontramos uma das filhas do famoso 

explorador português Silva Porto,480 Amélia Ferreira da Silva Porto.481 Amélia era mestiça e 

nascera em Angola. Viera para Portugal com um seu irmão, Sebastião, para estudar, tendo 

ambos frequentado, primeiro, o Asilo de Santa Estefânia, em Guimarães, onde Sebastião veio 

a falecer, em 1882. Entregue aos cuidados de um amigo do pai, João Ferreira Gonçalves, 

Amélia entrou no Colégio de S. José de Benfica em 1884, depois de passar férias junto de 

uma tia paterna, Emília Amália da Costa Azevedo, que vivia no Porto e a quem o irmão 

                                                 

479 Maria Matilde Eufémia de Almeida da Silveira e Lorena (1889 – 1967). Nascida em Nova Goa, na Índia. 

Sobrinha dos Condes de Nova Goa, Luís Caetano de Castro e Almeida Pimentel de Sequeira e Abreu e Virgínia 

Folque; filha de uma meia-irmã do Conde, Mariana Matilde Leite de Sousa Pestana e de Bernardo José da 

Silveira e Lorena, já falecido quando foi admitida no colégio, em 1903. O último ano lectivo em que consta das 

listas do final do ano é o de 1908/09; no livro de registos, pode ler-se: “concluiu a sua educação” (IAN/TT, AC, 

Lv 148). 
480 António Francisco Ferreira da Silva Porto (1817-1890). 
481 A maior parte dos dados referentes a esta aluna e sua relação com o pai, ausente nas suas expedições em 

África, foram recolhidos na Sociedade de Geografia de Lisboa, onde chegamos por informação da Dra. Cristina 

Neto. 
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manifestara o desejo “de a pôr aí no Colégio afim de continuar a sua educação, qualquer que 

seja o sacrifício que tenha de fazer para este efeito”, até que ele regressasse da viagem que 

estava a fazer e pudesse tomar outras medidas (SGL, Reservados, 2–B–30, Copiador de Silva 

Porto, 6 Ag. 1883). 

Do Colégio de Benfica, onde o seu responsável em Portugal decidira matriculá-la, Amélia 

escrevia, mensalmente, ao pai. Com a dificuldade de comunicações e a contínua mobilidade 

de Silva Porto em terras de Angola, as cartas perdiam-se com alguma frequência e, a maior 

parte, chegava com bastante atraso, às vezes mais de um ano depois; habitualmente, Silva 

Porto respondia a várias cartas de uma vez: 

Respondo às tuas cartas de 4 de Setembro, e 4 de Outubro de 1885; 4 de Janeiro, 4 de 

Fevereiro, 5 de Março, 4 de Abril, 4 de Maio, 4 de Junho, 5 de Julho, 4 de Setembro, 4 

de Novembro e 4 de Dezembro do ano passado, com falta do mês dos exames. (SGL, 

Reservados, 2–B–30, 21 Maio 1887) 

É, exactamente, o conteúdo destas cartas trocadas entre pai e filha, com que se cruzam 

algumas cartas trocadas entre Silva Porto e sua irmã, que parece apostada em fazer o irmão 

cumprir a promessa de casar Amélia com um dos seus filhos (SGL, Reservados, 2–B–30, 

Copiador de Silva Porto; Baús de Silva Porto, Pasta n.º 14), que nos interessa considerar. 

Nelas encontramos, por um lado, a evolução da menina no colégio, com informações 

pertinentes sobre as disciplinas, os conteúdos, as notas alcançadas, os prémios recebidos; por 

outro, a sensibilidade da família relativamente às características da educação levada a efeito 

no colégio. 

A primeira carta que encontramos, de Amélia para o pai, data de 30 de Outubro de 1884. 

Amélia estava a pouco mais de um mês de fazer 14 anos e escrevia assim, numa caligrafia 

incerta e aspecto muito pouco cuidado: 

Meu querido Papá, Muito estimo que ao receber esta cartinha esteja de perfeita saúde 

assim como toda a nossa família. Eu, graças a Deus, estou boa. Espero que venha cá um 

dia destes. Eu tenho sabido as minhas lições. E gosto muito de aprender o francês e o 

inglês. Eu, nas férias diverti-me muito. Já entrei para a Irmandade de Santa Cecília. 
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Adeus, meu querido Papá, receba muitos beijos e abraços desta Sua Filha muito amiga 

do coração. Amélia da Silva Porto (SGL, Reservados, Baús de Silva Porto, Pasta n.º 14) 

Registe-se, nesta simples redacção: a) a revelação de um sentimento misto de ternura e de 

saudade; b) algumas informações, telegráficas, que dão conta de boa saúde, de uma evolução 

positiva, ‘tem sabido as lições’, da aprendizagem de duas línguas estrangeiras de que gosta, da 

entrada para uma das associações do colégio, a Irmandade de Santa Cecília, para além de ter 

passado umas férias divertidas, muito provavelmente no Porto, em companhia dos tios e dos 

primos. A leitura, por ordem cronológica, das cartas de Amélia, começa por nos mostrar uma 

evolução significativa, a nível quer da linguagem utilizada e da expressão de ideias quer da 

sua caligrafia. Alguns meses depois, escreve: 

Meu querido Papá, Muito estimo que ao receber esta cartinha esteja de perfeita saúde 

assim como toda a sua família. Eu, graças a Deus, estou boa. Tenho sabido muito bem as 

minhas lições espero continuar sempre a sabê-las. Tenho escrito muitas vezes à Tia e na 

última carta que ela me escreveu mandou-me três estampas grandes, agora já há muito 

tempo que ela não me escreve, receio que esteja doente; mas vou-lhe escrever o mais 

depressa possível para saber como ela está. Peço-lhe que me responda a esta cartinha 

porque há muito tempo que não tenho notícias suas. Adeus, meu querido Papá, receba 

muitos beijos desta Sua filha muito amiga que lhe pede a benção. Amélia Porto. (SGL, 

Reservados, Pasta n.º 14, 4 Jun 1885) 

Nesta carta, mais elaborada no que respeita quer à redacção quer à caligrafia, reparamos que 

as palavras “filha muito” foram apagadas e reescritas; a rasura, no entanto, quase não se 

percebe. Continuando a dar notícias de uma boa evolução nos estudos, detém-se um pouco a 

falar da tia, com quem nos parece que não teria grande ligação afectiva, uma vez que nunca 

vivera com ela, para além do curto período de convívio, nas férias. Sublinhe-se que, a ser 

assim, este cuidado em falar da família revela respeito pela tia que, de certo modo, a liga ao 

pai, mas provavelmente, também, esforço de manter a ligação do pai com os únicos familiares 

próximos que ainda tem em Portugal, e de quem está tão longe. 

Em Setembro, acusa o desgosto de não ter tido o pai presente na distribuição de prémios e 

acrescenta a lista dos que lhe couberam: “um livro de reza por Português, Francês e Inglês e 
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Accessits de desenho e de costura, um livro de Histórias por frequência durante o ano e em 

música tive menção honrosa” (SGL, Reservados, Pasta n.º 14, 4 Set 1885). O pai manifesta o 

seu agrado: 

Querida Filha, Recebi o folheto contendo os nomes das Ex.mas Meninas tuas 

companheiras de Colégio, e no qual encontrei o teu nome, ficando compreendendo que 

tem memória para aprender, e que, [se] em lugar de te mandarem para Guimarães, te 

estabelecessem em Lisboa, hoje o teu adiantamento seria mui diverso. No entanto, 

querida filha, aprende de alma e de coração, porque teu pai há-de trabalhar afim de te 

ministrar os meios precisos para complemento da tua educação. (SGL, Reservados, 2–

B–30, 9 Out 1885) 

O próprio Silva Porto solicita que a filha seja explícita, quando manda notícias, não basta que 

lhe diga que sabe as lições, “desejo que me digas quais são, para ficar ao facto da utilidade 

que fazes do tempo” (SGL, Reservados, 2–B–30, 8 Jun 1885). E Amélia vai cumprindo o 

desejo do pai, num estilo cada vez mais fluente e carinhoso: 

Meu querido Papá, Recebi a sua cartinha que muito estimei por saber que estava de 

saúde. Eu, graças a Deus, estou boa. Já comecei os meus estudos e tenho mais livros que 

estudar do que o ano passado; os livros que tive foram Gramática e Exercícios 

Franceses, Gramática e Exercícios Ingleses, Geografia e História Antiga em Francês; 

espero estudar muito bem este ano para dar gosto ao Papá. A primeira semana do mês 

tive lições de Inglês Boas; Português, Boas; de Francês Notáveis, e Comportamento 

Bom. A Tia escreveu-me e mandou-me dizer que o Papá lhe tinha escrito; também me 

disse que o Primo vinha cá um dia destes visitar-me; agora estou à espera dele. O ano 

passado fiz uma camisa para a prima; mas ainda não lha mandei estou à espera de ter 

ocasião de lha remeter. Para o Papá vou bordar um lenço e se tiver tempo para fazer 

mais alguma coisa farei. (...) O Papá não se admire por a despesa deste mês ser maior; 

mas, eu precisava muito de roupa nova. Adeus, meu querido Papá, dê um beijo à 
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mana482 e receba muitos beijos e abraços desta Sua filha muito amiga que lhe pede a 

benção. Amélia Porto (SGL, Reservados, Pasta n.º 14, 4 Nov 1885) 

A descrição que Amélia faz, dos novos livros, mostra que passou para outra classe, onde 

aprenderá Francês e Gramática francesa, Inglês e Gramática inglesa, Geografia, História 

Antiga, Português, Costura, mas evidencia, também, outro aspecto interessante: o estudo da 

Geografia e da História Antiga através de um livro em francês, o que realça o que já dissemos 

sobre a utilização das línguas estrangeiras no quotidiano, quer pela oralidade quer pela 

aplicação na leitura. Nesse ano lectivo de 1885/86, Amélia frequentou a 3.ª classe (IAN/TT, 

AC, Cx 40, 242). No final do ano, foi avaliada em: Doutrina Cristã, Óptimo; Comportamento, 

Sofrível; Maneiras, Mau; Ordem, Sofrível; Português, Sofrível; Inglês, Bom; Francês, 

Óptimo; Piano e Teoria da Música, Sofrível; Desenho, Óptimo; Caligrafia, Bom; e Lavor, 

Sofrível. Não se regista nenhuma falta durante o ano. As suas colegas de classe foram 

avaliadas nas mesmas disciplinas, à excepção de uma, que também frequentara Alemão. 

Lamentavelmente, não tivemos acesso às avaliações finais dos outros anos em que Amélia 

frequentou o colégio. As classificações de Amélia no final deste ano não são, efectivamente, 

muito boas, mas revelam-se bastante razoáveis a Línguas estrangeiras, Desenho e Caligrafia; 

ao mesmo tempo que manifestam não atingir o nível desejado a ‘Maneiras’. 

As cartas de Amélia apontam, ainda, para a aplicação de uma avaliação de carácter contínuo, 

em que as classificações são lidas mensalmente, permitindo-nos observar a sua evolução ao 

longo do tempo: “As notas leram-se no fim do mês e eu tive Doutrina B. Francês B. Inglês 

Ópt. de Português não tive nota alguma por falta de saúde da nossa Mestra que já está 

restabelecida graças a Deus” (SGL, Reservados, Pasta n.º 14, 5 Dez 1887); “Já se leram as 

notas do mês e eu tive: B. de Inglês, B. de Francês, Notáveis de Português, e B. de 

Comportamento” (SGL, Reservados, Pasta n.º 14, 5 Mar 1888). 

Apesar de sabermos pela sua descrição anterior que, em 1885/86, estudou Geografia e 

História Antiga, estas duas disciplinas não figuram no mapa de avaliação anual. Noutra carta, 

Amélia afirma: “Nos meus estudos de Francês é com muito gosto que lhe digo que estou a 
                                                 

482 Silva Porto tinha uma outra filha, casada, que vivia em Benguela. Como ele diria, em desabafo à irmã, tinha 

tido muitos filhos mas agora só lhe restavam estas duas. 
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aprender a África pois me interessa muito por lá ver os lugares em que o Papá já esteve pois 

isso me faz muito prazer” (SGL, Reservados, Pasta n.º 14, 5 Mar 1888). Mais uma vez, 

Amélia nos dá conta de que estuda uma disciplina diferente, em língua estrangeira, e que o 

está a fazer com “muito prazer”, porque tem um interesse pessoal no assunto que estuda. Nada 

nos garante que este seu interesse pessoal tenha sido considerado para a escolha daquele 

assunto específico por parte da(s) mestra(s) para desenvolver competências em Francês, mas 

tudo leva a crer que esta circunstância não tivesse sido descurada na tomada de decisão 

pedagógica que esteve na base de tal orientação. 

Silva Porto tinha destinado dois anos para a educação da filha, esperando que, logo depois, ela 

pudesse vir para a sua companhia (SGL, Reservados, 2–B–30). Por altura do seu 

septuagésimo aniversário, 24 de Agosto de 1887, quando Amélia está a caminho de completar 

17 anos, dá as suas ordens no sentido de que a rapariga regresse a Angola. Os atrasos do 

correio e outros desencontros deixam Amélia no colégio por mais um ano lectivo. Em 

Outubro, escreve à filha: “Encontrei as tuas cartas atrasadas de 4 de Maio e 2 de Junho, 

ficando ciente do que nelas me dizes, de estares adiantada na tua educação, e estimada de tuas 

preceptoras; o que com sumo prazer estimo” (SGL, Reservados, 2-B-30, 31 Out 1887). 

A tia de Amélia, em casa de quem esta passara as férias de Verão, mostrando-se ofendida por 

não ter sido encarregada, pelo irmão, da educação da sobrinha, desde o início, começa, então, 

a procurar convencê-lo da inutilidade de Amélia continuar no colégio, em Lisboa, pois que a 

achou “muito atrasada como já lhe disse na educação doméstica e mesmo no saber a única 

coisa que eu lhe achei foi o Ler Escrever é o que melhor sabe e nada mais está muito atrasada 

em tudo”483 (SGL, Reservados, Pasta n.º 14, 2 Nov 1887). Numa redacção muito deficiente e 

caligrafia quase indecifrável, Emília cai por vezes em contradições: “Vi o que me dizia de 

mandar retirar Amélia para a sua companhia faz muito bem porque ela tem instrução 

suficiente para ela podia estar mais adiantada mas não é a mais viva da memória e todos têm 

culpa (...)” (SGL, Reservados, Pasta n.º 14, 4 Fev 1888). 

                                                 

483 No original: “emesmo no Saver a única couza que eu lhe achei foi o Ler Escrever ê oque milhor save e nada 

mais istá mto atrazada em tudo”. 
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Como consequência destes apelos, vindos da irmã, Silva Porto começa a duvidar da vantagem 

de continuar a ter a filha naquele colégio e decide, mesmo, dar-lhe outro rumo. Em 8 de 

Dezembro, escreve à irmã, dizendo que não foi possível a Amélia ir para África e pede para o 

cunhado a ir buscar a Lisboa solicitando que, antes, Guilherme de Matos Tavares, então seu 

representante em Lisboa para estes fins, trate da sua saída do Colégio de S. José, em Benfica; 

ela ficará em casa dos tios, no Porto, para completar a sua educação. Em carta a um amigo, 

afirma que soube pela irmã, que Amélia estava mais atrasada em educação doméstica e 

científica do que as primas, educadas no Porto com menor dispêndio. 

Ora, tal circunstância, no que se refere à educação doméstica não será de estranhar, se 

recordarmos que não fazia parte do elenco de disciplinas, ou de actividades previstas no 

Colégio de Benfica; apenas o regulamento nos fala de responsabilidade pelo arranjo do seu 

espaço no dormitório, e limpeza e arrumo das salas de aula, em regime de rotatividade. O 

mesmo não diríamos da educação científica, que vinha, especificamente, assinalada nos 

prospectos de apresentação do colégio. São, exactamente, as cartas trocadas entre Amélia e o 

pai, que nos levam a suspeitar que, dando um maior peso à educação cívica e moral, ao 

Desenho e à Música como formas de expressão, bem como ao desenvolvimento da linguagem 

oral e escrita em Português e em línguas estrangeiras como o Inglês, o Francês e o Alemão, as 

alunas eram conduzidas à apropriação de um conjunto de conhecimentos de História, 

Geografia e Ciências Naturais, entre os quais, princípios de Física e de Química, através da 

leitura de livros apropriados nas diversas línguas estudadas, que constam das listagens de 

livros adquiridos para a biblioteca ou, individualmente, para cada aluna, sem que cada uma 

destas se considerasse como uma disciplina isolada. Por exemplo, não se fala de sistema 

métrico, ou mesmo de Aritmética, como disciplina avaliada e observámos diversos indícios de 

que esse era, seguramente, um assunto tratado, entre os quais: 

• os folhetos de apresentação do colégio, em que se afirma, claramente, que esta, como 

outras disciplinas, já atrás referidas, eram objecto de aprendizagem das alunas; 

• algumas referências, em cartas: “Acho a Maria Isabel muito adiantada no sistema 

métrico, contas, regra de três, admirei a maneira como ela escreveu as contas decimais” 

(IAN/TT, AC, Cx 46, 5(47), de TS à mãe, 14 Nov?); 

• as contas de livros, debitadas a cada aluna que entrava de novo, de que constavam 

sempre o Sistema Métrico de Monteiro de Campos e a Tabuada, para além da História 
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Bíblica, da História de Portugal de Midosi, da Gramática de Vieira, da Corografia de Moreira 

de Sá, do Catecismo, da Tabuada, e, nos casos em que se aplicava, do Compêndio de Desenho 

e dos Livros de Música (IAN/TT, AC, Lv 147). Os livros estrangeiros eram adquiridos 

depois, à medida que as alunas avançavam no estudo das línguas. 

Como afirmámos, anteriormente, estas disciplinas incluir-se-iam no Português, de acordo com 

a legislação em vigor para a instrução primária, sendo a gestão entre educação primária e 

secundária, feita pelo própria direcção do colégio, que este exemplo evidencia ter em atenção 

os interesses das alunas, tratando vários destes assuntos, também, no âmbito de uma outra 

língua, se se justificasse. 

Alheia à troca de correspondência entre o pai e a tia, que começava a pôr em risco a sua 

continuação no colégio, Amélia continuava a esforçar-se nos estudos e a dar conta do seu 

adiantamento ao pai: 

Meu queridíssimo Papá, Muitas e muitas boas festas e felizes entradas no novo ano o 

que espero é que este lhe traga mais alegria e consolação do que o outro estes são os 

votos que faz a sua filha muito amiga e que nunca se esquece de pedir a Deus e à S. 

Virgem para que o ajudem. Espero que esta o vá encontrar de perfeita saúde. Eu vou 

indo menos mal. (...) Os meus desejos todos são: de ir para a sua companhia e ser-lhe 

útil e o ver o quanto me adiantei no colégio de Benfica pois digo com a maior franqueza 

(isto sem me gabar) que não tinha receio nenhum de falar o Francês ou o Inglês com 

alguém para o Papá nunca ter de se arrepender de me ter mandado para o Colégio 

enquanto a trabalhos domésticos sei coser arranjar um quarto e fazer uma cama o que 

ninguém me ensinou. O meu desejo é que o meu querido Papá seja feliz e que N. Senhor 

o alivie de todos os desgostos eu já não peço para mim peço por o Papá e por as pessoas 

que me têm feito bem e que jamais se apagarão da minha memória as quais estão escritas 

os nomes de todos no meu coração ainda que pequeno ainda há um lugar para todas. O 

que lhe desejo é que seja muito feliz nos seus sucessos e que jamais se esqueça de cada 

uma das palavras que contém esta pequena cartinha. Adeus meu muito queridíssimo 

Papá adeus! Adeus até ao feliz dia que o acaso me reunir para sempre à sua companhia e 

que me não separarei senão por morte! Adeus! Queira abençoar esta Sua Filha que o 
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ama mais que as suas próprias forças. Amélia da Silva Porto. (SGL, Reservados, Pasta 

n.º 14, 5 Jan 1888) 

De passagem pelo Bié, Silva Porto escreve a Amélia, julgando que esta já se encontrava com 

a tia: 

Querida Filha, Recebi a tua carta de 5 de Janeiro, e a cuja com bastante prazer vou 

responder, pela certeza que tenho de que esta te vai encontrar em casa da tua tia no 

Porto. Toma sentido no que te vou dizer, porque já não és criança, agora estás mulher 

feita. Quero que saibas falar e escrever perfeitamente português, francês e inglês. 

Desenho, bordar, costura, e música. Perfeita dona de casa em todo o serviço, cozinhar, 

lavar, engomar, e restante serviço caseiro. Tua tia e tua mãe. Principiaste há muito tempo 

e não sabes nada, logo, repito, toma sentido nas minhas palavras. Desejo que esta te 

encontre na posse de perfeita saúde junto de toda a família e assino, teu pai do coração. 

(SGL, Reservados, 2-B-30, 29 Fev 1888) 

Percebemos, por esta missiva, o efeito que as palavras de Emília Amália terão tido no irmão 

que, esquecendo o que a filha lhe fora mostrando, acerca dos seus progressos que, pelo menos 

no que respeita à escrita eram sobejamente visíveis nas suas cartas, para além da desenvoltura 

que também nelas manifestava, do gosto que tinha em estar no colégio e do afecto que sentia 

pelas suas mestras, que lho retribuíam na mesma medida, começou a questionar a filha sobre a 

verdade da sua evolução, desde que para ali entrara com o intuito de se educar. Mas 

compreendemos, também, que, para além da tia, também o pai de Amélia tinha uma 

concepção do que era a educação da mulher, bem diferente da forma como o entendiam 

Teresa de Saldanha e as suas companheiras: a de uma dona de casa irrepreensível na 

organização do lar e na execução das tarefas domésticas, “Perfeita dona de casa em todo o 

serviço, cozinhar, lavar, engomar, e restante serviço caseiro” que, ao mesmo tempo, se 

possível, soubesse falar e escrever convenientemente e manter uma conversa simples, pelo 

menos em Português, Francês e Inglês; melhor, ainda, se tocasse um pouco de piano. 

Esta última carta de Silva Porto, com data de 29 de Fevereiro de 1888, mereceu de Teresa de 

Saldanha uma resposta deveras interessante: 
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Ill.mo Sr. Silva Porto, Li uma carta que V. S[enhoria] escreveu a sua filha, com data de 

29 de Fevereiro 1888, e não posso deixar de vir dizer a V. S[enhoria] quanto senti tudo o 

que V. S[enhoria] diz a sua filha! pois V. S[enhoria] diz na sua carta a Amélia: - 

“Principiaste há muito tempo e não sabes nada”. – Desculpe-me V. S[enhoria] que lhe 

diga que a sua filha não perdeu aqui o seu tempo. Adquiriu uma bonita letra, pois 

escrevia muito mal quando para aqui entrou; escreve o Português e o Francês bem. 

Também tem estudado a língua inglesa, além da música, desenho e bordados. Para a 

música tem sempre tido muita dificuldade e por esta razão não está mais adiantada. 

Quando para aqui entrou não se tratou de a ensinar a cozinhar, lavar e engomar, pois 

nestas condições nunca para aqui tinha vindo, pois as meninas aqui não se dedicam a 

isso. Tenho sempre tido pela sua filha muito interesse e amizade, de que ela é digna, pois 

é muito boa menina. Sinto que no fim de ela aqui estar muito tempo, V. S[enhoria] 

escreva uma carta em que se mostra tão descontente. Paciência! A menina sairá breve 

daqui. (...) Teresa de Saldanha Oliveira e Sousa (SGL, Reservados, Pasta n.º 14,484 21 

Maio 1888) 

A esta carta, responde Silva Porto, nos seguintes termos: 

Ex.ma Senhora, Com a máxima consideração prestada à carta de 21 de Maio pretérito, 

carta que V. Ex.a teve a bondade de me dirigir em virtude da minha ordem para a minha 

filha ser retirada do Colégio de S. Domingos de Benfica – respondo. Quer V. Ex.a que 

minha filha regresse afim de terminar aí os seus estudos!? Esta minha carta autoriza V. 

Ex.a a dar suas ordens neste sentido, que as minhas nesta mesma data acabam de ser 

dadas no meu procurador, e a minha irmã no mesmo sentido; porém, antes de terminar, 

V. Ex.a há-de permitir dizer-lhe que – Minha filha completando 18 anos a 12 de 

Dezembro próximo, visto ter nascido em igual dia do ano de 1870, está feita mulher – 

seguindo para aí de 6 anos, e durante 12 anos que tem aprendido!? Logo, peço licença a 

V. Ex.a para dizer que não tem razão nas palavras sublinhadas que me dirige; e ela 

reconhecerá então a minha razão na carta que lhe dirigi nesse mesmo sentido. Eu tinha 
                                                 

484 Por qualquer estranho motivo, a carta não se encontrava na pasta devida, tendo-nos sido gentilmente cedida 

uma cópia pela Dra. Cristina Neto que a ela se referiu em artigo publicado na revista Brotéria (Neto, 1982). A 

carta tinha indicação de ter sido recebida pelo destinatário no dia 21 de Julho e respondida dois dias depois. 
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11 anos – educação primária completa e estava fora de Portugal. Minha Senhora, a gente 

aprende até à morte e eu a ter mais filhas, tê-las-ia posto primeiramente a aprender – 

cozinhar – lavar – engomar – e – perfeita dona de casa. E depois educação científica; no 

entretanto, minha filha está muito santinha, e eu não desejo que minha filha seja santa, 

visto ter passado o tempo dos santos e das santas. Assino-me com toda a consideração e 

respeito. De V. Ex.a. [carta não assinada] (ADSCS, C 10756485; SGL, Reservados, 2–B–

31, Copiador de Silva Porto, 23 Jul 1888) 

Esta resposta de Silva Porto vem questionar a interpretação que atrás fizemos do que 

significaria a expressão ‘educação científica’, utilizada pela tia de Amélia, pois, neste excerto, 

ela surge claramente, como contraponto à ‘educação doméstica’, designando, porventura, a 

‘outra educação’, em que se incluiriam o Português e as Línguas estrangeiras e, 

eventualmente, a Música e a educação cívica. Um outro aspecto sobressai desta carta: o 

questionamento da educação religiosa, que o pai considera ir muito além do que seria 

necessário, ‘próprio de uma santa’, achando ele que o tempo dos santos já tinha passado. 

Estas afirmações de Silva Porto inserem-se no pensamento comum, de que a educação 

religiosa devia fazer parte do currículo, mas, apenas, na estrita medida em que promovia os 

bons sentimentos e refreava os impulsos, i.e. instruía nos princípios morais da religião 

católica, a religião oficial do Estado; o que fosse a mais, entrava no plano do misticismo que 

se temia, como vimos já, origem dos arroubos e visões das mentes femininas mais frágeis, ou 

de tendência para a fuga das obrigações familiares e, quem sabe, para entrar nalgum convento. 

Realmente, em Agosto de 1888, o livro de matrículas do Colégio de Benfica, regista que “saiu 

educada” (IAN/TT, AC, Lv 341). Nessa altura, já Amélia voltara para o Porto com alguma 

relutância, como a própria tia afirma: 

(...) segundo me dizem Amélia não querer sair como lhe digo nestes dias 3 ou 4 mas isso 

é questão de mais algum dia ela escreveu-me no dia 30 de Maio e pedia-me para eu a 

deixar estar mais 3 ou 4 meses no Colégio e pedia-me muito não sei com que fim para 

acabar os estudos estando ela tão atrasada, não no Escrever nem Ler, mas o resto nada 
                                                 

485 Por não estar assinada, a carta original, arquivada no ADSCS, só pôde ser identificada depois de encontrada a 

cópia no Copiador de Silva Porto. 
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sabe do que lhe é preciso mas o mano descanse e esteja tranquilo que eu tomo conta dela 

(...). (SGL, Reservados, Pasta n.º 14, 4 Jun 1888, sublinhado nosso) 

A 3 de Julho seguinte, finalmente, a tia Emília afirma que Amélia já está consigo e que 

começara, na véspera, no novo colégio, que a própria tia escolhera, o Colégio von Hafe, cujo 

programa, contendo o regulamento, junta à carta (ver Anexo 15). Informa o irmão que a 

sobrinha vai preparar-se para fazer todos os exames de instrução primária, “porque ela com os 

seus exames pode reger uma cadeira em qualquer terra em que esteja se chegar a precisar (...) 

é o que eu achava muito mau o colégio em que ela andava (...)” (SGL, Reservados, Pasta n.º 

14, 3 Jul 1888). Numa série de cartas dirigidas ao irmão por esta altura, Emília Amália 

desdobra-se em argumentos para justificar que tomara a decisão acertada: 

(...) Amélia não gosta que eu diga isto mas prezo a minha palavra e justifico o que vejo a 

Amélia não tem culpa tem só uma parte que podia estudar mais um bocadinho mas 

atendendo à sua idade está desculpada agora digo o mano que ela anda aprender o 

Português a fundo como deve e vai fazer o primeiro exame e o segundo fá-lo para o ano 

e havemos de ver se ela obtém fazer o de Francês que é do que ela está bastante 

adiantada e depois veremos o Inglês mas descanse que se eu vir que se se obtém 

resultado eu aviso o mano de tudo e vendo que ela pouco aproveita então digo-lhe para a 

mandar retirar. (SGL, Reservados, Pasta n.º 14, 24 Jul 1888)486 

Realmente, Amélia ressente-se quando a tia critica a sua educação, principalmente quando 

essas críticas afectam o seu colégio e as suas mestras, que estimava genuinamente. A tia, 

reconhecendo esse afecto, dá-lhe outra explicação: 

(...) eu só o que notei na Amélia é que ela gostava muito do Colégio de Benfica porque 

andava mais à sua vontade porque se tivesse olhado mais por a menina ela devia a estar 
                                                 

486 No original: “Amélia não gosta que eu diga isto mas prezo aminha palavra e justifico o que vejo a Amélia 

não tem culpa tem só uma parte que podia estudar mais um bucadinho mas atendendo assua idade istá disculpada 

agora digo o mano que ella anda aprender o Portugez afundo como deve e vai fazer o primeiro izame e o 

segundo falo para o ano e havemos de ver se ella obetem fazer o de Francez que hé do que ella ista vastante 

adiantada e dipois veremos o Inglês mas descansse que se eu vir que se se obetem rezultado eu avizo o mano de 

tudo e vendo que ella pouco aproveita intão digolhe para amandar retirar”. 
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muito adiantada agora aqui eu faço-lhe muitas advertências que lhe são precisas para ser 

uma senhora com as habilitações de uma dona de casa e isso contraria-a um pouco até 

mesmo pode chegar a dizer que sou impertinente. (SGL, Reservados, Pasta n.º 14, 24 

Out 1888, sublinhado nosso) 

Comparando o regulamento do novo colégio com o do Colégio de Benfica, podemos imaginar 

que Amélia tivesse tido alguma dificuldade em se adaptar às novas condições, sobretudo pela 

rigidez da disciplina, que associava a inexactidão no cumprimento das normas estipuladas, 

aos respectivos castigos, do seguinte modo: 

As alunas devem estar à hora marcada no colégio, sendo castigadas as que vierem tarde 

ou faltarem sem motivo justificado. Devem sentar-se logo no lugar que lhes pertence, e 

durante a lição evitar absolutamente tudo que possa causar distracção. 

Todos os livros, cadernos e objectos necessários ao estudo devem estar na melhor 

ordem. Faltas não justificadas são castigadas. Os castigos são: 

1.º Uma má nota no boletim. O número de más notas decide a colocação na aula. 2.º 

Temas extraordinários. 3.º Retenção no colégio, que é sempre acompanhada de tema 

extraordinário. Castigos corporais são evitados, mas os pais serão convidados a retirar 

qualquer menina cuja presença for prejudicial às outras, sem ter direito a indemnização 

alguma. As alunas externas não podem trazer livros ao colégio, senão os adoptados para 

os seus estudos. As internas não podem ler livros ou jornais sem licença da directora, 

que da sua parte lhes facilita obras úteis e de bom gosto para o seu recreio. (SGL, 

Reservados, Baús de Silva Porto, Colégio Von Hafe, s/d) 

Exactamente um mês, apenas um mês, depois de ter entrado no novo colégio, Amélia fez 

exame de Português, em que foi aprovada com distinção. A tia não se cansa de procurar 

mostrar ao irmão como o novo colégio faz maravilhas: “(...) esta tem só por fim de lhe dizer 

que sua filha fez exame de [instrução primária] elementar e ficou com distinção devido ao 

bom colégio em que ela anda a muitos esforços que fizeram para colher o resultado que se 

colheu” (SGL, Reservados, Pasta n.º 14, 4 Ag 1888, sublinhado nosso). Amélia também 

escreve ao pai dando a notícia: 
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Meu querido Papá, No mesmo dia em que lhe dirijo estas linhas, acabo de fazer o meu 

Exame de Instrução Primária de Português ficando distinta, um dos meus maiores 

desejos, e estou muito contente, mas como em tudo a minha alegria não é completa pois 

tenho sempre em vista horizontes mui toldados. Estimo saber como tem passado. Eu 

graças a Deus estou boa, espero continuar assim. Agora tenho a dizer-lhe que hei-de 

estudar bastante para o ano para fazer os meus exames de Francês, e segundo ano de 

Português. (SGL, Reservados, Pasta n.º 14, 2 Ag 1888) 

A própria circunstância de ter feito o exame, com distinção, um mês depois de ter saído do 

Colégio de Benfica, mostra o exagero da tia, que outro amigo de Silva Porto, com muita 

diplomacia lhe faz notar: “(...) a Amelinha está crescida e ao que parece não está tanto 

atrasada como diziam piano por enquanto pouco sabe487 porém isso será devido ao pouco 

tempo que principiou a aprender (...)” (SGL, Reservados, Pasta n.º 14, de Joaquim Gonçalves 

Azevedo Carvalho a Silva Porto, 4 Out 1888). 

Repare-se que, ao exame de instrução primária elementar que a ex-aluna do Colégio de 

Benfica realizou ao chegar ao Porto, ‘o primeiro exame’, Amélia chama ‘de Português’, 

afirmando ainda que, no ano seguinte, fará o do ‘segundo ano de Português’, supostamente o 

de instrução primária complementar (Carta de Lei de 2 de Maio de 1878; Regulamento para a 

execução das leis de 2 de Maio de 1878 e 11 de Junho de 1880, de 28 de Julho de 1881) e, 

ainda, o de Francês, que a legislação portuguesa da época não inclui no elenco de disciplinas 

de instrução primária. 

Infelizmente, não sabemos o que aconteceu, posteriormente, com Amélia, uma vez que as 

suas cartas para o pai terminam pouco depois, em consequência do suicídio deste, em Março 

de 1890. 

                                                 

487 Tal como dizia Teresa de Saldanha na sua carta a Silva Porto, Amélia não tinha inclinação para a música. 

Nas cartas da tia, esta também reconhece que a música é um tormento para a sobrinha e, por isso, acha que não 

deverão insistir e, em alternativa, proporcionar-lhe mais desenho, de que ela gosta. 
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4.2.3.4 Os exames internos 

O colégio detinha um sistema de avaliação interno, que o regulamento descrevia do seguinte 

modo: 

Notas. As Meninas terão boas e más notas de comportamento e maneiras, de lições, de 

ordem e arranjo. As boas notas são: Exemplar ou Notável, Óptimo e Bom; as más notas 

são: Sofrível e Mau. Cada uma das Mestras marcará no fim da semana o comportamento 

de cada Menina e o resultado das notas de todas as Mestras é que dá a nota decisiva da 

semana. As notas de Lições (incluindo: lições de cor, leitura, análise, contas, ditado, 

exercícios escritos) são valores de 0 a 3 que contadas no fim da semana e do mês dão 

direito ao 1.º, 2.º, 3.º lugar, etc... da classe. Do resultado dos valores depende a nota 

decisiva do mês: Notável, Óptimo, Bom, Sofrível ou Mau. As regras particulares 

relativas aos valores estão explicadas num mapa especial. A Mestra das Aulas assim 

como as Mestras que tiverem mais horas de vigilância com as Meninas, marcarão nota 

dobrada de comportamento no fim da semana. (ADSCS, Regulamento do Colégio de 

Santa Joana Princesa, 1898) 

A descrição evidencia, tal como já fora possível observar no subcapítulo anterior, um modelo 

de avaliação de carácter contínuo, havendo notação semanal e intervenção de todas as mestras 

envolvidas, com especial relevo para aquelas que passavam mais tempo com as alunas, que 

‘marcavam nota dobrada’. No final do ano, publicavam-se, sob o título “Distribuição de 

prémios no Colégio de S. José em S. Domingos de Benfica” (ou “Solene distribuição de 

prémios...”), para distribuir pelos pais e parentes, três listas nominais: a primeira, incluía os 

nomes das alunas por ordem alfabética e indicação das respectivas idades; a segunda, em 

forma de tabela, com a indicação de “Resultado das notas das meninas durante o ano escolar 

de...”, listava os nomes das alunas distribuídas por classes e as respectivas notas; numa 

terceira lista, semelhante à segunda, inscreviam-se os resultados dos exames, feitos no final 

do ano. Uma quarta parte da publicação enunciava as alunas premiadas em cada área. 

A segunda e a terceira lista diferem nas disciplinas ou áreas avaliadas. Assim, na tabela dos 

resultados obtidos durante o ano escolar, podemos observar as notas conferidas, como no 

exemplo mostrado atrás, para a aluna Amélia Silva Porto, em: Doutrina Cristã, 
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Comportamento, Ordem, Português, Inglês, Alemão, Música – nalguns anos dividida em 

‘Teoria e Piano’; noutros, em ‘Teoria e Piano, ou Rebeca ou Bandolim’ – Desenho, Pintura, 

Caligrafia, Lavor – algumas vezes também ‘Flores’ – e, em 1909/10, existe, mesmo, uma 

coluna especial para “de falar as línguas” (ver Anexo 13). Na tabela dos resultados dos 

exames, registava-se o resultado da avaliação de: Doutrina Cristã, Português, Inglês, Francês, 

Alemão e Música, com as divisões já enunciadas de Música teórica e prática, sendo esta 

última parte correspondente ao(s) instrumento(s) que cada uma aprendia a tocar. 

De acordo com o que patenteia o Livro de notas das alunas do Colégio de S. José, em Benfica 

(IAN/TT, AC, Lv 983), referente apenas a parte do ano lectivo de 1879/80, de que 

apresentamos a cópia de parte de uma página na Figura 25, estes valores, de 0 a 3, eram 

somados e lançados no livro semanalmente e, mensalmente, eram somados os valores 

semanais e registados num folha final. Haveria uma tabela de conversão do total de ‘notas 

boas’, obtidas pela diferença entre as ‘notas boas’ e as ‘notas más’ de todo o período 

considerado, em “Notável, Óptimo, Bom, Sofrível ou Mau”. Neste caso, os registos referem-

se a Português, Inglês, Francês e Comportamento. É muito provável que os livros dos anos 

seguintes, a que não tivemos acesso, adoptassem uma divisão diferente para as colunas, que 

permitisse a avaliação de todas as áreas previstas no excerto do regulamento transcrito, que é 

posterior a esta data. Em qualquer caso, a Figura parece ser elucidativa. 

As descrições dos exames, a nível interno, abundam, sobretudo, mais uma vez, nas cartas de 

Teresa de Saldanha para sua mãe e para Maria Augusta Campos. Em 1880, ano em que esta 

época de exames e festividades de fim de ano constituía particular preocupação pela morte, 

ainda recente, da Mestra de Aulas, Ir. Maria Rosa Corbally, podemos seguir quase a par e 

passo o que foi acontecendo, através das cartas de Teresa para a mãe. Aí se regista que as 

provas tiveram início no dia 20 de Julho: 

Ontem continuaram os exames toda a manhã, durou até à uma e meia (...). Dos exames 

estou contente. Acho grande diferença este ano no adiantamento do português, contas, 

gramática, estou contente e vejo que a falta da Ir. Rosa não se tem sentido nos estudos. 

Assim é este mundo, e esta a vantagem das Congregações e casas religiosas. Falta uma, 

mas como tudo está organizado, caminha este pequeno mundo. (ADSCS, C 3900, de TS 

à mãe, 21 Jul 1880) 
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Figura 25. Página do Livro de notas das alunas, Colégio de S. José, Benfica, 1879. (IAN/TT, AC, Lv 

983) 

Continuaram ontem os exames das classes de português, as pequeninas foi uma 

admiração. A pequena Perestrelo,488 a Paulina,489 e uma outra pequena de 5 a 6 anos, 

depois de lerem na perfeição, fizeram exame de gramática, história de Portugal, 

geografia e contas, que foi um espanto. A Perestrelo o ano passado não estava cá e a 

                                                 

488 Maria da Penha Perestrelo de Vasconcelos (1871-?), filha de Sebastião Perestrelo de Vasconcelos (6.º Senhor 

do Morgado do Espanhol) e de Clara Anahory. Casou com José da Ascenção Guimarães, de quem adoptou o 

último apelido, com que assinou na lista das ex-alunas que participaram na homenagem a Teresa de Saldanha no 

30.º dia do seu falecimento (ADSCS, D 0009). 
489 Paulina Vandevelde Roldan, é uma das sete irmãs Roldan que frequentaram o colégio, filhas de Felipe 

Vandevelde e de Gertrudes Roldan e Garzon. Entrou em 1877 e ‘saiu educada’ em Agosto de 1888. Na lista das 

ex-alunas antes mencionada (ADSCS, D 0009) assina Paulina Vandevelde Roldan Ferrugento Gonçalves. 
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outra veio este ano e não sabia ler. Era engraçadíssimo vê-las agarradas às medalhas de 

N. Sra. beijando a medalha, quando lhes fazia a pergunta, para responderem bem. Era 

engraçadíssimo vê-las, coitadinhas! Hoje, quinta-feira, descansaram. Amanhã 

continuarão. A Elisa Neves490 foi uma miséria. A mais pequena Azambuja, a Chica,491 

fez um ditado em português sem um erro. (ADSCS; C 3901, de TS à mãe, 22 Jul 1880) 

Estive sentada a presidir ao exame de francês das 9 ao meio dia; levantei-me para 

almoçar; li a sua carta que me deu muito gosto e depois tornei a voltar para os exames 

até agora que são duas horas. (...) Estou muito contente com o resultado dos exames. 

Hoje foi a primeira chamada de francês até ao meio dia e agora foi a segunda. Não 

imagina a diferença da pronúncia do ano passado e como as crianças estão adiantadas. A 

Jeanne [Thiaucourt] é um verdadeiro tesouro. Vou mandar vir a Alemã e assim vou 

montando isto, de maneira a ser um estabelecimento modelo. Nos estudos, vejo a Ir. M. 

Rosa não faz falta! É mais um desengano, e triste realidade que ninguém neste mundo é 

indispensável. Digo eu isto, mas assim mesmo acho que há pessoas que são 

indispensáveis. (ADSCS, C 3902, de TS à mãe, 23 Jul 1880) 

No dia seguinte, regista apenas: “Hoje cá têm continuado os exames de francês, as classes das 

mais pequeninas, não imagina como responderam bem as pequeninas. A Jeanne [Thiaucourt] 

é na verdade um tesouro” (ADSCS, C 3903, de TS à mãe, 24 Jul 1880). Dois dias depois, 

continua o seu relato: 

Hoje tivemos exames de 1.ª classe de Inglês, a classe da pobre Ir. Maria Rosa [Corbally]. 

Durou 4 horas menos um quarto! Das 8:45 horas ao meio dia e meia hora. Eram 16 

pequenas. Responderam admiravelmente bem, história, geografia, análise, não se pode 

exigir mais das crianças, coitadinhas. História foi todo o principio da história antiga e 

história da Inglaterra. A Irmã Catarina examinou-as muito bem. Eu estou admirada do 

muito que as crianças sabem, nas três línguas que estudam, além da música e desenho e 

                                                 

490 Elisa de Almeida Ribeiro Neves. Entrou no Colégio em Maio de 1878 (IAN/TT, AC, Lv 346). 
491 Francisca Xavier José de Mendonça (1870-1949), filha dos 3.º Condes de Azambuja, já atrás referida: entrou 

no colégio, com os irmãos, em Maio de 1877, saindo em Janeiro de 1884. Casou, em 1887, com o 3.º Conde da 

Figueira, Luís José Machado de Mendonça Eça Osório Castelo Branco Vasconcelos e Sousa. 
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das 3 peças que têm metidas na cabeça! Pobres crianças! (ADSCS, C 3905, de TS à mãe, 

26 Jul 1880, sublinhado no original) 

Os exames continuaram no dia 27: 

Tive toda a manhã os exames de inglês, desde as 9 até agora, só interrompi para 

almoçar. Continuo muito contente com o resultado dos exames, e este ano vai tudo com 

muita ordem, com muito tempo, de maneira que melhor se pode julgar do adiantamento 

das crianças. (ADSCS, C 3906, de TS à mãe, 27 Jul 1880) 

Têm continuado os exames, e só sinto que não haja alguém de fora para julgar. Mas 

começam às 8:30 horas e era necessário que fosse alguém que aqui pudesse vir ficar. 

Hoje tivemos a 1.ª classe de música. É admirável o que sabem de música, como solfejam 

e sabem escrever os compassos. (...) Julgo não há outro colégio aonde se ensine assim. 

As pequeninas também fizeram exame de inglês e português, é um apetite vê-las. O 

colégio, apesar da falta da Irmã M. Rosa, não tem enfraquecido nos estudos. (ADSCS, C 

3907, de TS à mãe, 28 Jul 1880) 

No dia 1 de Agosto, escreve: “Ontem tivemos toda a manhã exame de música. Ouvir escalas a 

62 crianças, imagine que divertimento” (ADSCS, C 3912, de TS à mãe, 1 Ag 1880, 

sublinhado no original). Este dado parece particularmente relevante quando, algumas linhas 

antes, tinha afirmado que, nesse ano, frequentavam o colégio, “68 meninas e 5 rapazes”. 

Admitimos que esta época do ano fosse, para Teresa de Saldanha, uma grande ‘canseira’, 

como ela usava dizer, mas uma responsabilidade de que não abdicava: os “nossos exames, (...) 

são feitos com toda a solenidade e justiça!! (...) e é negócio muito sério aprovar, ou reprovar 

as meninas!” (ADSCS, C 5602, de TS à cunhada, 21 Jul 1890, sublinhado no original). 

Depois dos exames, vinha a solenidade da distribuição de prémios e o encerramento solene do 

ano lectivo: 

Dos prémios fez-se tudo diferentemente do ano passado (...). Os livros franceses, estão 

no quarto da Jeanne. Ela e as Irmãs das classes e a Madre Inês é quem os distribuem, é 

assim muito mais justo. Consultam-me em tudo; mas, elas é que de justiça podem julgar 

as crianças! (ADSCS, C 3917, de TS à mãe, 8 Ag 1880, sublinhado no original) 
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A participação de Teresa de Saldanha no colégio era de uma presença contínua e, tão forte 

que o colégio era, em certos meios, mais conhecido como sendo o ‘Colégio de Teresa de 

Saldanha’. No entanto, importa sublinhar que, formalmente, a sua função era de directora do 

colégio e de superiora geral das Irmãs. Não se lhe atribui o lugar de Mestra de Aulas, nem de 

professora, muito embora, por vezes, a encontremos a ajudar alguma aluna: “Já a estive a 

ajudar às lições, e acha muita graça a eu lembrar-me tanto das regras da gramática inglesa! 

Vou-a ensinando, e a ter tudo em muita ordem, cadernos, livros (...)” (IAN/TT, AC, Cx 46, 

5(71), de TS à mãe, 30 Nov ?, sublinhado no original). Mas é ela que preside aos exames 

internos, embora conte com as mestras e as Irmãs, que conviveram directamente com as 

crianças ao longo do ano nas aulas, para tomarem as decisões sobre as notas e os prémios a 

atribuir. Aliás, a experiência de Teresa, como professora, resumia-se à experiência de 

catequista, de lições particulares a alunas pobres, de substituição de alguma mestra que se 

encontrasse doente. É na orientação pedagógica que o seu papel é fundamental; por isso a 

‘consultam em tudo’, em todos os aspectos importantes que diziam respeito às decisões 

pedagógicas, o que consideramos crucial para que a tomemos como fundadora de um estilo 

pedagógico próprio, que teve tempo e condições para pôr de pé e orientar durante largos anos. 

4.2.3.5 As festas 

Uma das características do colégio era a cadência de momentos festivos que marcavam o ano 

lectivo e envolviam as alunas e suas mestras em diversas actividades, sabiamente 

administradas, de modo a não perturbar o normal desenrolar das aulas, mesmo quando as 

substituíam, temporariamente, mas, antes, a dar-lhes novo fôlego, integrando-se no sentido 

abrangente de educação que Teresa de Saldanha defendia para as suas escolas. 

Para além das festas litúrgicas, como o dia de S. José, patrono do colégio ou o dia de Santa 

Catarina de Sena, padroeira da congregação, havia, anualmente, a Primeira Comunhão de 

pequenos grupos, a celebração do dia de S. Vicente, entre outros. “As antigas alunas ainda se 

recordam com saudades das alegres festas que nele se celebravam, sendo uma das mais 

simpáticas a do dia 15 de Outubro, festa [onomástica] da nossa veneranda Fundadora” 

(Thiaucourt, 1987, p. 351), por ser dia de Santa Teresa de Ávila. Nesse dia, como noutras 

festas, era uso as alunas cantarem o ‘Hino da Madre Geral’ composto pela Professora D. 

Isabel Barros de Castro: 
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Brilhem galas, campeiem lumes, 

Remurmure dos cantores o trinar. 

Troem vivas, rescendam perfumes 

Para tão feliz dia cantar. 

Quem faz anos (ou (...) tem festa (...)) 

Oh! Céus! que alegria! 

Quem nos ama, tutela e nos guia 

No vosso sorriso e meigo olhar 

Vemos fulgir vivo brilhar, 

Bem como Jesus – paz e doçura 

Ondas de luz – tanta ventura. 

(Thiaucourt, 1987, p. 358) 

Uma festa de origem religiosa que alegrava todos quantos nela se envolviam mas que não se 

confinava a actos piedosos, prolongando-se no convívio alegre entre todos e no arranjo de 

pequenas surpresas, em que Irmãs, mestras e alunas se empenhavam e empolgavam 

conjuntamente. A Crónica da Congregação dos anos 1904-1905 relata, a propósito de uma 

destas festas: 

As Meninas do Colégio que todos os anos querem mostrar de uma maneira particular a 

sua gratidão para com a Nossa Rev.ma Mãe e Directora, ofereceram-lhe uma linda 

imagem de Nossa Senhora de Lourdes, que foi colocada no jardim numa gruta erecta 

temporariamente. Algumas das Irmãs mais novas mostraram nesta ocasião o seu zelo e 

fervor, preparando o lugar, trazendo pedras, etc. No espaço de 3 dias esteve pronta a 

gruta e tão bem arranjada que faz pena que esta pequena obra (...) não esteja bastante 

solidamente construída para poder assim ficar sem ser reconstruída de novo.492 (ADSCS, 

D 7445, Crónica da Congregação, 1904-1905) 

E, “fora disso, uma vez por outra, havia passeios e piqueniques aos montes, passeios que as 

alunas muito apreciavam” (Thiaucourt, 1987, p. 351): 

Na quinta-feira de tarde, parti para os altos do Mouxinho com parte da comunidade e 60 

meninas. Soltas nos montes fazia gosto ver aquela alegria. Apareceu o Evaristo com os 

cestos da merenda e foi atacado pela criançada!! Mas ele fiel às ordens da Vigária, virou 

as costas, sentou-se sobre os cestos e não puderam as espertas crianças saber o que ali 

estava guardado. Por lá estivemos até à noite e vimos dar as salvas e ouvimos os 

                                                 

492 Na mesma crónica (ADSCS, D 7445), adianta-se que a gruta foi posteriormente reconstruída. 
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foguetes deitados em Lisboa para solenizar aquele dia. Estou certa que havias de gostar 

imenso daquele divertimento tão inocente. (ADSCS, C 5407, de TS à cunhada, 27 Jul 

1879) 

Nesta viva descrição, é quase possível, ao leitor, visualizar a aparição do Evaristo, carregado 

com os cestos, a ser “atacado pela criançada”. Sublinhamos a notícia de que as crianças 

andavam “soltas nos montes” e “fazia gosto ver aquela alegria”. Acontecimentos destes eram, 

certamente, frequentes, pois encontramos, diversas vezes referidos, os passeios aos montes: 

“Hoje vou dar um passeio aos Casais e damos uma merenda às pequenas, que estava 

prometida, mas tudo são e bom e nada que faça mal. Estão contentíssimas” (ADSCS, C 3920, 

de TS à mãe, 11 Ag 1880, sublinhado no original). 

Celebrava-se o dia de Camões, o dia da Restauração, os Santos Populares, em que se faziam 

as fogueiras, entre outras brincadeiras, o dia 11 de Novembro e o tradicional magusto. No seu 

diário, Teresa descreveu, sumariamente, os festejos do 3.º centenário da morte de Camões, em 

que envolveu as suas alunas e as Irmãs: 

8 de Junho de 1880, terça-feira: Primeiro dia das festas de Camões (...). 9 de Junho de 

1880, quarta-feira: Fui à noite ver as luminárias. Saí de Benfica às seis e meia, com 

algumas pequenas, voltei à meia noite. (...) 10 de Junho de 1880, quinta-feira: Fui com 

as pequenas ver o cortejo cívico. Voltámos, jantar. (...) 11 de Junho de 1880, sexta-feira: 

Fui a Lisboa, às duas, levando os pequenos que deixei no Asilo de São Sebastião para 

ver o fogo de vistas. A Madre Vigária e as Irmãs foram à noite. (ADSCS, D 7264, Diário 

de Teresa de Saldanha, 1880) 

No dia da Restauração, 1 de Dezembro, o recreio da noite era prolongado e cantava-se, 

solenemente, o Hino da Restauração (ADSCS, C 4176). Acerca deste dia, Teresa comentava 

com a cunhada: “Ontem à noite as pequenas cantaram o Hino da Restauração, acho bom 

tenham sentimentos patrióticos!” (IAN/TT, AC, Cx 46, 5(69), 2 Dez ?). Outros 

acontecimentos públicos de que tinha notícia, bem informada como procurava estar quer 

através da cuidada leitura dos periódicos quer pelas notícias que lhe chegavam pela família, 

sobretudo pela mãe e pela cunhada, bem como pelos familiares das alunas, não descurava 

nenhuma ocasião em que pudesse envolver as crianças, pondo-as em contacto com a 
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sociedade em que viviam e procurando desenvolver nelas, atitudes de respeito e de 

entusiasmo pelos valores em que acreditava. Por ocasião da inauguração do monumento dos 

Restauradores, ocorrida em 28 de Abril de 1886, escrevia à mãe: “Li nos jornais todas as 

descrições da inauguração do monumento e cá me entusiasmei e procurei entusiasmar as 

minhas meninas” (ADSCS, C 4314, 30 Abr 1886).493 

O Carnaval era outro evento festivo celebrado no colégio, em que as crianças, sem aulas, se 

divertiam usando a sua criatividade, com a ajuda de todos: 

O baile foi muito engraçado. Cada menina tinha o seu nome, depois da apresentação dos 

personagens veio o sol, a lua, estrelas, noite e dia, o vento. Este era muito engraçado 

todo vestido de papel, umas brincadeiras que divertiu [sic] inocentemente as crianças. A 

[Mariana] Correia dançou com a nossa M[aria] Teresa e por fim acabou por lhe pegar ao 

colo a dançar com ela. (ADSCS, C 4007, de TS à mãe, 27 Fev 1884). 

Estamos no Carnaval, com gosto vejo o último dia. As meninas têm-se divertido muito, 

mas com sossego e juízo. Hoje há representação de um drama que vimos representar em 

Braga (...) no mês de Setembro último. É muito bonito. É difícil entreter noventa 

meninas e muitas senhoras, mas mostram-se satisfeitas. (ADSCS, C 5995, de TS à 

cunhada, 14 Fev 1899, sublinhado no original) 

Mas, a festa por excelência, era a que encerrava o ano, habitualmente em meados de Agosto, 

para a qual se convidavam os pais e todos os que colaboravam, durante o ano, na educação 

das crianças, bem como alguns amigos, para além de um prelado que, formalmente, presidia à 

distribuição de prémios, com que se finalizava o evento. Os pais tinham, obviamente, 

prioridade, mas a insistência de muitos que conheciam a fama destas festas, tornava, por 

vezes, complicado, conseguir que toda a gente coubesse na sala: 

                                                 

493 Outros acontecimentos ocasionais mereciam a atenção de Teresa de Saldanha que, como ela própria regista 

em carta à mãe (ADSCS, C 4349, 11 Jun 1886), deixou “sair as meninas para o casamento do Príncipe” D. 

Carlos com D. Amélia de Orléans, contrariamente ao que acontecera no Bom Sucesso, tendo por esse motivo 

recebido um louvor do Núncio. 
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Vi a Maria Inácia, no Quelhas, (...) lá a convidei para o dia 19, quase que me pediu. Eu 

tomara ter todos, mas os pais das crianças têm mais direitos a vir e como há pouco 

espaço não posso muito alargar-me. Entretanto espero que todos vejam bem. (ADSCS, C 

3922, de TS à mãe, 14 Ag [1880]) 

 
Figura 26. Sala preparada para a festa anual, s/d. (ADSCS, Álbum fotográfico) 

As festividades decorriam, sobretudo, “na aula principal chamada sala redonda”, a sala de 

música no tempo da infanta D. Isabel (ver Figura 26). “Várias janelas do andar de cima 

davam para esta sala, e não era raro a Madre Vigária atirar, dessas janelas, quando as meninas 

menos esperavam, punhados de rebuçados que faziam as suas delícias!” (Thiaucourt, 1987, p. 

351).494 Envolviam uma longa e trabalhosa preparação. Nelas, era preciso que todas as alunas 

entrassem. Thiaucourt (1987, p. 359) afirma que Teresa “Receava desconsolar as meninas que 

não representavam no dia da distribuição dos prémios, por isso mandava compor peças 
                                                 

494 “(...) dessas janelas”, continua Thiaucourt, “surgiam também, de surpresa, bons ralhetes da mesma Madre 

Vigária, que, se tinha óptimo e generoso coração, não deixava passar coisa alguma menos correcta, sem a devida 

repreensão” (Thiaucourt, 1987, p. 351). 
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especiais em que entrava muita gente”. Para nós, tratar-se-ia mais de uma exigência 

pedagógica, que ultrapassava o desgosto de não representar, conquanto esse aspecto fosse 

importante, pois Teresa de Saldanha afirmou, mais de uma vez: “A vantagem que se tira 

destas representações, que tanto trabalho dão, é justamente ensinar às nossas meninas a ter 

boas maneiras e perderem um certo acanhamento natural que algumas têm” (ADSCS, C 1027, 

de TS a Maria Augusta Campos, [1880]). Teresa refere-se “às nossas meninas”, sem excluir 

ninguém, como se afirmasse que aquela actividade fazia parte integrante da educação de que 

queria que pudessem desfrutar, todas as educandas entregues aos seus cuidados, ao seu zelo e 

critério pedagógicos. Certo é que a lista de alunas, incluídas no programa da festa, 

corresponde, integralmente, podemos afirmá-lo, à lista de alunas que frequentaram o colégio 

durante o ano e dele não se ausentaram antes dessa altura. 

Castilho descreve um desses dias, começando por realçar a beleza do espaço e a alegria das 

crianças, sem esquecer a presença das educadoras e, dentre estas, de Teresa de Saldanha, 

como a coordenadora e impulsionadora de todo aquele efeito positivo, adequado ao que 

denomina de “primorosa educação”: 

Foi uma festa encantadora a costumada distribuição anual de prémios às alunas deste 

magnífico Colégio, em São Domingos de Benfica. A grandiosidade e beleza do edifício, 

o aprazível do local, o bom gosto e vastidão dos jardins, a alegria comunicativa das 

crianças e, finalmente, a nota simpática da presença das virtuosas professoras, à frente 

das quais se encontra a Ex.ma Senhora Dona Teresa de Saldanha Oliveira e Sousa, uma 

dama duplamente nobre pelos seus pergaminhos e pela excelência das suas virtudes, 

tudo isto contribuiu para que aquela festa ficasse bem gravada na memória dos 

convidados. Antes de se proceder à distribuição feita por Sua Eminência Reverendíssima 

o Senhor Núncio Apostólico, que se dignou honrar aquela festa com a sua assistência, 

houve concerto e representaram-se algumas comédias em alemão, francês e português. 

Dizer que o programa foi magnificamente executado, torna-se desnecessário, sabida 

como é de todos a primorosa educação que ali se administra às educandas. No entanto, 

queremos frisar a tradução admirável da comédia “As médicas”, feita pela Senhora Dona 

Isabel de Barros, uma das senhoras que ali dirigem a educação das criancinhas. Também 

se salientou pela sua graça a orquestra infantil, formada por duas pianistas e tocadoras de 

castanholas, campainhas, ferrinhos, tambor, copos, kammtrompete, etc. Os prémios 
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consistiam em livros e fitas de seda de várias cores, com dizeres a ouro. Em duas salas 

contíguas estavam expostos os lavores: bordados a ouro, seda, a branco e quadros a óleo, 

desenhos, etc. Além de grande número de senhoras, assistiram também o Ex.mo Senhor 

Bovieri, auditor da nunciatura, o secretário da nunciatura, Baron de Leoni, o padre 

Joaquim Gomes, Francisco de Sampaio Melo e Castro, Pereira Pinto (Balsemão), 

representando o Mundo Católico, vários sacerdotes. (Castilho, Correio Nacional, 18 Ag 

1900, aspas no original) 

O evento compunha-se, portanto, de três partes: 1. a exposição dos trabalhos das alunas: “uma 

bonita exposição de trabalhos, cadernos, desenhos, pinturas, etc.” (Thiaucourt, 1987, p. 351); 

2. a festa, propriamente dita, composta por peças musicais, por exemplo, para piano, tocadas 

pelas alunas que tinham este instrumento como opção, a 2, 4, 6 e 8 mãos,495 canções 

executadas por grupos corais de diferentes classes, recitação de poemas, representação de 

peças teatrais, a maioria comédias e em português mas, também, nas outras línguas estudadas 

no colégio, inglês, francês e alemão (ver Figura 27); 3. a distribuição de prémios, que 

constavam, como afirma Júlio de Castilho, de fitas bordadas de diferentes cores e de livros 

criteriosamente escolhidos. 

Para que o resultado fosse aquele que Castilho descreve, muitas semanas de árduo trabalho, 

por parte das mestras e das crianças, tinham acontecido. Desde a escolha das peças musicais 

ao arranjar das peças de teatro, umas vezes adaptadas, como aquela a que Castilho se refere 

como tendo sido traduzida por uma das mestras, e cujo título nos merece um relevo especial, 

uma vez que não seria muito frequente, em 1900, em Portugal, a profissão de médico no 

feminino, aos ensaios sucessivos até que tudo estivesse conforme o que se pretendia, i.e. o 
                                                 

495 “O trabalho foi muito, é verdade, mas às vezes há muito trabalho sem resultado favorável. Estimo muito 

saber que achou as pequenas adiantadas no piano, eu também as acho adiantadas, e como pode supor, tem 

servido um pouco o que eu sei, pois a D. Isabel, coitada, consulta-me em tudo e por assim dizer faz tudo quanto 

eu a aconselho e com o tempo mais se hão-de adiantar, se Deus quiser. Com jeito tenho feito tudo, para não ferir 

melindres; mas na posição das mãos tenho procurado ser severa. (...) As pequenas estão adiantadíssimas em 

música. Entraram vinte e duas pequenas, nas peças que tocaram no dia 19 e destas vinte e duas, seis nunca 

tinham tocado em público, e tocaram este ano a primeira vez a 4 mãos. Os desenhos mostram que há quem saiba 

ensinar, não acha? Deus nos vá ajudando nesta difícil missão” (ADSCS, C 3927, de TS à mãe, 21 Ag 1880 

sublinhado no original). 
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mais perfeito possível. As peças portuguesas eram, normalmente, encomendadas ao génio 

literário da cunhada de Teresa de Saldanha, a Marquesa de Rio Maior (Thiaucourt, 1987). No 

seu Diário, Teresa anota, no dia 26 de Maio de 1880: “Veio a Maria ler a peça para ser 

representada em Agosto. É engraçadíssima. As Irmãs assistiram à peça” (ADSCS, D 7264, 

Diário de Teresa de Saldanha, 1880). 

4.2.3.5.1 As peças da Marquesa de Rio Maior 

No Arquivo das Congregações do Arquivo da Torre do Tombo, encontramos várias dessas 

peças de teatro que foram representadas no Colégio de S. José, em Benfica, entre 1880 e 

1885, manuscritas, congregadas em livro: 

“Cada qual com a sua mania”, comédia em três actos, pela autora das seguintes 

comédias: “Quem trabalha sempre colhe”, “O mal e o bem à face vem”, “Será rato ou 

ladrão?”, peça para ser representada no teatro de Benfica no dia 19 de Agosto de 1880. 

(IAN/TT, AC, Lv 325) 

Às peças mencionadas, acrescenta-se: “Os mistérios do Estoril”, “A hora da recreação”, 

“Quadros da vida lisbonense”, “A herdeira da Tia Baronesa”, “O testamento” (IAN/TT, AC, 

Lv 325).496 Do mesmo arquivo, o Livro 616 contém uma outra peça, em português, intitulada 

“Viva Portugal!”; e, ainda outro livro, várias peças de teatro em alemão e duas em francês 

(IAN/TT, AC, Lv 635). Teresa de Saldanha tencionava reunir e publicar “as comédias da 

Maria” (ADSCS, C 4152, de TS à mãe, 10 Set [1878]) que considerava de grande qualidade, 

mas não chegou a concretizar esse desejo.497 

                                                 

496 No Arquivo das Irmãs Dominicanas em Benfica, encontramos as seguintes peças portuguesas da autoria da 

Marquesa de Rio Maior: “O mal e o bem à face vem”: “provérbio num acto mandado representar por D. Teresa 

de Saldanha no Colégio de S. José, no real Palácio de Benfica, no ano de 1878”; “Quem trabalha sempre colhe”: 

comédia com data de 1868, representada em Benfica em 1882 (ADSCS, C 5460); “Cada qual com a sua mania”, 

comédia em 3 actos, 1880; “Os mistérios do Estoril”, comédia em 1 acto, 1882. 
497 No ano de 1893, a que se refere a Figura 27, a peça portuguesa, uma cena cómica em um acto, intitulava-se 

“A Escola da Lourinhã” e empregava, no seu elenco, 22 alunas. 
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Figura 27. Primeira página do programa da festa anual, 1893. (ADSCS, D 7003b) 

A montagem destas peças exigia que, para além de se prepararem as alunas, fazendo-as 

decorar os respectivos papéis, com a devida entoação e atitude teatral, se procurasse a roupa e 

os apetrechos adequados a cada papel e se montasse o cenário, com os utensílios necessários 

para recriar os diferentes ambientes. A presença da autora era, frequentemente, solicitada no 

colégio, para fazer pequenas alterações, de acordo com a intenção com que escrevera os 
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textos, ou alguma parte que, no decorrer dos ensaios, se julgasse que ficaria melhor de outra 

maneira; mas, sobretudo, para comprovar se estava tudo conforme desejava: “como a Maria 

escreveu a peça ela é quem pode melhor julgar se vai bem, ou mal” (ADSCS, C 3912, de TS à 

mãe, 1 Ag 1880). 

(...) fui comprar castanholas, pandeiros, uma espada, tudo para a peça portuguesa (...). 

(...) A Maria é que vejo que não está ainda boa. Espero que não apanhe sol, nem relento. 

Estamos suspirando por ela! A peça vai já muito bem, mas é muito necessário que a 

Maria apareça para ver o que acha de tudo aquilo.498 As mesuras vão já muito bem 

feitas. É uma peça engraçadíssima. (ADSCS, C 3909, de TS à mãe, 30 Jul 1880, 

sublinhado no original) 

A peça portuguesa vai já muito bem, e bem pode supor que crianças não podem 

representar tão bem como senhoras, por isso não me admira que a Maria não ache que a 

peça vá muito bem. A M. José de Câmara estava com dores de cabeça no dia que a 

Maria aqui veio e tencionávamos que ela não representasse, mas ela vai muito bem. 

Quem vai mal é a Mariana Soveral, está muito sem sabor. Não sei porque motivo as 

pequenas representam melhor em francês e em inglês do que em português. Tem custado 

muito.499 É bem necessário que a Maria aqui volte (...). (ADSCS, C 3912, de TS à mãe, 

1 Ag 1880) 

O vestuário, em parte arranjado no colégio, pelas Irmãs e pelas mestras, vinha, também, 

emprestado de casa de particulares, familiares das alunas e, sobretudo, do Palácio da 

Anunciada: 

Na sexta-feira passei o dia todo com os arranjos dos fatos das crianças para a 

representação. Quatro peças, e vestir 50 meninas, fatos de camponesas, trajes mundanos, 
                                                 

498 “Peço-lhe que diga à Maria que amanhã não é bom dia para vir cá, porque a D. Isabel não está cá e não há 

ensaio. As crianças descansam aos domingos, porque toda a semana é uma estafadeira. Então só às 2.ªs feiras, 

3.ªs feiras, 5.ªs feiras e 6.ªs feiras é que a Maria pode vir assistir ao ensaio” (ADSCS, C 3903, de TS à mãe, 24 

Jul [1880]) 
499 Parece-nos que a peça portuguesa, da autoria da Marquesa de Rio Maior, representada nesse ano, “Cada qual 

com sua mania” terá sido a mais difícil de quantas tivemos oportunidade de ler, para além de ser a mais extensa. 



 

 

 

572

que dificuldade. Quem me ajuda é a francesa. Pede uma saia tua escarlate que 

emprestaste o ano passado, um corpo de veludo, o que puderes emprestar, quando vieres, 

fazes uma grande caridade, mas não há pressa por estes dias. (ADSCS, C 5407, de TS à 

cunhada, 27 Jul 1879) 

Remeto a chave que me entregou, achei tudo e trouxe três bandejas, as duas compridas e 

uma redonda muito bonita de prata. Fui à livraria e achei os quatro Avós, estou 

encantada. Quatro retratos, que não sei de todo quem são, parece-me que são pinturas 

suas. Dois de casaca e gravata; dois com grandes barbas, nem feitos de propósito eram 

mais próprios. (...) Ontem o ensaio foi optimamente e diz que as pequenas todas vestidas 

fazia um lindo efeito. O José devia vir ao ensaio geral na segunda-feira, porque ver a 

peça portuguesa só uma vez é pouco. É muito engraçada. (...) Trouxe um chapéu armado 

do António. (ADSCS, C 3922, de TS à mãe, 14 Ag [1880]) 

A leitura de algumas das peças teatrais, escritas pela Marquesa de Rio Maior, ajuda-nos a 

perceber que existia, também, no pensamento da autora, a noção de que aquele era, ainda, um 

momento educativo, não só na representação do texto, como na anterior escolha do tema e no 

conteúdo do próprio texto e, por isso, em cada uma delas é relativamente fácil entrever que 

valores se pretende veicular, para além de outras referências que terão mais a ver com o 

conteúdo da educação propriamente dito. 

Em “Os mistérios do Estoril” (IAN/TT, AC, Lv 325; ADSCS, D 7330, 1882), surgem 

referências ideológicas explícitas, que nos parece lícito julgar que constituíam, pelo menos, 

termos conhecidos pelas alunas, se não assuntos tratados nas aulas, como fazendo parte da sua 

educação. Assim, fala-se em ‘niilismo’, ‘espiritismo’,500 ‘socialismo’, e invocam-se: Madame 

Rolin, Robespierre, Danton, Victor Hugo. A história passa-se durante a época de banhos, no 

Estoril, em que convivem na “sala de reunião dos banhistas”, jogando às cartas, ou fazendo 

                                                 

500 A referência ao espiritismo vai mais longe do que uma simples anotação: “Vem um artigo neste jornal muito 

curioso, sobre espiritismo; podíamo-nos divertir fazendo andar à roda as mesas, e fazendo perguntas! Talvez 

entre nós haja algum medium”. Ao que a interlocutora responde: “Deus me defenda, não acredito, tenho medo, e 

está proibido pela Igreja”. E uma terceira: “Não é lógico o que diz, minha Senhora, se tem medo é porque 

acredita. Nega a Ciência, por acaso?”. 
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crochet, pessoas de diferentes famílias. Baseia-se num enredo de intrigas, fundadas em 

suspeições diversas resultantes de pequenas frases soltas, que os diversos personagens ouviam 

a outros que preparavam pequenas surpresas. Não sabendo o que realmente se passava, logo 

inventavam grandes histórias, lançando o medo à sua volta, até que todos os segredos se 

desvendam. O argumento, aparentemente bastante simples, partindo de uma situação comum 

para a maioria das meninas do colégio, desenvolve-se num intrincado de deduções que 

termina na organização de uma viagem conjunta a Ávila, terra de Santa Teresa, lugar de 

devoção, ao mesmo tempo que mostra como são nocivos os juízos precipitados. 

De passagem, percebemos a importância que, nesta altura, tinha a distribuição do correio, 

nomeadamente dos telegramas, remetendo para a utilização, já quase banal, do telégrafo. O 

texto refere-se, ainda, aos hábitos de leitura dos periódicos distribuídos juntamente com o 

correio: o Fígaro, destinado a Madame Coclicot, uma “senhora velha francesa”; a Época, para 

D. Paz Zuniba, uma senhora espanhola; La Moda Elegante, para a brasileira Baronesa de 

Rosabá; o Diário de Notícias, para uma “senhora velha portuguesa”, D. Maria dos Anjos; o 

Século, o Rappel, a República Social de Hespanha e outros que a distribuidora do correio ‘não 

sabia ler’, para D. Luz Dias, “literata”, que lhe responde, significativamente: “Trazes, 

mensageira inconsciente, pasto brilhante para o meu espírito, que irradia de toda a Europa”. 

Num dos momentos mais cómicos da peça surge, na mão de uma das senhoras, um objecto 

que a autora do texto designa por “microscópio” e, pela boca de um dos personagens, 

descreve como “um tubo de metal” que a portadora, afirmando “trabalhar pela ciência”, 

explica que servia para descobrir “os vibrions da doença de pele” de uma terceira, descoberta 

que lhe valeria, conforme defende, “carta de Mr. Pasteur”. Num diálogo quase hilariante, uma 

das senhoras afirma que sabe muito bem o que são ‘vibrions’, porque lê “o Fígaro; lá vem 

tudo”. Então, a primeira pede: “Deixe-me estudar as suas orelhas, são elas o foco dos seus 

vibrions?”; ao que a interpelada responde: “As minhas orelhas estão ao seu dispor; os meus 

vibrions gostam como eu de estar à janela”. Para lá do aspecto cómico, interessa-nos 

sublinhar a utilização, em discurso directo, e numa situação comum, ainda que ficcionada, de 

conhecimentos científicos e filosóficos actualizados, a ponto de poderem ser compreendidos, 

em jeito de comédia, pelas alunas do colégio. 
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A peça levada à cena em 1880, “Cada qual com a sua mania” (IAN/TT, AC, Lv 325; ADSCS, 

D 7331, 1880), começa por nos chamar a atenção pela descrição das personagens: 

Condessa de Odemira, vestida de luto, porte nobre, pensando e falando nos filhos. 

D. Leonor da Cunha Albergaria e Silva, cunhada da Condessa, pretensiosa, muito 

direita, falando sempre na sua nobreza. 

Cecília, filha da Condessa, juízo claro, vocação religiosa. 

Luísa, outra filha da Condessa, alegre, enérgica e esperta. 

Cândida Josefa, porteira, vestido escuro, touca branca, lenço ao pescoço, tira e põe 

óculos, traz um molho de chaves à cintura e um rosário, deseja o seu sossego. 

Eusébia, criada grave, muito elegante, o medo a domina. 

D. Hipólita da Rocha Penedo, vizinha da Condessa. 

Bernarda, pastora das vacas, esperta, alegre e gostando de dançar. 

Tia Felícia, mendiga, manta pelos ombros e chapéu desabado, sacola ao lado de pele de 

carneiro, uma ceira na mão, na outra um bordão. 

Quitéria, caseira, mãe de Bernarda, mania [de] conversar, ouvir histórias. 

Pirolita, filha muito pequena de Quitéria, pastora dos patos, gulosa. 

Miss Moon, governanta inglesa, ciência, grandes canudos, colar preto ao pescoço. 

Rainha de Granada, cigana velha, ler a buena-dicha e cantar, vestido preto com enfeites 

dourados de lagartos e bichos, laços encarnados, corpo branco com moedas pregadas, 

um saco a tiracolo donde tira as cartas, varinha de condão na mão e pandeiro ao lado. 

Rolita, vestido encarnado, castanholas, pandeiro, cabelo caído enfeitado com cequins. 

Pepita – Rolita – Zuzu – Ciganas que tocam e dançam. 

Ana – Joana – Gertrudes – Adelaide – Emília – Júlia – Conceição – Rita – Camponesas. 

Repare-se na cuidada e extensa descrição que cabe à Rainha de Granada, “cigana velha”, logo 

seguida, no pormenor, pela descrição da mendiga, a Tia Felícia e de Cândida Josefa que, 

significativamente, “deseja o seu sossego”. Sem entrar detalhadamente na história, 

salientamos a circunstância de a dona da casa ter mandado chamar os ciganos, que a porteira e 

outras criadas temiam por ladrões: “Ah! Ciganos? Ah! Que venham; correm muitas terras, 

talvez saibam alguma coisa da sorte de meu filho. Corra, Sr.a Cândida, chame-os”. E convida-

os a entrar; depois de conversar, longamente, com a Rainha de Granada, e de os ouvir tocar e 
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dançar, oferece-lhes um lugar para pernoitar, numa dependência da quinta. Uma decisão 

contestada por uma das criadas, mais medrosa, e pela porteira, que queria sossego. 

A noite traz uma enorme barafunda, quando a quinta é tomada de assalto. São as mulheres da 

casa, a que se juntam as ciganas e as criadas que, destemidamente, se organizam para 

defender o castelo, e libertar o filho varão, julgado morto pela família e, afinal, prisioneiro do 

grupo de bandidos espanhóis que invadem a quinta, exigindo resgate. 

Luísa: O perigo é iminente, da noite é que eu tremo! Temos só mulheres, com elas vou 

organizar patrulhas e vigias; felizmente achei um nobre coração e elevados sentimentos, 

na mais humilde das camponesas, na Bernarda, filha da caseira, foi recrutar gente nos 

filhos dos criados. 

D. Leonor: Nobreza na pastora das vacas, na verdade, minha sobrinha?! 

Luísa: Sim, minha Tia, a nobreza está na alma e não no sangue; quem compreende o 

dever, se sacrifica pelo próximo, não teme os perigos, é leal, bom e generoso; que 

importa seja princesa ou vaqueira? é nobre! quem tudo isto desconhece, seja qual for o 

seu nascimento, é vilão e vilão ruim! 

Sublinhe-se o papel concedido às mulheres e, ainda mais importante, neste caso, segundo nos 

parece, a defesa da igualdade das pessoas, independentemente da condição do seu nascimento, 

a ‘nobreza da alma’ em vez da ‘nobreza do sangue’. Bernarda, envergando uma “farda velha 

do Sr. Conde do tempo dos franceses”, personifica, ainda, as heroínas da História de Portugal, 

como a padeira de Aljubarrota, com quem podemos identificá-la na coragem que mostra e nos 

métodos que utiliza, fazendo parecer aos inimigos, com a ajuda das ciganas, que terão de 

ultrapassar a resistência de um verdadeiro exército. 

No meio de toda a trama, a porteira reclama, continuadamente, que a deixem no seu sossego. 

Este é um tema caro a Teresa de Saldanha que, muitas vezes, repete que só depois da morte, 

no Céu, poderá descansar dos seus trabalhos, o que se coaduna com o curto diálogo entre 

Bernarda e Cândida quase no final da peça: “O regimento a chegar, eu a partir para Lisboa, 

para achar sossego”. Bernarda interpela-a: “Nos Prazeres, ou no Alto de S. João?”. 

As cartas trocadas entre Teresa de Saldanha e a cunhada, durante os ensaios, contêm 

continuamente, referências às peças: 
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Cá te espero com imenso gosto no dia 18, todo o dia. A 19 é a récita. Fazes-nos muita 

falta; mas, vai se arranjando tudo até 18. O ensaio geral é a 16, mas a 18 repete-se a tua 

peça. Mando este papel da Tia Felícia. Quando aqui viestes pusestes com um lápis estes 

mesmo sinais que eu copiei e voltando-te para a D. Isabel dissestes: “Isto necessita ser 

alterado, mas vamos continuando e depois explico”. Como não voltastes, a D. Isabel está 

muito ralada sem saber qual é a tua ideia? Vê se me respondes na volta do correio, para 

eu saber o que hei-de dizer. Também, quando se falou nos tiros, tu dissestes: “Os tiros, e 

os deito”. Qual é a tua ideia, o que se há-de fazer? O que se há-de deitar? E 

encarregastes de deitar os tiros? A Madre Vigária está preocupadíssima com isto, como 

se há-de arranjar isto. Não podes imaginar o trabalho que tem havido (...). Temos outra 

filha da caseira “Joana”. Entram 28 pequenas. Quanto ao que dizes das emendas 

achamos muito boas. Já na conversa da Cândida com a Quitéria, elas levantam-se e 

sentam-se muitas vezes. O 1.º e o 2.º acto vão já muito bem, mas queremos a opinião da 

autora. (ADSCS, C 5412, de TS à cunhada, 9 Ag 1880, aspas e sublinhado no original) 

A tua peça é tão engraçada e tem tanto espírito, que para tudo serve, os ditos têm sempre 

aplicação! Há um instante chegou uma carruagem com pessoas desconhecidas, e a M. 

Vigária veio logo ter comigo a dizer – “ Será amigo ou inimigo?” Já depois a Madre 

Vigária tornou a responder a uma pergunta que lhe fizeram – “mas não tenho sapatos 

d’ourelo não posso ir ao pátio”. Estamos sempre a pensar em ti e na peça, que para tudo 

serve. (ADSCS, C 5415, de TS à cunhada, 30 Set 1880, aspas e sublinhado no original). 

Por último, detenhamo-nos numa breve análise da peça teatral da autoria da Marquesa, 

também representada no Colégio de Benfica, com o título “Viva Portugal” (IAN/TT, AC, Lv 

616); nela encontramos diversos elementos de interesse para este estudo. Em primeiro lugar, a 

cena passa-se num colégio, em tudo semelhante àquele. Do elenco, fazem parte a directora do 

colégio, uma criada de nome Josefina, Joana, personagem principal e sua madrinha, Mistress 

Dubley, uma amiga de Joana, Henriqueta e diversas colegas pensionistas: “Marta, Matilde, 

Luísa, Isabel, Gabriela, Valentina, Margarida, etc.” O enredo é, também, simples: uma 

senhora inglesa viúva e muito rica resolve vir a Portugal buscar a afilhada, órfã e sem 

nenhuma protecção familiar. 
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Registemos, logo na primeira fala, o que a directora pensa de Joana e da boa surpresa que a 

espera: 

Querida Joana, nem sequer suspeita a boa notícia que tenho para lhe dar. A pobre 

menina, órfã, sem fortuna, compreendeu, ainda bem nova, que só consigo podia contar 

para assegurar o seu futuro, e por isso tem trabalhado corajosamente para conquistar 

todos os diplomas afim de poder ganhar a sua vida honestamente. E no momento em 

que, tendo terminado a sua educação, pensa em deixar o colégio para entrar como 

professora numa casa particular, recebo eu esta carta de Mistress Dubley, sua madrinha. 

A riquíssima inglesa, viúva e sem filhos, achando o seu isolamento demasiado pesado, 

pensa nesta afilhada quase desconhecida com a qual quer partilhar doravante a sua vida 

de luxo e de elegância. 

Como vimos atrás, esta era uma preocupação de Teresa de Saldanha, que vemos valorizada no 

texto: ajudar as alunas que precisavam de assegurar o seu sustento, no futuro, a preparar-se 

para o poderem fazer, nomeadamente, para ensinar. 

A versão da peça a que tivemos acesso, é uma versão manuscrita, muito provavelmente 

copiada por Teresa de Saldanha a partir do original entregue pela cunhada, uma vez que 

reconhecemos a sua caligrafia. Em vários pontos, o texto apresenta emendas: partes de texto 

riscadas e uma nova versão escrita entre linhas. Tudo leva a crer que, durante os ensaios, o 

texto fosse sendo adaptado; por aquilo que nos é dado observar, as emendas seriam feitas no 

sentido da adaptação da linguagem ao que era mais comum usar-se no colégio, uma vez que 

esta peça, em particular, retrata uma história colegial, que poderia passar-se naquele tempo, 

naquela mesma casa, até na circunstância de colocar em evidência uma menina órfã,501 cujos 

pais perderam bens de fortuna e que ficara entregue aos cuidados da directora. Assim, na 

segunda cena, atente-se no diálogo entre a directora e a criada Josefina, que vem saber se a 

senhora chamou: 

Directora: Sim. Desejo saber se a menina Joana de Valdor já acabou as suas lições? 

                                                 

501 Uma situação muito frequente, como pudemos observar nos registos de matrícula em que se anota a filiação 

das alunas e a situação de pai e/ou mãe falecidos (IAN/TT, AC, Lv 148). 



 

 

 

578

Josefina: Posso informar V. Ex.a que acabo de ver há pouco a menina de Valdor 

atravessar o pátio dirigindo-se à sala de desenho. 

O texto emendado, que realçamos em itálico, ficou do seguinte modo, bastante menos formal 

e mais caloroso: 

Directora: Sim, minha filha. Desejo saber se Joana de Valdor já acabou as suas lições? 

Josefina: Parece-me que sim, minha senhora, pois vi-a há pouco atravessar o pátio 

dirigindo-se à sala de desenho. 

Segue-se o diálogo da directora com Joana, a quem dá a notícia como sendo extremamente 

vantajosa para o seu futuro, pois contando “com os seus dezoito anos para levarem à sua casa 

a alegria que lhe falta”, a madrinha considerá-la-á, em troca, como sua filha, o que lhe 

assegurará “no presente e no futuro a mais feliz sorte e a mais brilhante situação”. Feliz por 

pensar que a madrinha, que mal conhece, pensa em tratá-la como filha, Joana considera 

aquela inesperada notícia como uma bênção. Num segundo momento, considera também as 

vantagens de que a directora lhe fala, a que não é indiferente: 

Meus Pais sofreram bastante com a perda da sua fortuna e eu também lhe senti as tristes 

consequências, pois que apesar de me ver rodeada de todas as atenções por V. Ex.a e por 

todos de sua casa, tenho sofrido confesso-o, pensando na sorte que me esperava quando 

saísse do colégio. Não ignoro que a situação de uma professora a expõe a muitos 

dissabores. Por isso me alegrarei muito se for poupada a essa prova e abençoarei minha 

Madrinha se ela me der, com a alegria do coração, essa preciosa independência que 

acompanha a fortuna. 

Chamada à realidade de ter pouco tempo para preparar as coisas para a partida e se despedir, 

Joana toma consciência de que, seguir a madrinha, significa deixar as companheiras, suas 

amigas, a directora e Portugal: “É o exílio!... Que sentimentos diversos me agitam... 

Saudades!... Alegria... terror... esperança... tudo se confunde no meu coração!”.502 Segue-se a 

luta entre o dever de seguir aquela que quer adoptá-la como filha e o desgosto da partida que 

                                                 

502 No texto original: “no meu pobre coração”. 
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se desenvolve, em diálogos sucessivos com as companheiras que, entretanto, tomam 

conhecimento do sucedido. Entre elas, paira a sombra maior da grande distância que as 

separará mas, acima de tudo, “Deixar Portugal!...”. 

A conversa entre a madrinha e a directora, enquanto aguardam a chegada de Joana à sala é 

esclarecedora para a directora, que começa a ver ensombrar-se a alegria inicial. Diz a 

madrinha: 

Visto que estamos sós, deixe-me repetir-lhe, minha senhora, quanto estimo que Miss 

Valdor possua as qualidades que eu desejava achar naquela que vai tornar-se minha filha 

adoptiva e minha herdeira. Distinção, elegância, instrução, nada lhe falta... Posso vê-la a 

meu lado sem corar. Numa palavra, parece-me digna de vir a ser, como desejo, uma 

verdadeira inglesa. 

A directora, usando dos mais amáveis adjectivos, para qualificar a “querida menina que todos 

aqui estimam e admiram”, “um coração de uma ternura inexcedível”, previne a sua 

interlocutora de que Joana nunca consentirá em perder a sua nacionalidade. A cena cruza-se 

com outras, em que Joana conversa com as companheiras, sublinhando, a autora do texto, a 

amizade que se cultiva entre as crianças e a liberdade de manter conversas como esta ou, se 

quisermos, o conhecimento que se tem do tipo de conversas mantidas entre as colegiais, 

valorizando ainda a vida do colégio no seu conjunto, com os laços estabelecidos entre as 

alunas e destas com as mestras: 

Marta: O quê, Joana, pois tu choras?... Tens saudades do colégio?... que ideia!... Chorar 

quando se deixa o aborrecido estudo, o regulamento severo, os recreios sempre curtos!... 

Quando uma pessoa se torna livre e senhora, enfim? Confesso que não compreendo. 

Isabel: Nem todos têm como tu uma pedra no lugar do coração, minha pobre Marta. O 

que Joana não pode deixar, sem saudades são as suas mestras e as suas companheiras; é 

o conjunto da nossa vida de colégio tão cheia de impressões diversas e que ela não 

encontrará jamais. 

O desfecho da peça acontece quando Joana, chegada à sala na companhia das amigas, recebe 

das mãos da madrinha uns papéis, que deverá guardar e devolver-lhe ao chegar a Inglaterra: 

“São os papéis necessários para te fazer naturalizar inglesa”. Os argumentos de Mistress 
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Dubley não foram suficientes para explicar a Joana as vantagens de se tornar inglesa, pois esta 

recusa-se a ‘renegar a pátria’. 

Joana: Querida Madrinha, deixe-se convencer... deixe-se comover!... Leve-me consigo, 

dar-lhe-ei a minha ternura, os meus cuidados, o meu trabalho, a minha dedicação... tudo, 

tudo lhe darei! Em troca não lhe peço nada, nada senão esta suprema felicidade: viver e 

morrer portuguesa! 

Mistress Dubley (com dureza): Não tenho mais que uma palavra: miss Valdor escolha 

entre Portugal e eu! 

Joana (...): Pois que assim é minha senhora a minha escolha está feita: Viva Portugal! 

Segue-se, em coro, um conjunto de quadras que terminam deste modo: “Que valem todos os 

bens, / que nos importa riquezas? / Se em troca disso tudo perdermos / o nome de 

portuguesas”. Lemos aqui, o apelo ao patriotismo, como um valor que se sobrepõe à fortuna e 

à consequente independência financeira, sem necessidade de lutar pelo próprio sustento e, até 

mesmo, à possibilidade de ter uma ligação familiar segura; mas, também, o valor da amizade 

e da camaradagem entre as alunas, da boa relação com as mestras que, em tudo, concorrem 

para o bem daquelas; o valor dos ‘bons sentimentos’, da simplicidade de relações entre todos, 

nomeadamente, entre a Directora, as alunas e os empregados. 

4.2.3.5.2 Os prémios 

Na preparação das festas de final do ano cumpria, ainda, a Teresa de Saldanha, adquirir os 

prémios necessários para serem distribuídos nesse dia. Estes consistiam, essencialmente, 

como vimos, em fitas bordadas e livros. Teresa descreve estes seus trabalhos: 

(...) fui à Sallemant encomendar uns bilhetes para os prémios, uns papéis impressos para 

colocar nos livros dos prémios, mandei fazer uns cartões para serem dados como 

prémios de bom comportamento, uma espécie de diplomas. Chegou a encomenda dos 

livros, disse a Madame Cadet que foi uma boa escolha. Vi alguns livros muito bons e 

bonitos. (ADSCS, C 3909, de TS à mãe, 30 Jul 1880, sublinhado no original) 

Ontem recebi os livros franceses, já cá tenho os bilhetes para pôr nos livros, os accessits, 

etc. os livros franceses são lindos. (ADSCS, C 3915, de TS à mãe, 6 Ag [1880]) 
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A Figura 28 reproduz um desses “papéis impressos para colocar nos livros”, com uma 

cercadura floreada como era uso na época e a designação do estabelecimento e da ocasião 

previamente impressos, deixando espaços em branco para que as responsáveis preenchessem 

com o nome da destinatária e da disciplina pelo qual merecera aquele prémio. 

 

Figura 28. Impresso colado na parte de trás da capa de um livro atribuído como prémio, no Colégio de 
S. José, Lagoa, 1906.503 

                                                 

503 À semelhança do que se fazia em Benfica. Livro adquirido, pela investigadora, numa feira de antiguidades 

em Tavira, no Algarve, em Agosto de 2004. O livro, de Jean Save, com o título “La Maison de Marbre”, é 

encadernado a vermelho e ilustrado a preto e branco. No seu interior encontrámos, ainda, um bilhete com o nome 

da aluna, com idêntica caligrafia e, por isso, escrito, muito provavelmente, pela mesma pessoa que preencheu 

este impresso e, ainda, dois pedaços de avenca secos. Maria da Conceição Carneiro Almeida frequentou o 

Colégio de S. José em Lagoa, entre 1899/00 e 1905/06, como aluna externa (IAN/TT, AC, Lv 866). Uma sua 
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O nome das meninas premiadas, bem como o motivo do prémio, vinham inscritos nos 

programas das festas, em que se transcreviam, também, como dissemos, as tabelas de 

classificação nas diferentes disciplinas durante o ano e no exame final (ver Figura 29). 

Os prémios atribuídos por cada disciplina eram precedidos pelos prémios de Comportamento. 

No ano de 1909, a que reporta a Figura 29, os prémios de comportamento foram atribuídos: a 

uma aluna por “perseverança em comportamento exemplar”; a outra por “comportamento 

exemplar”; a duas, por “perseverança em óptimo comportamento”; a uma por “óptimo 

comportamento”. Seis mereceram-no por perseverança em bom comportamento”; sete por 

“bom comportamento”; e duas mereceram uma “menção honrosa”. 

Quanto aos prémios atribuídos, de acordo com a avaliação por disciplina, registe-se que, para 

além dos 1.º, 2.º, 3.º prémios e menção honrosa em ‘frequência’ e ‘ordem’ e nas várias 

disciplinas, se assinalam “prémios de adiantamento geral”, dados, nesse ano, a dez alunas. 

Não se tratando, como chegámos a pensar, de alunas recentemente chegadas ao colégio, 

parece-nos, no entanto, que este prémio, sem distinguir a aluna em nenhuma disciplina 

particular, valoriza o esforço e o empenhamento colocados no estudo de todas elas, em geral. 

Neste mesmo ano de 1909, regista-se, ainda, que algumas alunas das 6.ª, 5.ª, 4.ª e 3.ª classes, 

num total de 14, “concorreram, durante o ano, para os concursos mensais propostos na 

Revista Francesa «Le Nöel»”, em Francês e em Inglês, tendo obtido determinadas 

classificações que se anotam, de seguida, para cada aluna, em cada um dos meses em que 

concorreu, de Novembro a Junho. Muito provavelmente, porque a redacção é um pouco 

ambígua, registam-se, apenas, os meses em que as alunas obtiveram classificações honrosas; 

só se observando classificações entre 8 e 10. Tal interpretação poderá, também, levar-nos a 

pensar que as concorrentes teriam sido mais do que 14. Em qualquer das circunstâncias, o 

impulso dado à participação em actividades no exterior, manifesta a vontade de levar as 

alunas ao conhecimento dessas actividades e à participação nas mesmas, bem como ao 

desenvolvimento da criatividade. 

                                                                                                                                                         

irmã, Maria José, entrando na mesma altura como pensionista, passou a externa em 1907/08, último ano que 

frequentou o colégio (IAN/TT, AC, Lv 866). Há ainda uma outra aluna com o mesmo apelido, Ana Augusta, que 

frequentou o colégio como pensionista entre 1900/01 e 1902/03 (IAN/TT, AC, Lv 866). 
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Figura 29. Página de atribuição de prémios do programa, 1909. (ADSCS, n/c) 

No que respeita aos livros entregues como prémio, observamos que se registavam, em livro 

próprio, pelo menos desde 1891 (IAN/TT, AC, Lv 32), os nomes das alunas premiadas e os 

livros atribuídos a cada uma, sendo que algumas receberiam 3 ou 4 livros diferentes, em 

função do número de prémios. A partir, sobretudo, de 1894, notamos que os livros eram, 

claramente, escolhidos em função da destinatária, havendo muito pouca, ou mesmo nenhuma, 

repetição de títulos. Os livros distribuídos são em português, francês, inglês e alemão. A 

recolha exaustiva que fizemos, a partir deste livro de registo (IAN/TT, AC, Lv 32), deu lugar 

a uma tabela de que reproduzimos, um exemplo referente ao ano de 1894, em que registamos, 

apenas, um título repetido (ver Tabela 21). Cada linha corresponde aos livros entregues a uma 

aluna. 
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Embora tenhamos optado por não enveredar pela análise destes livros, os títulos, alguns 

conhecidos, apontam para histórias exemplares. 

Tabela 21. Livros distribuídos como prémios, em 1894. (IAN/TT, AC, Lv 32) 

Joseph Haydn – Nobles Cœurs – Story of a vocation 

Le petit pinson 

Les deux voitures 

Tribulations d’un enfant mal elevée 

La famille Müller – Emma l’Orgueilleuse 

Michel le méchant – La sainte Vorle 

O anjo das donzelas 

Le petit pinson 

Mon amie Jeanne 

Rose Fermonte – Le secret de Madeleine 

Le Rosier 

Deux Cousines – Histoire d’un orphelin 

La Directrice de Poste 

Trois Singes 

Le secret de la grève – Cassilda – Constance Sherwood – Livro alemão 

Les deux savoyards 

Elizabeth – The prince and the page – Sabotier de Marly 

Souvenirs d’une hirondelle 

Les enfants de la mer 

Chez les peaux rouges – Cabane du Bûcheron 

La chambre de verre 

Les déceptions de Sara - Catherine 

By mill and stream – La famille Hartmann – Adventures at sea 

Märchenguell – Among the fairies 

Anita et Bob – Mademoiselle Artaban 

Roses de mon Parrain – Meilleur Protecteur 

Oiseaux Merveilleux – Princesse Violette 

Cigale ou fourmi – Emma’s cross 
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Vem ao caso, ainda, citar um excerto de uma carta de Teresa de Saldanha, em que se percebe 

que, para além do trabalho da escolha dos prémios e da tarefa de os identificar com pequenos 

cartões, bem como de preencher e colar os impressos no verso das capas dos livros, era 

preciso que a distribuição dos prémios se integrasse na festa o que, como descreve, exigia 

cuidadosa preparação: 

Quando chegaram as mesas com os prémios, parece que foi grande o espanto. Não pode 

imaginar o que custou a combinar tudo, para virem as pequenas com as bandejas e não 

haver perigo de ser uma delas chamadas na ocasião de estar pegando na bandeja, tudo 

leva muito a combinar. Só quem aqui está pode ver o que nós fizemos. (ADSCS, C 

3927, de TS à mãe, 21 Ag 1880) 

4.2.3.6 As associações de alunas 

Como já tivemos oportunidade de observar, no capítulo referente à Associação Protectora de 

Meninas Pobres, as alunas de Benfica colaboravam, de diversas formas, nesta associação. 

Encontramo-las nas listas de sócias, ou em grupos, oferecendo esmolas. Nas cartas de Teresa 

de Saldanha que antecedem as assembleias gerais da Associação Protectora de Meninas 

Pobres, muitas vezes se refere a ida das alunas às reuniões anuais, cumprindo o papel de 

sócias efectivas: “Ao meio dia é que vou para o Salvador [para a Assembleia Geral], e levo a 

Irmã S. Paulo e um grande rancho de meninas” (ADSCS, C 4451, de TS à mãe, 18 Jan 1888, 

sublinhado nosso). 

Mas, no Colégio de Benfica, outras associações tiveram grande desenvolvimento, numa 

perspectiva que defenderemos como de estratégia educativa, com cariz mais cultural ou mais 

devocional mas, sempre, com uma dimensão de acção social associada (Ribeiro de Castro, 

2007). As duas que mais se distinguiram, para lá da mencionada participação na Associação 

Protectora de Meninas Pobres, foram, sem dúvida, a Irmandade de Santa Cecília e as Filhas 

de Maria. 
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4.2.3.6.1 A Irmandade de Santa Cecília 

Em 1882, foi a Irmandade de Santa Cecília504 fundada no Colégio de S. José, em Benfica, por 

inspiração de Teresa de Saldanha. Assumindo a protecção da padroeira da música, mostram a 

sua principal finalidade: proteger a música e, por isso, desenvolver eventos musicais. Presidia 

a esta Irmandade, uma Mesa, eleita cada ano pela Junta Geral da Irmandade em reunião que, 

geralmente, coincidia com o dia da Padroeira, 22 de Novembro. Esta Junta Geral, ou Junta 

Grande, correspondia, na prática, à assembleia geral da Associação Protectora de Meninas 

Pobres.505 Reza a acta de 1901: 

Pelas 4 horas da tarde do dia 22 de Novembro de 1901 reuniu-se a Junta Geral da 

Irmandade de Santa Cecília afim de se proceder à eleição da Mesa que terá a seu cargo a 

administração da Irmandade no corrente ano. Abriu a sessão a Reverendíssima Madre 

Geral Digníssima Juíza Protectora506 invocando o Divino Espírito Santo e a Santa 

Padroeira. Estando ausentes a secretária e tesoureira e mais alguns membros da Mesa 

uma das vogais D. Maria Emília da Costa507 procedeu à chamada, achando-se presentes 

43 Irmãs. Em seguida, uma das vogais D. Virgínia Valdez508 leu as contas da receita e 

despesa do ano de 1901 verificando-se o saldo de 19$450 reis que passa para o ano 

seguinte. Terminada esta leitura procedeu-se à votação ficando eleitas: para Juíza D. 

                                                 

504 A Irmandade de Santa Cecília teve origem no Brasil em meados do século XVIII (Campos, 2005). Em 

Lisboa teve a sua sede oficial na Igreja de Santa Justa e, depois, do terramoto de 1755, na Igreja de S. Roque 

(Coutinho & Ferreira, 2004). Em 1853, uma carta de Teresa de Saldanha ao irmão mais velho afirma que a 

Rainha era Juíza Perpétua desta Irmandade (ADSCS, C 7187, de TS ao irmão, António, 2 Dez 1853). A 

Irmandade de Santa Cecília erecta no Colégio de S. José surge com estatutos próprios (ADSCS, C 4817). 
505 O próprio título do relatório a que tivemos acesso o atesta: Relatório da Irmandade de Santa Cecília erecta 

no Colégio de S. José, em S. Domingos de Benfica, apresentado pela Direcção à Assembleia Geral no dia 26 de 

Janeiro de 1884 (IAN/TT, AC, Cx 40, 484, sublinhado nosso). 
506 Trata-se de Teresa de Saldanha que, então, assumia o cargo de superiora geral das Irmãs dominicanas. 
507 (?-?). Maria Emília Porfírio da Costa. Entrou em Março de 1898 e saiu em Abril de 1903: “concluiu a sua 

educação”. Teve mais duas irmãs no colégio: Beatriz e Fernanda. Filhas de Ignestina Augusta Porfírio da Costa 

(IAN/TT, AC, Lv 148). 
508 Virgínia Travassos Valdez, já referida atrás. 
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Maria Guilhermina de Brito e Cunha509 com 42 votos; para Assistente D. Teresa da 

Conceição Moreira510 com 40 votos; para primeira secretária D. Alda da Câmara 

Smith511 com 40 votos; para segunda secretária [D.] Eulália Gomes Pontes com 39 

votos; para tesoureira D. Virgínia Valdez com 41 votos; para procuradora da Mesa D. 

Maria Emília Costa com 42 votos; para procuradora da Irmandade D. Ana Isabel Mello 

Posser512 com 41 votos; e para vogais (...) [segue lista das seis vogais eleitas e respectiva 

votação, seguida da lista das alunas votadas mas não eleitas]. Acabada a votação a 

Reverendíssima Irmã Maria Cecília513 propôs que houvesse um concerto antes das férias 

do Natal o que foi aprovado (...). Dignaram-se presidir à nossa eleição as antigas Irmãs 

[seguem os nomes das cinco antigas alunas presentes]. Terminou a sessão tendo a 

Digníssima Juíza Protectora felicitado a Irmandade pelo seu renascimento às 5 ½ horas 

da tarde no dia 22 de Novembro de 1901. 2.ª Secretária, Eulália Gomes Pontes (IAN/TT, 

AC, Lv 606, Livro das Actas da Irmandade de Santa Cecília, 22 Nov 1901) 

Esta acta, transcrita a título de exemplo, merece-nos alguns comentários. Primeiro, importa 

reparar no número de membros presentes, que sugere uma elevada participação das alunas 

nesta Irmandade: 43, num universo de alunas que frequentavam o colégio, que rondava, 

anualmente, a centena. A pertença a esta Irmandade não impedia que as alunas fizessem parte 

de outras associações existentes na escola, como mostra a designação “F. de M.”, Filha de 

Maria, aposta à assinatura de algumas das redactoras das actas (IAN/TT, AC, Lv 606). De 

                                                 

509 (?-?). Entrou em Out. 1897, saiu em Ag. 1904, com indicação de que “concluiu a sua educação” (IAN/TT, 

AC, Lv 148). Uma sua irmã, Maria José de Brito e Cunha, também frequentou o colégio. Filhas de A. J. Brito e 

Cunha. 
510 Frequentou o colégio de Outubro de 1888 a Agosto de 1903: “Concluiu a sua educação”. Filha de António 

Moreira (IAN/TT, AC, Lv 148). Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte 

de TS com o nome de Teresa Moreira Barbosa. 
511 (?-?). Filha do Conselheiro João Smith. Frequentou o colégio de Outubro de 1897 a Janeiro de 1903: 

“concluiu a sua educação” (IAN/TT, AC, Lv 148). 
512 Frequentou o Colégio entre Janeiro de 1898 e Agosto de 1902. 
513 Mariana Correia de Sá, antiga aluna do Colégio que, entretanto, ingressara na Congregação das Irmãs 

Dominicanas com o nome de Irmã Maria Cecília. A designação de “Irmã”, no entanto, é aplicada também, como 

se vê nesta acta, a todos os membros da Irmandade. 
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modo semelhante, as antigas alunas podiam continuar a pertencer à Irmandade, mesmo depois 

de deixarem o colégio, desde que pagassem as suas quotas mensais, regularmente. 

Depois, sublinhe-se a distribuição de tarefas: duas vogais substituíram a secretária e a 

tesoureira ausentes, fazendo a chamada e lendo as contas, respectivamente; a acta foi redigida 

por uma aluna, a segunda secretária; elegeram-se, para a Mesa, uma juíza, uma assistente, 

duas secretárias, uma tesoureira, duas procuradoras – sete pessoas – mais seis vogais. Pelo 

número de votos, podemos afirmar que todos os membros presentes votaram. 

O “Compromisso da Irmandade de Santa Cecília padroeira dos músicos, erecta no Colégio de 

S. José, em Benfica” (ADSCS, D n/c, s/d) que substitui, tanto quanto pudemos observar, os 

habituais estatutos, diz-nos que serão admitidas todas as alunas que pertençam à classe de 

música quando tenham completado 7 anos de idade (artigo I). Desde que cumpram as suas 

obrigações, ou seja, para além de ter obtido licença dos pais ou tutores para se inscreverem, 

tenham em dia as suas quotas mensais, de 50 reis,514 participam, de pleno direito, na Junta 

Grande e podem votar e ser votadas, tendo o “dever de aceitar os cargos para que forem 

eleitas” (artigo VII); ressalva o mesmo artigo, que só serão propostas para tais cargos, as que 

sejam detentoras das habilitações necessárias, que em lugar nenhum se especifica a que 

correspondem. Não é difícil prever que as irmãs de Santa Cecília fossem, na sua maioria, 

menores e, nalguns casos, bastante jovens. Quanto à autora da acta, Eulália Teresa Gomes e 

Pontes, podemos afirmar que teria treze ou catorze anos, sabendo, como já referimos, que terá 

entrado no colégio com sua irmã Bárbara Matilde, em Novembro de 1891, vindas de 

Moçambique, quando tinham três e quatro anos. Anote-se, ainda, que a admissão das irmãs na 

irmandade implicava a recepção de uma cópia do compromisso e de duas medalhas, sendo 

uma para usar todos os dias e outra para os dias de festa (artigo V). 

É nesta reunião, descrita na acta, em Junta Geral, que se decide o programa geral do ano que, 

desta vez, constava apenas de um concerto, o que ficava aquém do previsto no compromisso, 

onde se diz que “Além da festa principal, haverá pelo menos 4 concertos no ano, fora algum 

extraordinário que a irmandade julgue efectuar” (artigo XXVI) e as celebrações litúrgicas em 

                                                 

514 A admissão implicava uma jóia de 100 reis (artigo III). 
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que participavam, activamente, em particular as de maior solenidade. O relatório anual de 

1883, dá-nos conta dessas actividades: 

Durante o ano celebrámos sete sessões extraordinárias, em que se reuniu a junta grande 

da Irmandade, não faltando também às sessões ordinárias que devem ter lugar 

mensalmente, e às da mesa que se reuniu todas as semanas, e sempre que houveram 

negócios extraordinários a resolver. Tivemos também quatro concertos, segundo manda 

o compromisso; o primeiro para celebrar o aniversário da inauguração da Irmandade; o 

segundo a 20 de Abril, festa de Santa Inês, Virgem Dominicana; o terceiro a 21 de 

Junho, festa de S. Luís Gonzaga, protector da mocidade (...); o quarto a 15 de Outubro, 

dia de Santa Teresa, em honra da nossa Juíza Protectora, a Ex.ma Sr.ª D. Teresa de 

Saldanha Oliveira e Sousa, sendo nesse dia oferecido a sua excelência um álbum com o 

retrato de todas as Irmãs [de Santa Cecília], no maior número que se pôde obter (...). 

(IAN/TT, AC, Cx 40, 484, Relatório da Irmandade de Santa Cecília,515 1884) 

Sublinhe-se que o ‘compromisso’ determinava que as reuniões da Irmandade, fossem da Mesa 

ou da Junta Geral, bem como os trabalhos da Mesa, 

(...) seriam feitos na hora da recreação, que está destinada para a música, que é às 8 

horas da noite, a fim de não interromper os estudos das meninas, nem estas perderem o 

gozo das outras recreações que por serem de dia as privava do importante passeio na 

quinta. (ADSCS, D n/c, s/d, Compromisso da Irmandade de Santa Cecília, artigo XXX) 

Conforme dispunha, também, o ‘compromisso’, no dia da principal festa da irmandade, o dia 

22 de Novembro, dia de Santa Cecília, havia “uma missa em honra da sua santa padroeira, 

pela intenção das irmãs” (artigo XXIII) para além de um grande concerto, procedendo-se, 

também, à recolha de esmolas para os pobres (artigo XXIV), um aspecto social que importa 

sublinhar, comum a todas as associações fundadas sob a orientação próxima de Teresa de 

Saldanha. 

                                                 

515 Para além das actas, manuscritas em livro próprio, a Irmandade mandava imprimir, anualmente, o relatório 

de actividades que era, depois, distribuído aos seus membros e a outras pessoas que se interessavam por esta 

associação. 
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Os concertos eram precedidos de exaustivas preparações. Apesar de incentivar estas 

iniciativas, Teresa desabafa por vezes com a mãe: “Aqui não se pode com a música, é um sem 

cessar de tocar piano! Uma bulha que faz dor de cabeça a quem não sofra deste mal” 

(ADSCS, C 4163, de TS à mãe, 19 Nov [1884]). Eram acompanhados da publicação do 

respectivo programa e, de cada um, se lavrava a correspondente acta. Do programa constavam 

os nomes das peças executadas e das suas executantes. Às peças musicais para instrumentos, 

mormente o piano, a solo, a duas, quatro e até a oito mãos (IAN/TT, AC, Lv 606), juntavam-

se a recitação de poesias e cânticos em diversas línguas – português, francês, inglês e alemão 

(IAN/TT, AC, Cx 42, 5(5)). Neles participavam, para além dos membros da Irmandade, 

outros grupos de alunas: 

O que se deve especialmente mencionar foi uma antífona em honra da mesma Santa 

Cecília cantada por cinco vozes pelas alunas da Classe de S. Domingos que foi muito 

aplaudida e apreciada. Houve também alguns cantos e recitações em diversos idiomas; 

achando os auditores muita graça às mais pequeninas deram então entusiásticos bis. 

(IAN/TT, AC, Lv 606, Livro das Actas da Irmandade de Santa Cecília, 17 Mar 1904) 

A estes concertos assistiam, habitualmente: o capelão, a Juíza Protectora da Irmandade, 

Teresa de Saldanha, as Irmãs dominicanas e todas as alunas do colégio. De vez em quando, 

outros convidados exteriores ao colégio, como o Núncio Apostólico, compareciam a estes 

eventos. O Cardeal Aloisi Masella, que foi Núncio Apostólico em Lisboa, em cartas que 

dirige a Teresa de Saldanha depois do seu regresso a Itália, refere-se à Irmandade de Santa 

Cecília e aos seus concertos (ADSCS, C 2275). No último artigo do ‘compromisso’ podemos 

ler: 

Nos grandes concertos serão convidadas algumas senhoras para que, com sua presença, 

animem as irmãs que neles tomem parte; pois tudo que fica dito só tem por fim o 

adiantamento das meninas, e com o maior zelo e interesse procurar os meios de 

desenvolvê-las e aperfeiçoá-las na música, a fim de que satisfazendo as pessoas que as 

ouvem dêem gosto a seus pais e mestras, cumprindo assim, com a ajuda de Deus, o fim 

para que estão no colégio. (ADSCS, D n/c, Compromisso da Irmandade de Santa 

Cecília, artigo último) 
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Figura 30. Capa do programa de um concerto promovido pela Irmandade de Santa Cecília, 1898. 

(IAN/TT, AC, Cx 42, 5(5)) 

Quanto às contas, lidas no dia da eleição, conforme refere a acta transcrita atrás, eram 

publicadas juntamente com o relatório anual. A Tabela 22 reproduz o mapa de contas de 

1884. A organização da contabilidade e a elaboração do respectivo mapa eram da 

competência da tesoureira, sendo o teor das despesas decidido pela Mesa. Repare-se nos itens 

descritos: despesas com os concertos (afinação e aluguer de pianos, brindes, bolos); gastos 

com a própria Irmandade (objectos para a escrituração, pendão, medalhas e fitas, estampas da 

Padroeira, recados); dispêndio em actos de culto (missas, esmolas para o Papa, cera); esmola 

para os pobres. 
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Tabela 22. Mapa da receita e despesa da Irmandade de Santa Cecília, relativa ao ano de 
1883. (IAN/TT, AC, Cx 40, 484) 
RECEITA 

Saldo de 1882 7$050

Prestações mensais das Irmãs, segundo o livro das contas correntes 37$850

Jóias que as Irmãs pagaram na ocasião da entrada 1$800

Donativo do Eminentíssimo Senhor Patriarca $700

Donativos das Irmãs Protectoras 2$500

Donativos da Irmandade em diferentes ocasiões 21$590

Produto líquido de uma rifa a favor do cofre 36$340

Soma 107$830

DESPESA 

Missas por tenção das Irmãs 2$500

Esmola para o Santo Padre Leão XIII 3$900

Esmola para os pobres 7$100

Pratear as medalhas, fita, renda de ouro, letras, etc., para as mesmas 13$290

Para pagar o pendão (terceira prestação)516 1$000

Recibos, papel, tinta, livros e mais objectos para a escrituração 3$760

Aluguer de um piano 6$000

Afinação de dois pianos 2$500

Estampas de Santa Cecília e molduras 2$060

Cera 1$640

Recados $240

Brindes oferecidos, dia de Santa Teresa e de Santa Inês 10$580

Bolos para oferecer às Irmãs na ocasião dos concertos 12$160

Total da despesa 66$730

Saldo para o ano de 1884 41$100

Soma 107$830

                                                 

516 O relatório explica esta despesa: “Já no relatório do ano passado, dissemos que a Irmandade mandara fazer 

um pendão, e que a despesa abonada pela Ex.ma Juíza Protectora [Teresa de Saldanha] seria paga pela 

Irmandade em prestações mensais, e assim se fez nos primeiros três meses de Novembro, Dezembro e Janeiro, 

depois dos quais a mesma senhora generosamente dispensou a Irmandade de pagar a restante quantia que eram 

ainda 23$000 réis (...)”(IAN/TT, AC, Cx 40, 484, Relatório da Irmandade de Santa Cecília, 1884). 
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Temos, pois, as jovens educandas a gerir, efectivamente, o dinheiro da Irmandade, obtido 

através das suas próprias quotas a que se juntavam donativos diversos mas, também, algum 

dinheiro proveniente das rifas que organizavam. 

Ainda dois apontamentos relativamente ao teor da acta transcrita: a) a presença de antigas 

alunas: a Irmandade representava uma forma de conservar a ligação com as alunas depois de 

saírem do colégio, com o duplo sentido de, por um lado, manter os laços de amizade 

estabelecidos continuando a acompanhar o seu percurso e, por outro, levar as mais velhas, 

educadas de acordo com os mesmos princípios e valores, a serem elas, agora, alento para as 

mais novas, colaborando, assim, na sua educação; b) a referência a que aquela reunião 

correspondia a um “renascimento” da Irmandade: a Irmandade não terá tido um 

desenvolvimento regular; destes ‘altos e baixos’ nos dão conta, para além da acta citada, 

outros excertos de cartas de Teresa de Saldanha a sua mãe: “Tornei a organizar tudo, foi 

necessário alterar os estatutos e fazer tudo muito mais simples. Depois houve eleição e à noite 

cantaram o hino (...)” (ADSCS, C 4817, de TS a sua mãe, 23 Nov [1889]); e acrescentava: 

“não há remédio se não influir as meninas”. Mas, a felicitação dirigida às alunas, registada na 

acta, sugere que a actuação da Juíza Protectora terá sido suficientemente discreta para que os 

louros do referido renascimento pudessem ser atribuídos às próprias alunas, 

responsabilizando-as pelo progresso da sua associação. Conforme as referências que fomos 

encontrando nas cartas, esta associação terá tido diversos ‘renascimentos’, o que sublinha a 

necessidade da atenção do educador, quando considera que a existência de tal instituição tem 

valor educativo, como nos parece ser o caso: “Ontem à noite tivemos um pequeno concerto 

em honra da Santa Cecília, para tornar a fazer reviver a Irmandade e estas coisas são boas 

para as crianças e as entretém muito” (ADSCS, C 6144, de TS à cunhada, 27 Nov 1891). 

4.2.3.6.2 As Filhas de Maria 

Existiam em Portugal, como noutras partes do mundo, diversas associações de devoção 

mariana, com designações mais ou menos semelhantes e origens diversas. A Congregação das 

Filhas de Maria, fundada no Colégio de S. José, em Benfica, em 12 de Outubro de 1879, teve 

origem em Itália, no século XIX, tendo sido difundida, sobretudo, pelos jesuítas. Teresa de 

Saldanha, em carta ao Padre Russell, explica a distinção entre esta e outra associação também 

designada das Filhas de Maria, mas com origem em França, nas Irmãs de S. Vicente de Paulo: 
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Com esta carta vai receber um livrinho, no qual vem a história da fundação da 

Associação das Filhas de Maria, “à l’usage des écoles des Filles de la Charité.” – Esta 

Associação foi fundada, [em Lisboa], no Hospital Francês, e as Filhas de Maria reúnem-

se ali todos os Domingos. É a Superiora quem preside e o Padre Miel é o Director. 

Quando as Irmãs Francesas aqui estiveram à frente de alguns Orfanatos, criaram esta 

Associação, que se mantém, mas tem poucos membros, e a maior parte deles, são de 

classe humilde. Este livro que envio juntamente, só deve ser dado a estas Filhas de 

Maria e eu não devo ficar com ele. Mas quando as Irmãs estavam a dirigir as nossas 

escolas, em 1860, a Superiora pediu-me para traduzir este livrinho, para Português, e 

assim fiz; quando o meu trabalho já estava concluído, mandaram as irmãs embora, por 

isso, a tradução ficou por imprimir e, como ninguém me voltou a pedir o livro, guardei-

o. Agora, mando também os estatutos das Filhas de Maria, cuja Associação foi fundada 

aqui no Quelhas, pelo Padre Fulconis, o Superior dos Jesuítas, que também se foi 

embora. Mando ainda o impresso com as Indulgências e vai ver que esta, a nossa 

Congregação, foi fundada em Roma e aprovada em 1776. Existe nas casas de educação, 

dirigidas pelos Jesuítas. No livro dos estatutos, figura o Acto de Consagração, que no dia 

da admissão se dizia em voz alta, em frente do altar, com uma vela acesa nas mãos. 

(ADSCS, C 0398, de TS ao Pe Russell, 29 Out 1868, aspas no original, itálico nosso) 

De França, a Irmã Maria Rosa Thiaucourt trouxe uma outra associação mariana, mais próxima 

da espiritualidade dominicana, as Rosaristas, que fundou no Colégio de Aveiro, em Junho de 

1891 (ADSCS, Lv 175). Em Benfica, até 1907, altura em que se procurou uniformizar as 

associações marianas em todos os colégios, transformando-as numa só, um pouco contra a 

vontade de Teresa de Saldanha, que não via necessidade de o fazer e considerava pouco 

prudente a altura escolhida, foi a Congregação das Filhas de Maria que funcionou. 

Lembro-me muito bem do que escrevi e do desejo grande que tinha de desenvolver essas 

boas Rosaristas de Aveiro e de reunir todas as Filhas de Maria. Entretanto aconselhei-me 

com o nosso Padre F. e ele acha, e eu própria também, que há dificuldades impossíveis 

de vencer no actual estado das coisas. Para director, indispensável numa Associação 

como a das Rosaristas, não temos nenhum Padre Dominicano que possa ou queira 

encarregar-se desse trabalho. Como sabe, no Corpo Santo os padres estão arrasados com 

o trabalho, e o nosso Frei Domingos Frutuoso aconselhou-me a não fazer nada de 
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momento, de nos conservarmos sossegadinhas cada uma com as suas obras, esperando 

por tempos mais favoráveis. O Padre Paulo, em breve, acabará o seu mandato como 

Superior do Corpo Santo e não sabemos qual será o resultado. Como já lhe disse, o 

Padre Frutuoso acha que neste momento, e talvez por muito tempo mais, os nossos 

planos não se podem realizar. Bem me custa dizer-lhe isto, minha querida Filha, mas é 

melhor falar-lhe francamente agora e esperar melhor ocasião. Confiança em Deus! Com 

todos estes contratempos não achei razoável escrever ao nosso Padre Geral, que eu sei, 

cheio de trabalho. No dia 7 estarei espiritualmente convosco, mas é totalmente 

impossível sair daqui nesta época do ano, até porque, nesta altura estamos atravessando 

e lutando com graves dificuldades: falta de Irmãs, doenças e tantas outras cruzes!! Fiat! 

E não percamos a coragem. (...) As nossas Filhas de Maria lembram-se muito das 

Rosaristas de Aveiro e estão pensando escrever uma carta. (ADSCS, C 2135, de TS a Ir. 

Maria Rosa Thiaucourt, 2 Jun 1906) 

Mas, no ano seguinte, escrevia à superiora do Colégio de Aveiro: 

No dia 1 de Maio apresentou-se aqui o Sr. Padre Paulo, para me informar que segundo a 

resposta que tinha tido do Procurador Geral da nossa Ordem, o Padre Desqueyrom, 

podia tratar-se de estabelecer a Associação das Rosaristas, em Benfica e que lhe enviasse 

depois tudo pronto para depois obter a aprovação, indulgências, etc. do Santo Padre. Se a 

Ir. M. S, Gabriel estivesse cá muito tínhamos que falar, sobre este tão importante 

negócio, mas hoje, por bem da paz, só nos resta curvar a cabeça. (ADSCS, C 2100, de 

TS Irmã Maria Inês Duff, 4 Maio 1907). 

No dia 9 de Maio de 1907, regista-se, no respectivo livro, a acta de “Transmutação da 

Congregação da Imaculada Conceição para a Associação das Filhas de Maria do SS.mo 

Rosário” (IAN/TT, AC, Lv 129). Depois da expulsão das Ordens Religiosas, em 1910, o 

movimento das Rosaristas, ou das Filhas de Maria do SS.mo Rosário, sofreu grande 

desenvolvimento por todo o país, conservando, em muitos lugares, a ligação, ainda que, 

nalguns casos, efémera, à espiritualidade dominicana: “A ressurreição das nossas Rosaristas, é 

uma grande obra e consolação para nós Dominicanas” (ADSCS, C 1760, de TS a Ir. S. João 

Lima Vidal, 10 Dez 1915). 
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Mais do que a questão dos estatutos, onde certamente encontraríamos uma distribuição de 

tarefas, como nas outras associações em que Teresa se envolveu e envolveu as suas alunas,517 

interessa-nos perceber que se trata de uma associação essencialmente devocional, com uma 

estrutura bem definida, Conselho e Assembleia, com reuniões periódicas para tomar decisões, 

participar em retiros,518 rezar em conjunto, ou responsabilizar-se pela organização de 

celebrações litúrgicas,519 mas que dedicava parte do tempo livre ao serviço dos mais pobres, 

procurando, pela utilização de meios diversos, angariar fundos para poder auxiliar outros: 

Uma nota sobre esta associação [das dignas Filhas de Maria do Colégio de Benfica] cuja 

presidente conta 16 anos e é a Ex.ma Senhora D. Maria Isabel de Saldanha de Oliveira e 

Sousa: tiram num dia da semana, uma hora do seu trabalho escolar de lavor, destinando 

esse tempo a fazer roupa para crianças pobres. (ADSCS, Lv 36, Excerto de uma notícia 

do jornal Correio Nacional, 25 Mar 1893, sublinhado nosso). 

(...) tenho aqui na quinta-feira, das duas às cinco da tarde, um bazar das nossas Filhas de 

Maria. As pequenas estão influidíssimas. Têm convidado todas as Filhas de Maria de 

fora e algumas pessoas (as Filhas de Maria de cá) e então esperam vender muitas sortes. 

Se gostares de vir, já se sabe que estás convidada e tuas irmãs Carlota e Júlia. Arma-se 

na sala um balcão para vender sortes, e têm muitos prémios. O fim é para as despesas da 

Congregação. Como estou muito acostumada a estas coisas, quero-as ajudar e então não 

posso sair na véspera. (ADSCS, C 1372, de TS a Maria Augusta de Campos, 29 Jan 

1883, sublinhado no original) 

Também para a aquisição dos objectos para uso do grupo, nomeadamente dos distintivos e do 

estandarte, se tornava necessário a angariação de fundos, para completar o que faltava na 

                                                 

517 Na década de 60, Teresa explicava ao Padre Russell: “Sabe que nós temos, como Filhas de Maria, a especial 

devoção de trabalhar para igrejas pobres. Eu sou a Directora do Trabalho, e mesmo todos estes dias tenho 

andado ocupada com estes trabalhos” (ADSCS, C 0526, de TS ao Pe Russell, s/d, sublinhado no original). 
518 “Ontem tive retiro. O Padre Shurzo todo o dia em Benfica, quatro práticas de hora cada uma. Acabou tudo à 

noite. As Filhas de Maria ficaram contentíssimas” (ADSCS, C 6242, de TS à cunhada, [1881]). 
519 “Agora temos a Novena da Imaculada Conceição às cinco e meia. São as Filhas de Maria que cantam” 

(ADSCS, C 2167, de TS ao Pe Russell, 30 Nov 1904). 
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caixa onde, regularmente, caíam apenas as quotas, i.e., as decisões tomadas tinham de prever 

os meios para a sua concretização e ser levadas a cabo de acordo com as linhas estabelecidas 

por todas: 

Venho-te dizer que as nossas Filhas de Maria estão resolvidas a mandar fazer a chapa 

para cunhar as medalhas, então desejam saber se tu te encarregas de tratar este negócio 

com o teu tio, ou se achas melhor que vá alguém da nossa parte tratar directamente com 

o teu tio. Neste último caso farás o favor de me dizer em que dias e aonde seria possível 

encontrá-lo para se combinar este negócio. Podendo tu falar-lhe nisto, então eu te 

mandarei por escrito as explicações das Filhas de Maria. A medalha tem, como sabes, de 

um lado nossa Senhora doutro o Sagrado Coração de Jesus. Deverão ser de prata, e o 

senhor Padre Sturzo diz que os alunos de Campolide logo que saibam que aqui se 

vendem medalhas de prata, também as compram. Logo que possas manda-me uma 

resposta sobre isto. As pequenas ganharam 100.000 rs com o seu bazar. Estão 

contentíssimas. (ADSCS, C 1220, de TS a Maria Augusta de Campos, 13 Fev [1880]) 

Destaque-se o cuidado de Teresa de Saldanha em estar presente, quando sentia que podia 

ajudar, sem substituir ninguém, e o regozijo pelo empenhamento das suas alunas, que lhe é 

particularmente grato observa, traduzido na expressão “as pequenas estão influidíssimas”, 

aliás, muito comum na sua linguagem, quando se refere a estes assuntos. Nesta fase do estudo, 

não podemos deixar de sublinhar este aspecto da personalidade de Teresa de Saldanha: o 

gosto de dar alegria aos outros ou de os ver felizes. No meio da grande confusão que se seguiu 

à República, em Outubro de 1910, manteve uma intensa troca de correspondência com todas 

as irmãs dominicanas dispersas e depois enviadas em pequenos grupos para a Bélgica, EUA, 

Brasil e Espanha, tendo o cuidado de repetir, na resposta, as informações que cada uma lhe 

fornecera, como que a dar importância a cada pequeno detalhe: ‘Vejo que...’ era a expressão 

que mais usava nestas circunstâncias; ou ‘Muito me ri imaginando...’, ‘ Fiquei muito contente 

por saber...’. Em 18 de Maio de 1911, escrevia à Irmã Maria Catarina Roth, então em Ontário, 

EUA: “(...) creio que o telegrama não chegou, em todo o caso aceitem o meu desejo de vos 

causar alegria” (ADSCS, C k-14). 

Destaque-se, ainda, a idade das raparigas que assumiam os diversos cargos. Como 

sublinhámos a propósito da Irmandade de Santa Cecília, sendo elas colegiais, seriam bastante 
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jovens, o que, mais uma vez, aponta para a responsabilização precoce por postos a que se 

dava muita importância, pois as tornava interlocutoras privilegiadas, na representação do 

grupo a que pertenciam, com as diversas pessoas, ou instituições, com que tinham de manter 

relações mais ou menos contínuas, como era o caso de pedidos a outras entidades. A título de 

exemplo, referimos uma carta com data de 27 de Janeiro de 1887, dirigida pelo Conselho da 

Congregação das Filhas de Maria ao Cardeal Patriarca de Lisboa pedindo para este nomear o 

Padre Pedro Hickey para director da congregação, bem como autorização para adoptar o 

Manual Italiano da Congregação das Filhas de Maria, que estavam a tratar de traduzir, em 

substituição do Manual da Congregação de Maria Santíssima, que era “escrito para uso dos 

rapazes” e, por isso, “não é tão útil para as meninas, dando-se além disso o caso do novo 

Manual oferecer muitas vantagens, em vista de promover a devoção das Filhas de Maria, 

pelos numerosos e apropriados exercícios de piedade que contém” (IAN/TT, AC, Cx 49, 

1(116)). A carta foi assinada por oito membros da direcção: presidente, tesoureira, secretária, 

duas assistentes e três conselheiras. 

A assunção dos diversos cargos, trazia às alunas, para além do exercício da responsabilidade e 

da autonomia, o desenvolvimento da capacidade de tomar de decisões e um sentimento de 

alegria, porventura promotor da auto-estima: 

Remeto para [a Maria, minha cunhada] este embrulho, que é para pagar as medalhas das 

filhas de Maria, é 5.400. A Tesoureira agora é a Mariana de Almeida e estava 

contentíssima de fazer este pagamento à tia Maria! (ADSCS, C 4929, de TS à mãe, 19 

Dez 1886, sublinhado no original) 

O sentimento de alegria patente nas alunas e sublinhado por Teresa de Saldanha como algo 

que, também a si própria, faz sentir feliz, acontecia, ainda, no caso desta associação, pela 

circunstância de a admissão como ‘aspirantas’, ser feita por escolha; e, ser-se escolhida era 

sinal de que alguém, um grupo de pessoas, tinha reparado em si e reconhecido que se tornara 

‘digna’ de usar as mesmas insígnias, de ser reconhecida por todos como membro daquele 

grupo. 

Foi dia cheio. As pequenas estavam doidas de alegria, as novas Filhas de Maria. Às 2 

horas houve reunião do Conselho para escolher as novas aspirantas e às 5 horas, outra 
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reunião para receberem a fita verde. A Gabriela520 foi admitida a aspiranta, espero que 

lhe faça bem. Estas coisas num pensionado tão numeroso como este faz muito bem. 

(ADSCS, C 4426, de TS à mãe, 11 Dez 1886, sublinhado nosso) 

Achei imensa graça ao pedido da Mimi [tua prima] (...). Também me fez muita 

consolação saber que ela aspirava a ser um dia Filha de Maria! É uma criança que dá 

muita esperança para o futuro e não imaginas como ela está mudada para bem. Até a 

acho mais bonita e com outra expressão. Não foi possível desta vez satisfazer os desejos 

da Mimi. Bem sabes que estas admissões não são resolvidas assim de repente. Já tinha 

havido a reunião do conselho para escolher as nossas Aspirantes e então bem vês que 

não era possível admitir a Mimi desta vez. Como está cá há pouco tempo, bem vês que 

havia outras que passassem adiante e então não pensámos na Mimi por enquanto, mas se 

ela continuar tão bem como tem ido até agora, mais mês, menos mês, será admitida a 

Aspirante. Eu chamei-a, disse-lhe tudo isto e fiz-lhe muitas festas, dizendo que se 

continuasse a ser boa depressa seria Aspirante. Tivemos hoje aqui uma linda festa e 

admissão de umas poucas Filhas de Maria. Tudo foi muito solene e devoto. (ADSCS, C 

1422, de TS a Maria Augusta de Campos, s/d, sublinhado nosso) 

Um momento alto da vida desta associação, no Colégio de S. José, em Benfica, foi a 

celebração do seu 25.º aniversário, em Novembro de 1904, para que foram convidadas as 

associações marianas instaladas nos outros colégios e as antigas alunas que tinham pertencido 

à associação, algumas das quais mantinham uma estreita relação com a mesma, frequentando 

as reuniões mensais e os retiros. 

(...) Às 8 horas assistiram com muita devoção a uma Missa rezada que se celebrou na 

Igreja. Às 10 ½ da manhã, apesar de uma chuva torrencial chegaram as convidadas, 

antigas Congregadas, em grande número e foram recebidas com grande entusiasmo na 

Aula de S. Domingos. Também aqui estavam representadas a Congregação das 

Rosaristas do Colégio de Santa Joana de Aveiro, e as Filhas de Maria do Colégio do 

Sacramento, as quais são também dirigidas pelas nossas Irmãs. Cerca das 11 horas 
                                                 

520 Gabriela Henriqueta de Sousa Basto Ferreira de Melo (1870-?), filha do 1.º Visconde de Moreira de Rey, 

António Augusto Ferreira de Melo e Carvalho e de Elvira Henriqueta de Sousa Basto. 
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formou-se a procissão na qual se incorporaram todas as Filhas de Maria presentes com 

fita azul e Medalha indo o estandarte das Filhas de Maria à frente. Dirigiram-se em 

seguida para a Capela aonde se celebrou a Missa solene de acção de graças. Os coros 

foram executados pelas Filhas de Maria que estão actualmente no Colégio, e todas nós, 

nos sentimos fortemente comovidas ao ouvir estas vozes inocentes e puras entoar os 

louvores divinos. Assistiam também a esta festa, a Prioresa da Casa de Santa Joana de 

Aveiro e a Prioresa do Convento do Ss.mo Sacramento. A Igreja, as tribunas e os coros 

cheios de Filhas de Maria, meninas e Irmãs, era uma vista imponente e comovedora; 

decerto o coração da nossa Mãe do Céu devia ter estado satisfeito de todos os esforços 

que fazíamos para a honrar! (...) Terminada a cerimónia as Filhas de Maria reuniram-se 

nas salas de visitas e na Aula de São Domingos que por esta ocasião também foi 

convertida em sala; e com que contentamento se encontraram as antigas Meninas com as 

Irmãs, passando algumas horas neste recinto bendito, aonde outrora receberam tantos 

benefícios espirituais e temporais, numa palavra, aonde elas foram educadas e formadas 

para a vida. (...) A nossa Rev.ma Madre Superiora Geral com sua bondade habitual e 

seguindo o exemplo do nosso Divino Mestre que sempre se lembrou da fraqueza 

humana com compaixão, fez servir um lunch muito abundante para sustentar e igualar as 

forças do corpo ao fervor do espírito das queridas Filhas de Maria. (ADSCS, Lv 40, 

Copiador da Congregação das Irmãs Terceiras de S. Domingos, 21 Nov. 1904) 

 
Figura 31. Grupo de ‘Filhas de Maria’, com Teresa de Saldanha ao centro, [década de 80] (ADSCS, 

Álbum fotográfico) 
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Figura 32. Teresa de Saldanha com um grupo de ‘Filhas de Maria’, [1905]. (ADSCS, Álbum 
fotográfico) 

 

Figura 34. Estandarte das
Filhas de Maria. 

Figura 35. Imagem de Nossa 
Senhora, das Filhas de Maria. 

Figura 33. Fita com medalha. 
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4.2.3.6.3 O associativismo enquanto estratégia educativa 

A experiência associativa que analisámos, em breves traços, sublinha alguns pontos fortes do 

associativismo, enquanto estratégia educativa (Ribeiro de Castro, 2007): 

1. a finalidade da associação, tanto mais eficaz quanto mais intemporal, delineada de 

acordo com os interesses dos educandos e a necessidade de resposta a problemas concretos, 

com a correspondente definição de princípios orientadores; 

2. a estrutura da associação, claramente definida, que responda à acção projectada para a 

associação mas, também, contribua para o desenvolvimento de competências dos associados, 

em matéria de: organização, comunicação, decisão, sentido social, gestão de recursos, 

iniciativa e empenhamento criativo; 

3. a noção de corpo associativo, em que todos conjugam esforços para atingir objectivos 

que, individualmente, seria impensável ousar definir; 

4. a paridade dos associados, enquanto membros de um corpo associativo, com o qual se 

identificam e cujo desenvolvimento depende do discernimento e da actuação responsável de 

todos, sabendo, cada um, o que dele esperam os seus consócios, que tarefas lhe compete levar 

a cabo, em que momentos e de que modo; 

5. a capacidade de se prolongar no tempo, constituindo-se, potencialmente, como 

elemento agregador, relativamente aos que vão terminando o seu percurso escolar. 

Sublinhe-se a existência de uma finalidade social, fomentadora de um olhar diferente sobre os 

outros e a assunção da responsabilidade de cada um, na alteração do estado de miséria e do 

sentido de fatalidade irremediável que, muitas vezes, lhe é intrínseca, que se associa a estas 

instituições e que explica, entre outros aspectos, que neste, como noutros colégios das Irmãs 

dominicanas de Teresa de Saldanha, se tenham conseguido abrir e manter, escolas para 

crianças pobres.521 

                                                 

521 Thiaucourt (1987) informa os seus leitores que só em 1909 foi possível abrir uma escola para meninas pobres 

junto ao colégio de Benfica. Refere-se a autora a uma escola que era sustentada apenas pelo colégio e suas 

alunas (uma espécie de Associação Protectora de Meninas Pobres local). Temos conhecimento de que, 

anteriormente, teria funcionado ali uma escola pobre durante o tempo em que, após o incêndio do Convento de 
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Neste contexto, é fundamental sublinhar o papel do educador enquanto mentor, discretamente 

presente e atento às flutuações da associação e ao desenvolvimento dos seus membros, 

disponível para intervir nas ocasiões necessárias e para sair de cena logo que seja possível. 

Importa salientar, ainda, que as associações, enquanto instituições humanas, têm um 

desenvolvimento dinâmico, não linear nem mesmo regularmente progressivo: a sua trajectória 

depende das pessoas que a integram, do seu próprio percurso individual e, portanto, da fase de 

desenvolvimento pessoal que atravessam; mas, também, do contexto social, incluindo o 

relacional e dos seus múltiplos elementos. Em ambiente escolar, estas associações estão 

sujeitas às alterações de humor e de motivação, próprias das etapas de desenvolvimento 

humano em que as alunas se encontram mas, ainda, ao fluxo de entradas e saídas destas, que 

ocorriam, por esta altura, em qualquer época do ano mas, particularmente, na mudança de ano 

lectivo. 

4.2.3.7 E depois do Colégio? 

Escreve João Franco Monteiro, em 1916: 

O que foi o Colégio de S. José? Respondam a maior parte das senhoras da nossa elite, 

que ali receberam o pão do espírito, lembrando-se com saudade daquele convívio 

afectuoso e atraente, que tão bem ficava emoldurado na opulência dos jardins, da escola 

de Le Notre e na soberba vegetação dos laranjais e das magnólias, testemunhas dos 

confidentes desabafos de uma Princesa ilustre, que foi, por assim dizer, o fiel da balança 

no período angustioso das nossas lutas civis. 

Em Benfica se agrupavam distintíssimas senhoras portuguesas e inglesas, irmãs da 

Ordem de S. Domingos. De entre elas, nos lembram a Madre Maria Inês Duff (...); a 

Madre Vigária, D. Maria José de Barros e Castro; a Irmã S. Patrício, a Irmã Maria Rosa 

                                                                                                                                                         

Santa Joana, em Lisboa, ocorrido em 1894, foi preciso fechar essa escola e recolher as respectivas mestras em 

Benfica, até se resolver o problema criado por este acidente. As mestras ocuparam-se de crianças pobres da zona 

até que, em 1897, sendo definitivamente entregues as chaves do Convento de Santa Joana, por não se encontrar 

solução consensual entre o Estado e as Irmãs, as mestras foram cada uma à sua vida e a escola pobre de Benfica 

fechou, até se fundar esta outra, em 1909. 
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(...). Outras muitas que nos não lembram e que eram as dignas colaboradoras da senhora 

D. Teresa de Saldanha, no seu empenho patriótico de bem educar a mocidade feminina. 

Possuíam todas um desprendimento cristão para lucros gananciosos, trabalhando com 

um desinteresse que se reflectia no carinho maternal que dispensavam a toda a criança 

que tinha a ventura de se acolher à sombra de seus mantos de beneméritas filhas de S. 

Domingos. Aí a visitámos, obedecendo a um honroso convite, a propósito de uma fugaz 

lembrança, aqui registada, da nossa longínqua infância522. Beijámos-lhe a mão com 

respeito devoto, alegres e comovidos, como quem se encontra na presença de uma santa, 

que nos falasse, que nos abençoasse, que nos encaminhasse para o bem… (Monteiro, 

1916, itálico no original) 

Seria este o momento de dar voz às antigas alunas, como sugere João Franco Monteiro, 

também antigo aluno de Benfica, “Algumas já Mães de família, outras presidentes de várias 

associações e enfim outras que consagraram a sua vida a Deus; destas 6 entraram na nossa 

Congregação” (ADSCS, Lv 40, Copiador da Congregação das Irmãs Terceiras de S. 

Domingos, 25.º Aniversário da Congregação das Filhas de Maria, em Benfica, 21 Nov. 1904). 

A análise das cartas revela que a correspondência entre as Irmãs, em particular Teresa de 

Saldanha, e as suas alunas, se manteve por muitos anos, tendo algumas recebido cartas suas 

escritas nas vésperas daquele 8 de Janeiro de 1916 em que, silenciosamente, se apagou, na 

pequena casa da Rua Gomes Freire, mantendo-se a educadora interessada no percurso das 

suas meninas, regozijando-se com as suas alegrias e partilhando das suas tristezas e, algumas 

vezes, depois da dispersão das irmãs, solicitando a ajuda das que, sobretudo pela posição dos 

seus maridos, podiam levar e trazer notícias das Irmãs, sem o perigo de violação da 

correspondência ou protegê-las, conforme os cargos políticos dos cônjuges ou a sua própria 

                                                 

522 O autor alude à referência feita no seu artigo intitulado “Obrigadinho”, publicado no mesmo jornal no dia 19 

de Setembro de 1915: “Passa-se a Cruz da Pedra, no próprio terreno da aprazível quinta, que foi principesca 

residência da Senhora Infanta Dona Isabel Maria. Lá vimos a cascata onde brincámos na infância, recordando os 

buxos do jardim, os bosques de perfumadas magnólias, o velho criado Evaristo, o bom padre Dr. Joaquim dos 

Reis, a veneranda figura da senhora D. Teresa de Saldanha (Rio Maior) e o vulto aristocrático de autêntica vielle 

roche, do Marquês de Fronteira, D. José Tranzimundo de Mascarenhas Barreto. Então o pensamento 

transportou-nos à idade da inocência, quando a maldade humana ainda não chega a ser um sonho mau, que 

perturbe os ideais cor-de-rosa...” (Monteiro, 1915). 
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posição social lhes permitiam. Refira-se a mulher do cônsul de Portugal em Anvers, na 

Bélgica, Rosa Dromgoole,523 como era conhecida no colégio de Benfica, onde esteve desde 

1878 até, pelo menos, 1885, que levava e trazia recados, dinheiro e encomendas, de e para as 

irmãs instaladas em La Panne, sem passarem por outras mãos (ADSCS, C 2024 e C 2034,524 

entre outras); e Alice Navarro,525 que acompanhou as Irmãs no Brasil, assim como uma outra 

ex-aluna, Julieta Meneses:526 

Tiraram algumas fotografias que dá uma vaga ideia da casa, assim mesmo eu desejava 

mandar a nossa boa Mãe, mas D. Inocência disse-me que mandava e D. Alice Navarro 

diz já ter mandado, por isso não mando. Esta Senhora vem aqui muitas vezes e fala com 

muita ternura e saudade do seu querido colégio de Benfica! Uma outra senhora D. 

Julieta Meneses diz ter sido companheira da Madre S. Gabriel, fala também muito de 

Benfica de muitas irmãs e com gratidão e saudade. Uma outra irmã desta, que não estava 

dentro, mas ia todos os domingos visitar D. Julieta. (ADSCS, C 2717, de Ir. Maria de 

São José Chaves a TS, 10 Out 1915) 

Ao terminar a missa seguem para a visita à Creche e muita vez D. Alice [Navarro] diz 

que o asseio da Casa só lhe faz lembrar o seu querido Benfica, que bem mostram que são 

das suas queridas Irmãs que cá estão. Isto a ouvi dizer, realmente a casa está bem, por 

                                                 

523 Rosa, ou Rosínia, Dromgoole Poças Falcão, que terá acrescentado o apelido ‘Machado’ do marido. 
524 “Uma das nossas queridas meninas, educada em Benfica há cerca de vinte anos, está casada com o Cônsul 

português em Anvers, Bélgica. O nome dela é: D. Rosa Dromgoole Machado. Tem sido sempre uma grande 

amiga. Bastará mencionar o meu nome e ela ficará encantada por receber notícias nossas” (ADSCS, C 2034, de 

TS a Irmã Maria de Santo Agostinho Collins, 8 Dez 1910, sublinhado no original). No ano seguinte, em 21 de 

Junho, Teresa escreve à Irmã Maria de S. Jacinto Quintela, em La Panne: “A Rosínia Dromgoole volta para a 

Bélgica e leva esta carta e dará as nossas notícias (...)” (ADSCS, C 2024). 
525 Alice de Almeida Navarro de Rego Freitas e Sousa frequentou o colégio de Maio de 1900 até Agosto de 

1907. Tinha outra irmã no colégio, Berta de Almeida Navarro de Rego Freitas e Sousa que entrou na mesma 

altura mas saiu em 1905. Filhas de Palmira de Navarro (IAN/TT, AC, Lv 148). De acordo com a carta citada, 

Alice encontrou, de novo, as irmãs do seu colégio no Brasil e com elas conviveu de muito perto. 
526 Julieta Cândida Pinto Cardoso de Meneses. Aluna de Benfica onde terá sido colega de Maria Ana Pinto de 

Soveral, Irmã Maria de S. Gabriel, como diz a carta; só encontramos o registo do seu nome no ano de 1883/84. 

Foi para o Brasil onde retomou o contacto com as Irmãs, como se percebe pela carta citada. 
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isso não será só para nos agradar; mas a higiene assim o exige e outras quaisquer seriam 

obrigadas ao mesmo trabalho. (ADSCS, C 2726, de Irmã Maria de São José Chaves a 

TS, 18 Dez 1915) 

Até 1910, as visitas das antigas alunas ao colégio eram uma constante, fosse apenas para uma 

curta visita de saudade, fosse para anunciar o seu casamento ou para apresentar os seus filhos, 

carinhosamente apelidados de ‘netos’ pelas Irmãs, ou, simplesmente, para falar da vida e 

rever as mestras e as colegas. Teresa encarava estas visitas com a maior alegria: “Antes de 

ontem tive a Condessa de Carnide527 e as duas sobrinhas Streets,528 que aqui foram educadas. 

A Pepa tem já três filhos, parece impossível” (ADSCS, C 5814, de TS à cunhada, 22 Maio 

1892); “Ontem tive cá toda a tarde, os Condes de Bertiandos.529 A Condessa é muito minha 

amiga. O Afonso fez bem o exame de francês e a recompensa que pediu foi vir cá” (ADSCS, 

C 4764, de TS à mãe, 14 Jun 1889); “Esteve cá a Reboredo, [Isabel da Silveira e Lorena]530 

com o marido e a apresentar uma filhinha nossa neta, é engraçado” (ADSCS, C 5673, de TS à 

cunhada, s/d, sublinhado no original). 

                                                 

527 Sofia Lívia Ferrari Schindler (1856-1912). Casada com Guilherme Street de Arriaga Brum da Silveira e 

Cunha (1834-1898), 1.º Conde de Carnide. 
528 Filhas de um irmão do Conde, José Street de Arriaga e Cunha (c.1840-?) e de sua mulher, Josefa Barragan y 

Molina (c. 1845-?): a mais velha, Rita Josefa Street de Arriaga e Cunha (1870-1940), a Pepa, casada em 1888 

com Francisco de Lima e Lemos Caupers (1865-1936), irmão de uma outra aluna do colégio, Maria da Graça 

Caupers, tinha já três filhos, como se afirma na carta: Margarida, Francisco José e Guilherme Pedro Street 

Caupers; a segunda, Maria Amália Street de Arriaga e Cunha (1873-?), ainda solteira na altura, pois só casou em 

1902 com Fernando Manoel de Mendonça Corte-Real (1867-1932), filho do 5.º Marquês de Tancos, tendo 

também tido três filhos: Maria Leonor, Duarte José e Maria de Lourdes Street Manoel. 
529 Gonçalo Pereira da Silva de Sousa e Meneses (1851-1929) e Ana de Jesus Maria de Bragança (1851-1941). 
530 (1878-1932), filha de Alexandre Maria da Silveira e Lorena, 11.º Conde de Minas (neto do Duque de 

Palmela) e de Sofia Isabel Zahrtmann e Reboredo. Foi para o colégio em 1890, por decisão da avó materna, 

Isabel Zahrtmann, e do pai (ADSCS, C 5621, C 5623). 15.ª Condessa do Prado. Casou, em 1904, com Ronald 

Henry Silley. A ‘neta’ a que a carta se refere deve ser Rhona Luísa da Silveira Silley, nascida depois de um 

rapaz, Ronald Alexandre, em 1906. 
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Ontem apareceram-me cá as Almadas, a Mariana e a Chiquinha.531 Deixaram muitos 

cumprimentos para a mamã. Raro é o dia que não tenho visitas, sendo isto longe. Vejo 

sempre com gosto as antigas discípulas virem aqui, e mostrarem muita amizade pelas 

Irmãs. (ADSCS, C 4412, de TS à mãe, 25 Nov 1886, sublinhado nosso) 

Tive cá ontem algumas visitas e umas das nossas antigas meninas, Adalgisa Jordão,532 

que casou e veio nos trazer o seu pequenino, a quem chamámos neto. Neste ponto está 

tudo muito mudado aqui, porque eu apareço logo para festejar essas antigas meninas e 

elas vão-se muito contentes. (ADSCS, C 4633, de TS à mãe, 28 Jan 1889, sublinhado no 

original) 

(...) a Joaquina Ponte [Saldanha da Gama] que me apareceu aqui à tarde, com duas 

filhas533 (...) e obrigou-me muito. Pouco se demorou, mas, diz as filhas gostam tanto de 

vir cá, que sempre que aluga carruagem, se pudesse vinha por aqui ver-nos. (ADSCS, C 

4244, de TS à mãe, 14 Fev 1886, sublinhado no original) 

Pensava hoje em sair para fazer uma visita às Albergarias que nos vieram visitar; à 

Baronesa de Salgueiro534 que ontem me apareceu aqui! Com a neta535 que aqui esteve, e 

                                                 

531 Maria Ana Vaz de Almada (1864-1900) e Francisca Vaz de Almada (1848-1924), filhas dos Condes de 

Almada. A primeira e seu irmão Luís (1863-1919) constam do livro de registo dos alunos do Colégio das Portas 

da Cruz (IAN/TT, AC, Lv 346). Francisca, sendo bastante mais velha, não terá estado no colégio. 
532 Adalgisa Dantas Jordão (?-?), foi aluna do Colégio de Benfica durante um período que não conseguimos 

delimitar com exactidão, tendo encontrado apenas o registo do seu nome nos documentos do ano de 1883/84. 

Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de Teresa de Saldanha (ADSCS, D 

0009) com o nome de Adalgisa Jordão Portela. 
533 Refere-se, certamente a Maria Teresa (1867-?) e Isabel (1870-?) de Ornelas e Vasconcelos, uma vez que a 

outra filha, Augusta (1869-?), que também frequentara o colégio, teria já entrado nas Irmãs de S. José de Cluny 

onde tomou o nome de Madre Catarina de Jesus. Nenhuma das três casou. 
534 Maria Benedita de Faria e Vasconcelos (1800-?), casada com o 1.º Barão de Salgueiro, Manuel José de Pinho 

Soares de Albergaria. 
535 Maria Luísa Mouzinho de Albuquerque de Faria Pinho (1870-?). Casou, em 1888 com António Barba de 

Albuquerque do Amaral Cardoso. A sua filha, Maria de Lourdes Pinho de Albuquerque Bourbon (1891-?) foi 

também aluna do Colégio (ADSCS, C 6041) pelo menos entre 1900 e 1903. 
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está hoje uma senhora. A avó diz muito bem dela e que aproveitou muito daqui, isto 

sempre consola. (ADSCS, C 4259, de TS à mãe, 3 Mar 1886) 

Como afirma Júlio de Castilho, no artigo já atrás citado: 

Enquanto ali permanecem, a sua presença risonha e grave impõe-se-lhes como a 

personificação do amor materno; quando deixam o colégio, continuam a amá-la pela 

saudade e pela gratidão. Quem visitar aquela casa traz da sua visita recordações que 

nunca têm de apagar-se. (Castilho, 25 Out 1900) 

Mas, como atrás dissemos, as associações a que continuavam a pertencer, com as suas 

reuniões e eventos periódicos, bem como as celebrações mais ou menos extraordinárias que, 

regularmente, aconteciam na vida do colégio, faziam com que uma grande parte das ex-alunas 

continuassem a frequentar o colégio, mantendo viva a ligação que tinham criado com a 

instituição e, sobretudo, com as Irmãs. Teresa de Saldanha não perdia nenhuma ocasião para 

as chamar: 

Tinha-me esquecido falar-lhe na rifa das pequenas. O ano passado foi para as Irmãs 

Santa Cecília; mas, este ano lembrei-me eu e a Madre Vigária que fosse para Aveiro, 

para ajudar a arranjar a aula das crianças pobres. As pequenas influíram-se muito com 

esta ideia. Têm perto de 500 prémios e muitos deu a Maria Augusta, de acordo comigo, 

dos nossos da Associação, pois o fim é para ajudar uma aula de crianças pobres. As 

pensionistas sós não podem fazer toda a despesa, então convidámos um grande número 

das meninas que já daqui saíram. Leais, Cannas, Câmaras, M[aria] da Luz Almeida, 

Henriqueta Melo, etc. Ornelas bem entendido. Convidam-se para vir à rifa que se faz 

para ‘ajudar a Madre Maria Inês [Duff] e a sua aula de crianças pobres’!536 Isto há-de 

fazer seu efeito, não acha? Convida-se para as três horas, e querendo podem ficar para 

assistir à representação da noite. (ADSCS, C 4258, de TS à mãe, 2 Mar 1886, sublinhado 

no original) 

                                                 

536 A Irmã Maria Inês Duff, como sabemos, tinha estado no Colégio de Benfica até Novembro de 1884, altura 

em que partira para Aveiro para fundar o Colégio de Santa Joana. As alunas e ex-alunas que a conheciam, 

tinham por ela grande apreço e afeição. 
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Por ocasião da passagem do 25.º aniversário da fundação das Filhas de Maria, celebrado a 21 

de Novembro de 1904, a que nos referimos antes, algumas antigas alunas escreveram a Teresa 

de Saldanha, desculpando-se por não poder participar, ou manifestando a sua alegria por 

terem participado: 

Ex.ma Amiga e Rev.ma Madre Geral, Muito reconhecida venho agradecer a linda 

estampa, e a afectuosa carta que V. Ex.a me dirigiu e à qual fui extremamente sensível. 

Eu tive muitíssima pena de me não poder demorar, e a minha pequena não teve menos, 

pois teria gostado de ver algumas aulas em que eu lhe tenho falado, como a sala da 

guerra, etc. e ver as Irmãs que me são tão caras! A minha pequena é muito meiga e 

amorável, dou muitas graças a Deus de me ter dado uma filha tão boazinha, tenciono que 

ela faça este ano a sua 1.ª Comunhão no dia 31 de Maio, como eu fiz. (...) Se a minha 

boa amiga lhe quisesse enviar uma imagem comemorativa do dia 21 far-lhe-ia um 

grande gosto. Nós assistimos à Missa no banco atrás da Margarida e Carlota 

Mendonça537 ao lado da M.ª do Carmo Azevedo Coutinho [Pinto Guedes],538 tendo no 

banco oposto a Clementina [Dromgoole] e a Berta [Lambert], e atrás de nós estava a 

Paulina Vandevelde [Roldan] e a Amélia [Augusta Soares] Valejo.539 Uma Irmã que eu 

não conheci, é que me indicou o lugar onde nos sentámos. Apesar de não ir amiudadas 

vezes ao Colégio, conservo no meu coração um vivo reconhecimento, e uma verdadeira 

amizade a todas as Irmãs, e nas minhas orações nunca me esqueço de pedir a N. S. a 

vossa conservação e bem estar. Queira a minha Ex.ma amiga aceitar os nossos 

cumprimentos. Muito dedicada e obrigada, Amélia Marinho da Cruz Ferin. (ADSCS, Lv 

40, Copiador da Congregação das Irmãs Terceiras de S. Domingos, de Amélia Ferin a 

TS, 1 Dez 1904, sublinhado nosso) 

Por altura das Festas do Natal e Ano Novo e, sobretudo, da festa onomástica de Teresa de 

Saldanha e do seu aniversário natalício, aumentava o número de cartas recebidas, pois parece 
                                                 

537 Filhas dos Condes de Azambuja. 
538 (1870-1932). Irmã de João, Pedro e Francisco Azevedo (das Portas da Cruz) e de Maria da Madre de Deus. 
539 (1869-1950), filha do 1.º Barão de Rio de Moinhos, Manuel Augusto de Almeida Valejo e de Maria 

Clementina da Piedade Soares. É este o único documento comprovativo da sua passagem pelo Colégio como 

aluna. 
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que todas queriam tornar-se presentes. De regresso à casa paterna, ou instaladas em outras 

paragens, em consequência do seu percurso de vida pessoal, as ex-alunas juntavam, aos seus, 

os cumprimentos de toda a família e, frequentemente, pediam a oração da homenageada, a 

quem confessavam gratidão e afecto. 

Minha querida e Reverendíssima Madre geral, venho dar à minha querida Madre geral as 

minhas boas festas e da parte da minha Tia e minhas irmãs pedir que as aceite 

juntamente com os seus respeitosos cumprimentos. Gostaria muito de poder dar à minha 

querida Madre Geral as boas festas indo aí para este fim; mas, na impossibilidade de o 

fazer peço que as aceite do mesmo modo, assim como os protestos da minha gratidão 

sincera e me creia minha querida Madre Geral sua muito e muito respeitosa amiga e 

muito obrigada que lhe beija a mão, Graziela de Lacerda. (IAN/TT, AC, Cx 44, 2(7), de 

Graziela de Lacerda540 a TS, s/d) 

Maria Cristina de Mesquita Barros,541 escreve, em 1 de Janeiro de 1904, de Angra do 

Heroísmo: 

Ill.ma e Ex.ma Senhora, Minha boa Madre geral, Imensamente reconhecida por todos os 

favores recebidos, venho mais uma vez, minha Senhora, testemunhar-lhe a minha 

gratidão e provar-lhe que jamais esquecerei tudo quanto devo a V. Ex.a. Portanto, hoje, 

dia em que todos se congratulam e dão graças a Deus por lhes ter concedido poder 

festejar essa festa, eu venho, mais uma vez, desejar a V. Ex.a, e a todas as Boas Irmãs 

festas muito felizes, e desejar-lhes também que o novo ano hoje começado lhes traga 

todas as felicidades. Peço a V. Ex.a o favor de me recomendar às nossas Boas Irmãs. E 

creia, minha Senhora, na verdadeira estima, e alta consideração que tem por V. Ex.a e, 

que respeitosamente lhe beija as mãos. Maria Cristina de Mesquita Barros. (IAN/TT, 

AC, Cx 44, 2(47)) 

                                                 

540 Maria Graziela Limpo de Lacerda, filha do Visconde de Altes Morás. Esteve no colégio de Novembro de 

1903 a Agosto de 1908. Teve mais duas irmãs no Colégio: Feliciana Limpo Pereira de Lacerda Ravasco e Maria 

da Assunção Limpo Pereira de Lacerda Ravasco, ambas apenas nos anos lectivos de 1898/99 e 1899/00. 
541 (?-?). Aluna do Colégio de S. José, em Benfica, desde Junho de 1893 até 1899. 
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No dia 15 de Outubro de 1905, Elvira Braga Pinto Martins,542 que acrescenta ao seu nome, o 

epíteto de ‘Filha de Maria’, depois de felicitar Teresa de Saldanha pela passagem de mais uma 

data festiva, pede: “Nas suas piedosíssimas orações queira, minha boa-Mãezinha, pedir à 

Virgem Santíssima que me dê saúde, pois infelizmente não tenho passado nada bem” 

(ADCSC, C 12191, sublinhado nosso). 

Creia minha querida Madre que nunca a esqueço e que conservarei eternamente no meu 

coração a lembrança do bem que me fez, assim como às minhas boas Irmãs, durante os 

11 anos que tive a felicidade de estar na sua bondosa companhia. Soube pelas 

Dromgooles que a Madre Maria Inês [Duff] estava agora em Benfica. Sinto imenso não 

poder vê-la, mas peço à minha boa M. Prioresa e a bondade de lhe dar assim como à 

minha querida M. Vigária as minhas respeitosas e afectuosas lembranças. Os meus Pais 

enviam os seus respeitosos cumprimentos, e as minhas irmãs igualmente. Eu, minha boa 

Mãe, assino-me de novo com todo o respeito e consideração, Sua discípula muito 

afeiçoada e obrigada, Paulina (E[nfant] de Marie). (IAN/TT, AC, Cx 46, 7(41), de 

Paulina Vandevelde Roldan543 a TS, 15 Out 1888) 

Agradecendo mil vezes a Nosso Senhor de nos ter conservado a nossa querida Madre 

Geral, venho, com a maior alegria, felicitar V. Ex.a pelo dia de hoje, implorando 

bênçãos do Céu e a prolongação de uma vida preciosíssima como é, e mui querida por 

todos os corações que têm a grande dita de poder apreciar as numerosas virtudes de que 

a alma de V. Ex.a é adornada; honra esta que me é dada e pelo que bendigo 

incessantemente a Deus Nosso Senhor. Que o reconhecimento e respeitosa afeição que 

consagro a V. Ex.a possa atrair inúmeras graças que o Divino Coração de Jesus tão 

liberalmente concede àqueles que, como a minha querida Madre Geral, se desvelam com 

tanto amor e desinteresse por todas as almas, de entre muitas escolhidas, para serem 

colocadas sob a carinhosa protecção de tão boa Mãe. Na impossibilidade de escrever, a 

Alzira pede-me para transmitir à minha querida Madre Geral respeitosos cumprimentos 
                                                 

542 Elvira Zulmira Soares da Silva Braga. O apelido ‘Pinto Martins’ deve ter sido acrescentado pelo casamento. 

Frequentou o colégio pelo menos desde 1885/86 até 1891/92. 
543 Uma das sete irmãs Vandevelde Roldan já atrás referidas e que foi colega das irmãs Dromgoole (Clementina 

Elisa Dromgoole e Rosa Dromgoole) em Benfica. 
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de felicitações. Meus Pais igualmente muito se recomendam desejando a V. Ex.a longos 

anos de vida e felicidade. (...) Alda de Carvalho. (IAN/TT, AC, Cx 44, 2(14), de Alda de 

Carvalho544 a TS, 4 Set 1908). 

Também as mestras mereciam a atenção e o cuidado de Teresa de Saldanha, depois de saírem 

do colégio, particularmente as que, depois de várias décadas com as Irmãs, se viram sem 

apoio, na contingência de procurar outro abrigo, após a expulsão de 1910: “A pobre D. Isabel 

[de Barros e Castro] esteve comigo ontem, ela é muito pobre. Vive com a Madre Loreto e a D. 

Filomena. A D. Eulália [Morais Sarmento] está com a sua família, todos muito pobres” 

(ADSCS, C k-12, de TS a Irmã Maria de S. Domingos Murphy, 31 Jan 1911). Mas não só: A 

pequena Jacinta Cândida, educada nas Portas da Cruz e depois mestra no mesmo colégio de 

onde saiu para casar, contou também, sempre, com a atenção de Teresa de Saldanha: 

“Esqueci-me de falar-lhe na Jacinta. Coitada! esteve, julgo eu, muito mal, e muitos dias à 

espera do seu bom sucesso. No fim, foi feliz. Ela tem o grãozinho da boa educação religiosa 

que recebeu! (...) Ainda bem que não morreu; era uma grande desgraça, pois tem já seis 

filhos” (ADSCS, C 4431, de TS à mãe, 16 Dez [1886], sublinhado no original). 

Outro tipo de pequenas cartas e cartões, da parte de ex-alunas que, mais frequentemente, 

surgem no espólio de Teresa, são aqueles em que participam momentos importantes da sua 

vida, como o casamento ou o nascimento de um filho, em que se destacam, para além do 

desejo de fazer Teresa e as Irmãs participarem do seu percurso e da sua alegria, o tom 

afectuoso como o fazem, ainda que, por vezes, misturado com um ou outro ‘V. Ex.a’, próprio 

do tratamento da época, como já tivemos ocasião de observar em excertos anteriores: 

                                                 

544 Alda Cristina de Carvalho (?-?), aluna do Colégio de S. José, em Benfica de 1895 a 1909 com suas irmãs: 

Alice Capitolina de Carvalho (?-?), que frequentou o colégio entre 1899 e 1905; Alzira Amélia de Carvalho (?-

?), de 1900 a 1908; e Albertina do Carmo de Carvalho (?- c. 1907) que esteve no colégio apenas de 1904 a 1907 

tendo saído por se encontrar muito doente e falecido pouco depois. Filhas de Francisco José de Carvalho 

(IAN/TT, AC, Lv 148). Uma das filhas de Alzira, Maria do Carmo Duffner, foi depois aluna das Irmãs 

dominicanas quando estas regressaram a Portugal após a revolução de 1910, no colégio que abriram na Lousã, e 

manteve-se sempre associada às obras de caridade desenvolvidas por aquelas, nomeadamente pertencendo à 

direcção da APMP, onde desempenhou funções de secretária durante largos anos e, depois, de presidente. 
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Aida Celeste Ferreira do Amaral545 participa à sua querida e boa M[adre] Geral que casa 

a 21 de Abril a uma quarta-feira e espera em Deus que continue passando bem assim 

como todas as minhas boas irmãzinhas. Beijo-lhe a mão muito respeitosamente. 

(IAN/TT, AC, Cx 44(6), s/d, sublinhado nosso) 

No caso do nascimento de um filho, o anúncio era muitas vezes feito pelos maridos. Veja-se o 

cartão enviado pelo marido de Mariana de Almeida Correia de Sá: “Manuel [Cabral Botelho] 

de Lucena participa a V. Ex.a que a Mariana teve ontem um rapaz; tanto a mãe como o filho 

estão muito bem, graças a Deus” (IAN/TT, AC, Cx 44, 2(50), s/d). Teresa de Saldanha 

apressava-se a responder a estas missivas, como podemos ver pelas suas agendas, desejando 

as maiores felicidades para toda a família com especial relevo para o novo ‘querido neto(a)’, 

como no caso que segue:546 

Agradecendo a V.Ex.a a participação do nascimento de mais um filho venho felicitar V. 

Ex.a e a querida Maria Madalena, pedindo a Nosso Senhor abençoe o recém-nascido e o 

cubra de graças e bênçãos. Envio à Maria Madalena muitos parabéns e nestes 

sentimentos me acompanham a minha sobrinha Maria Isabel de Saldanha e a Mariana 

Pinto de Soveral. A minha sobrinha, Marquesa de Lavradio, também teve ontem às 5 

horas da manhã, uma forte menina. Mãe e filha estão muito bem, graças a Deus. Recebi 

também da parte de V. Ex.a um folheto, escrito por V. Ex.a o que muito agradeço. 

Desejando a boa saúde e felicidade de todos os queridos netos e pedindo uma lembrança 

especial para a querida Maria Madalena tenho a honra de me assinar, com a maior 

estima e profundo reconhecimento, De V. Ex.a Muito Amiga (...) Teresa de Saldanha 

Oliveira e Sousa (ADSCS, C 2396, de TS ao Dr. Guilherme d’Oliveira Martins, 2 Nov 

1915, sublinhado nosso) 

                                                 

545 Aida Celeste Ferreira do Amaral, filha de José do Amaral, frequentou o Colégio de Benfica entre Janeiro de 

1898 e Março de 1907 (IAN/TT, AC, Lv 148). Tinha outra irmã, dois anos mais velha, Clotilde, que também 

frequentou o colégio. 
546 Estas respostas perderam-se, na maior parte dos casos, uma vez que, sendo circunstanciais, não se registavam 

nos copiadores e apenas Teresa de Saldanha anotava no seu diário ou agenda as pessoas a quem tinha escrito e 

qual o assunto. As cartas que transcrevemos e outras que existem no Arquivo das Irmãs dominicanas foram 

devolvidas pelas famílias como sendo representativas da amizade que a ligava àquelas alunas. 
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Refere-se a signatária a duas das suas Irmãs dominicanas, que tinham sido colegas de Maria 

Madalena, enquanto alunas, no colégio, designando-as pelos seus nomes de baptismo, e a uma 

outra companheira, na altura já Marquesa de Lavradio, Maria da Piedade de Saldanha Oliveira 

e Sousa,547 que acabara de dar à luz o seu décimo filho: Maria Teresa de Todos-os-Santos de 

Almeida Correia de Sá. Com o nascimento deste rapaz, Domingos Maria de Noronha Moraes 

Pinto d’Oliveira Martins, Teresa de Saldanha contava, já, com dez ‘queridos netos’, em casa 

de Maria Madalena. No início de 1916, poucos dias antes de falecer, Teresa agradece as Boas 

Festas: 

Minha muito querida M[aria] Madalena, venho agradecer-lhe o seu bilhete de boas 

festas e do Sr. Dr. Guilherme d’Oliveira Martins, e aqui as retribuo desejando V. Ex.as e 

os meus queridos Netos tenham um ano 1916 muito feliz, e com muitas graças e saúde. 

Há muito tempo que não tinha notícias suas e por falta de tempo não escrevi a pedir 

notícias suas e da sua numerosa família. Espero que a sua última esteja boa? Espero o 

seu esposo esteja bem de saúde e apresento a S. Ex.a os meus respeitosos cumprimentos. 

Aceite muitas saudades e boas festas da parte da Maria Isabel e da Mariana e sou do 

Coração muito sua Amiga e Obrigada, Teresa de Saldanha Oliveira e Sousa. Espero os 

meus queridos netos não deixarão de aparecer de vez em quando. Adeus. (ADSCS, C 

2397, 5 Jan 1916, sublinhado no original) 

Estas duas últimas curtas missivas, cheias de afecto até pela preocupação, no primeiro caso, 

em trocar notícias que podem agradar à jovem mãe, servem-nos de ponto de partida para 

explorar o que conseguimos saber do percurso de vida desta senhora, que nos dá uma visão do 

efeito que a educação desenvolvida no Colégio de S. José em Benfica, pode ter tido nos seus 

educandos e, através deles, em muitos outros, desconhecidos, num prolongamento da acção 

educativa cujo alcance não é possível medir. 

Reconhecemos, em todas estas missivas e relatos, que se conservaram boas recordações, 

amizades e a certeza de ter alguém com quem conversar e se aconselhar, para lá dos 

                                                 

547 (1877-1940). Segunda filha de José, o irmão mais novo de Teresa de Saldanha, e de Bárbara Maria de 

Proença Tavares. Teve onze filhos, a primeira dos quais, Maria da Purificação, se juntou à congregação fundada 

pela tia, com o nome de Irmã Teresa Catarina. 
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conhecimentos ou das competências desenvolvidas. Percebemos que a maioria das jovens as 

pôs a render ao serviço das famílias que constituíram, pelo casamento ou pela consagração 

religiosa em diversas congregações, incluindo a das Irmãs dominicanas. Algumas assumiram 

o papel de professoras, em casas particulares e, uma ou outra, em escolas públicas. Mas terá 

sido, provavelmente, no acompanhamento dos maridos, muitos deles em posição social e 

política relevantes, que se mostraram como mulheres cultas e interessadas pelos outros e pelos 

seus problemas, capazes de encontrar caminhos para ajudar ao desenvolvimento de que estes 

necessitavam para poder viver condignamente. 

4.2.3.7.1 Memórias de um bisneto 

A esta distância no tempo, afigura-se impossível recolher testemunhos directos do que ficou 

nos homens e mulheres educados neste colégio como fruto da educação que aí receberam. É 

difícil encontrá-los nas lides políticas ou no campo profissional, tratando-se, sobretudo, de 

mulheres, muitas das quais acabaram por adoptar os apelidos dos maridos, que nem sempre 

tivemos oportunidade de descobrir, ou receber um título nobiliárquico pela mesma via, o que 

torna difícil reconhecê-las, mesmo que tenham assumido papéis importantes na vida pública, 

ou se tenham distinguido nalguma área cultural particular, ou trabalho social. A participação 

na Associação Protectora das Meninas Pobres é a instituição onde, pelo acesso privilegiado 

que tivemos ao seu espólio, encontramos, mais facilmente, antigas alunas, como sócias ou 

assumindo lugares de direcção, por vários anos, sabendo já o que este tipo de participação 

exigia, de esforço e empenhamento pessoal, na procura da melhoria da qualidade de vida dos 

mais desfavorecidos, particularmente através da educação dos mais novos. 

Tentámos, junto de uma sobrinha-neta de Teresa de Saldanha, cuja mãe, Maria Teresa de 

Saldanha Oliveira e Sousa, fora aluna do colégio, desde a morte da sua própria mãe, saber 

alguma coisa do que ouvira da boca desta, acerca do colégio. D. Maria Teresa Henriques 

Pereira de Faria Saldanha e Lancastre (1912-2005), Viscondessa da Côrte pelo casamento, 

que visitámos na sua casa em Beja, já muito curvada pelos anos e pela doença, pouco pôde 

acrescentar: que se lembrava da tia, já muito velhinha e curvada, como ela; que todos tinham, 

por esta tia, uma verdadeira adoração. Do colégio, ouvira a mãe afirmar, frequentemente, que 

devia à tia e às Irmãs, a educação que tinha; que a tia era muito afável mas, também, muito 

exigente e que fizera dela a mulher que era. 
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Foi um dos bisnetos de Maria Madalena Noronha de Azevedo Moraes Pinto, de Oliveira 

Martins pelo casamento, que nos concedeu o testemunho mais ordenado e completo. Tendo 

convivido, até aos 27 anos de idade, com esta bisavó, convívio de que guarda vivas memórias, 

uma vez que ela teve uma vida longa e bastante lúcida até ao fim, ouvira-a muitas vezes falar 

do colégio e, sobretudo, de Teresa de Saldanha, como grande mulher e educadora e, além 

disso, uma querida amiga. 

Não são de desprezar as circunstâncias em que esta entrevista informal teve lugar, uma vez 

que elas expressam bem o efeito que Teresa de Saldanha e o seu valor, como educadora, 

tiveram nesta sua discípula, fazendo com que o seu eco chegasse, por seu intermédio, a uma 

quarta geração. Figura pública do nosso país, político, deputado e ex-ministro, jornalista, 

investigador, participante em diversas actividades culturais e sociais e, actualmente, 

desempenhando cargo importante na sociedade portuguesa, este parente de Maria Madalena 

leu, por acaso, no título da nossa dissertação de mestrado, que uma amiga transportava 

consigo, o nome de Teresa de Saldanha. Tendo, de imediato, reagido, fez várias perguntas 

sobre a origem daquele estudo, referindo que Teresa de Saldanha tinha sido uma admirável 

educadora e, o Colégio de Benfica, um dos melhores do país. Isso mesmo, tinha ouvido da sua 

bisavó, que aí tinha sido educada. Alguns anos depois, acedia, entusiasticamente, ao nosso 

pedido de dispor de um pouco do seu ocupado tempo, para nos relatar as memórias que 

retinha da sua bisavó. A conversa que nos proporcionou, revelou-se um testemunho assaz 

esclarecedor para a nossa investigação. 

Maria Madalena Noronha de Azevedo Moraes Pinto nasceu em África, a 26 de Janeiro de 

1880 e faleceu em Lisboa a 11 de Dezembro de 1979, poucos dias antes de completar 100 

anos. Em 1891, os pais, José Xavier de Moraes Pinto e Maria Carolina de Noronha, 

mandaram-na para Lisboa, para ser educada no Colégio de S. José, em Benfica onde, de 

acordo com os registos do colégio, entrou a 12 de Março de 1891 e permaneceu até ao Verão 

de 1900 (IAN/TT, AC, Lv 136 e Lv 341). Para a marcação da roupa e de outros objectos 

pessoais, foi-lhe dado o número 41. 

O seu bisneto, muitas vezes a ouvira falar da sua vida no colégio e, particularmente, de D. 

Teresa de Saldanha, com quem ela mantivera uma relação muito próxima, mesmo depois de 

deixar o colégio. Isto mesmo nos parece sobressair do teor das cartas encontradas e atrás 
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citadas. Nas palavras que empregou, este bisneto sublinhou a proximidade, a cumplicidade e o 

afecto desta relação, falando-nos das boas recordações que Maria Madalena conservava do 

colégio, das colegas e, especialmente, das Irmãs dominicanas, com quem manteve uma 

relação muito forte durante toda a sua vida: cooperando nas suas muitas actividades sociais e 

ajudando-as nas suas missões no estrangeiro, particularmente em África, escrevendo-lhes 

quando lá se encontravam, ou procurando os meios financeiros necessários ao 

empreendimento e manutenção dos seus trabalhos missionários. 

Sabemos, pelos documentos analisados que, durante a sua passagem pelo Colégio de S. José, 

Maria Madalena foi membro da Congregação das Filhas de Maria, tendo sido sua presidente, 

e se distinguiu no trabalho social: 

Como donativos recebemos também os seguintes: 60$000 réis das Filhas de Maria do 

Colégio de S. José em S. Domingos de Benfica, que tendo sabido da penúria em que nos 

achávamos, generosamente nos ofereceram esta quantia por mão da sua presidente, D. 

Maria Madalena de Moraes Pinto, sendo esta esmola parte do produto de um Bazar que 

se efectuou no Colégio de S. José, que muito gratas agradecemos. (ADSCS, D 2402, 

Relatório da APMP, 1900). 

Em Setembro de 1899, Teresa refere-se a Maria Madalena, a propósito da organização da 

nova escola para crianças pobres, em Lagoa, no Algarve: “No dia que partimos foi aí a 

Madalena Moraes Pinto e muito se ofereceu para nos ajudar, se eu quisesse” (ADSCS, C 

4994, de TS a Irmã Maria José de Barros e Castro, 18 Set 1899, sublinhado no original). 

Ficámos a saber, por intermédio deste seu familiar, que Maria Madalena mostrara desejo de se 

fazer Irmã dominicana, tendo sido acompanhada, de perto, por Teresa de Saldanha que tinha 

por hábito deixar que, no tempo, se revelassem as verdadeiras vocações, sem que houvesse da 

sua parte ou das Irmãs, alguma insistência ou a menor pressão: ‘veremos’. Entretanto, o Dr. 

Guilherme Augusto de Oliveira Martins (1852-1920), médico, que nessa qualidade visitava 

frequentemente o colégio, mostrou inclinação por Maria Madalena que, sentindo que lhe 

correspondia, procurou conselho junto de Teresa de Saldanha; esta logo a apoiou, apesar da 

diferença de idades que os separava. Casados em 1902, tiveram doze filhos, um dos quais 
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morreu ainda menor. Viúva com apenas 40 anos, Maria Madalena ficou com a educação dos 

filhos a seu cargo. 

No que respeita ao tipo de educação que recebera no Colégio de S. José, o bisneto desta 

senhora revelou estar convicto de que existiam duas linhas de orientação que, profundamente, 

marcaram a personalidade de Maria Madalena: por um lado, a literatura e a poesia; por outro, 

o serviço social. Maria Madalena escrevia muito, tendo criado o seu próprio cantinho na sala 

da casa, onde ele se recorda que abundavam os livros e os papéis e ela se recolhia com 

frequência; e interessava-se por tudo o que fosse cultura e expressão cultural, com particular 

destaque para a poesia. Educou os seus filhos nestes princípios e, alguns deles, vieram a 

notabilizar-se na sociedade portuguesa em diferentes áreas. 

Maria Madalena interessava-se, genuinamente, pelos outros e pelo auxílio que podia 

providenciar-lhes, de uma forma que o bisneto classificava como uma “atitude de verdadeira 

caridade”: tratava-se de “partilhar e responsabilizar-se pelos outros”, por todos os que podia 

ajudar e isso constituía “um dever seu”. E depois, procurava manter-se na sombra, rejeitando 

“qualquer tipo de ostentação ou protagonismo”. 

Em tudo o que Maria Madalena fazia, o nosso interlocutor reconhecia existir uma 

preocupação pedagógica. Maria Madalena acreditava que a educação era uma necessidade 

para toda a gente e, por isso, dedicou a maior parte do seu tempo livre, a educar, a instruir, 

particularmente os mais pobres, aqueles que, por qualquer motivo, não podiam, ou não tinham 

podido, ir à escola. Para ela, a educação significava ‘promoção’ e ‘capacidade para viver 

melhor’. Uma das suas filhas, que não casou, Maria Henriqueta, seguiu as pisadas da mãe, 

lembrando-se, este seu sobrinho-neto, de a ver, frequentemente, ocupada à volta de uma 

grande mesa na sala de estar, a ensinar pessoas da vizinhança que pediam para receber 

instrução, particularmente adultos. Por vezes, chegava a juntar várias pessoas ao mesmo 

tempo, com idades e níveis de conhecimento diferentes. A primeira grande preocupação era a 

alfabetização mas, depois, que “essas pessoas pudessem aprender de tudo”, o que o nosso 

interlocutor expressou como “desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender”, “uma 

necessidade para se viver num mundo complexo e em constante mudança”. Esta actividade, 

desenvolvida pela filha e apoiada pela mãe, suscitava comentários de algumas amigas da Sra. 

D. Maria Madalena que perguntavam, por exemplo, se ela não tinha medo de assim abrir as 
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portas da sua casa, a pessoas como aquelas. Sem revelar qualquer preocupação com esses 

ditos, “respondia que não havia ali nada para roubar”. 

De Maria Madalena, este seu bisneto afirmava estar convencido de que ela tinha, 

profundamente marcado, na sua personalidade, o sentido de auto-controlo e de disciplina: era 

muito exigente com ela mesma, no cumprimento das suas responsabilidades, e exigia aos seus 

filhos que cumprissem os seus deveres, as suas responsabilidades, da mesma forma; por 

exemplo, no que dizia respeito aos horários familiares. 

Este testemunho revelou-se deveras impressionante: 

• Cem anos depois de Maria Madalena ter deixado o colégio, o seu testemunho 

permanece vivo através de um seu bisneto: a forma terna como ele fala, permite-nos imaginar 

a maneira como ela própria falaria, à sua família, acerca da sua querida escola; 

• No seu discurso, o bisneto de Maria Madalena mostrou que sabia quais eram os 

princípios pedagógicos da escola em questão; 

• Alguns dos traços da personalidade de Maria Madalena correspondem aos 

valores que tínhamos já reconhecido, como sendo preocupação de Teresa de Saldanha que os 

seus alunos desenvolvessem, durante a sua permanência no colégio; 

• Aparentemente, Maria Madalena educou os seus filhos, de acordo com os 

mesmos princípios. 

Do espólio documental do Arquivo das Irmãs Dominicanas faz parte um poema que Maria 

Madalena escreveu e proclamou no 25.º aniversário do Colégio de S. José que, em 1938, as 

Irmãs dominicanas tinham aberto de novo em Lisboa, deixando às alunas e ex-alunas o seu 

apelo: “É mister que este Colégio de S. José do qual celebramos as Bodas de Prata, se torne 

conhecido do mundo pelos seus belos frutos distribuídos pelas suas exemplares alunas”. 

Transcrevemo-lo: 
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O Colégio de S. José de Benfica 

qual outra Fénix à vida volta outra vez! 

Graças à larga visão, à santa audácia 

da quinta sucessora da nobre 

Fundadora 

Colégio bem português. 

Fundado na Rua Angra do Heroísmo 

Foi crescendo para a Luz 

Que diremos do actual 

Na Avenida das Descobertas 

Que nos recorda os feitos dos Heróis 

de Portugal? 

O anel agora soldado 

Une a corrente interrompida 

Do presente ao passado. 

Colégio belo jardim 

que as Irmãs jardineiras 

cultivam com perícia, com amor 

cada aula um canteiro 

cada aluna uma flor. 

E a Santa Fundadora 

Vigilante lá do céu 

Guia, ampara as jardineiras 

Deste jardim que é tão seu. 

O seu espírito sempre vivo, sempre 

activo 

Passe e repasse entre vós 

Fazendo ouvir na alma 

O eco da sua voz. 

E o grande S. Domingos 

ao contemplar tanta flor 

as enlaça e às jardineiras 

No Rosário de Maria 

E nesta solene data 

do Colégio as Bodas de Prata 

As oferece ao Senhor. 

Juventude Dominicana 

Juventude Portuguesa 

Pura, crente e leal 

Sede vós ó juventude 

o esteio de Portugal 

E tereis realizado 

O sonho lindo, belo ideal 

De Teresa de Saldanha 

A Nobre Fundadora, ardente patriota 

E glória de Portugal. 

A intrépida Fundadora e Superiora 

Do Colégio de S. José de Lisboa 

Esse Jardim em flor! 

Nesta solene data 

Das suas Bodas de Prata 

Portugal agradecido 

Ergue um hino de gratidão, de louvor. 

(ADSCS, D 6950, 1963) 
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4.3 SÍNTESE DA 1.ª PARTE 

Chegados a este ponto, pensamos poder afirmar que, no contexto português do século XIX, 

Teresa de Saldanha ocupa um lugar especial: como uma mulher de carácter forte e de visão 

clara e aberta, como educadora. A sua actividade educativa peculiar, atingindo tanta gente, de 

diferentes níveis sócio-económicos, representa um marco importante na evolução da escola 

pública. Embora não seja fácil compreender a real extensão da sua acção educativa, uma vez 

que, por causa do contexto sócio-político e das suas próprias convicções, procurou ser o mais 

discreta possível ao longo de toda a vida, parece claro que: a) o seu trabalho educativo, 

inovador nas suas características, transporta uma forte marca pessoal; b) os seus princípios 

pedagógicos, tendo atingido tanta gente, passaram através das gerações, o que multiplica os 

seus efeitos. 

A análise que vimos fazendo das suas escolas, particularmente desta última, resultando de 

uma quantidade significativa de documentos, de índole diversa, conduz-nos a alguns 

comentários que, nesta altura, nos parecem relevantes: 

1. A educação, nestas escolas, desenvolve-se em três grandes áreas: a) 

conhecimento científico, para a compreensão do mundo: o mundo físico, História Natural, 

Química, Física, e o mundo humano, História, Geografia, Religião, Língua e Literatura 

Portuguesa e outras línguas e respectivas literaturas; b) expressões artísticas, como meio de 

comunicar sentimentos e convicções ou de se comunicar simplesmente e, ao mesmo tempo, 

de apreender a beleza da vida: poesia, teatro, música, pintura, bordado; c) exercício da 

cidadania, através da responsabilização individual pelos próprios deveres na vida quotidiana 

e, especialmente, através da responsabilização pessoal pelos outros, assumida individualmente 

e em pequenos grupos, uma experiência de autonomia e de solidariedade. 

Parece-nos que as duas primeiras linhas de orientação enunciadas, postas em prática numa 

linha de interdisciplinaridade que parece pensada para cada aluno, individualmente, a que se 

associa a capacidade de ver e de se deixar interpelar pelas maravilhas da vida e pela miséria 

dos outros, estão ao serviço da terceira, sendo a real finalidade deste tipo de educação, em 
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última instância, levar ao exercício consciente e activo da cidadania, no contexto em que se 

vive, qualquer que ele seja. 

Enquadrando a educação, conforme a entendeu Teresa de Saldanha, está a fé cristã, o 

Cristianismo, entendido e vivido de uma forma especial. Católica e liberal, Teresa defendia 

que cada indivíduo humano é uma pessoa, a quem é devido respeito pela sua individualidade, 

pela sua personalidade e, consequentemente, pela sua própria liberdade. A decisão de 

desenvolver os valores da solidariedade, responsabilidade e autonomia, é influenciada, se não 

determinada, por estas convicções; o mesmo podemos dizer da relação próxima, cordial, 

afável, terna, estabelecida entre as alunas e as mestras e Irmãs. 

Consideramos que, apesar de ter lido muito e, provavelmente, diversos escritos de diferentes 

pedagogos, Teresa de Saldanha não seguiu uma corrente pedagógica específica: certamente 

influenciada por alguns deles, ela construiu o seu próprio projecto educacional com base nas 

suas convicções pessoais, na sua sensibilidade e na sua inteligência. Olhando para o percurso 

da sua obra, parece-nos encontrar um sentido evolutivo em que reconhecemos a capacidade 

de Teresa de ir aprendendo com as situações e modificando, aqui e ali, o projecto inicial, de 

acordo com o que ia pensando, confrontando e recolhendo da experiência, sem nunca perder 

de vista, os valores básicos que norteavam as suas decisões. 

O projecto pedagógico de Teresa de Saldanha não era um projecto apenas para uma escola. 

Como muitos dos seus contemporâneos, ela acreditava que só a educação podia mudar as 

sociedades. Mas não se contentou com uma pequena contribuição para as mudanças que 

ambicionava, de modo particular, para o país que era o seu; bem pelo contrário, desenhou e 

empreendeu um projecto de longo alcance. Desejando uma sociedade mais justa e mais 

humana, assumiu a educação como uma paixão, a que dedicou toda a sua vida. E, através da 

acção das Irmãs dominicanas, espalhou o seu projecto por todo o país e, depois, em 

consequência das condições adversas, geradas pela implantação da República, pelo 

estrangeiro, em três continentes, fundando escolas que seguiram o mesmo modelo 

pedagógico, num processo que ela própria seguiu, com interesse e preocupação, por meio de 

aturada correspondência, recentemente dada à estampa (Campos & Nicolau, 2006). Ao 

mesmo tempo, acreditou no efeito multiplicador que podia ter a educação, através das jovens 

que saíam das suas escolas e espalhavam, elas próprias, os seus frutos pelo mundo, em mil e 

uma situações e percursos diversos. 
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2. O acesso a um tão vasto e diferenciado espólio de fontes primárias representa 

uma bênção para este tipo de investigação. O conhecimento que alcançamos através da 

triangulação documental, especialmente quando temos a oportunidade de cruzar informações 

provenientes de documentos formais e informais, é bastante mais profundo do que o que 

alcançaríamos pela interpretação de um tipo único de documentos, como frequentemente 

acontece, quando só acedemos a documentos formais. 

Isto é particularmente relevante quando a investigação se debruça sobre o trabalho de uma 

pessoa e se torna indispensável perceber as razões que determinam, por exemplo, algumas 

decisões fundamentais, para a orientação do desenvolvimento da obra: os documentos formais 

não o explicam, na maioria das vezes e, se o fazem, explicam-no superficialmente, ou de 

forma o mais correcta possível, i.e. que não fira o que, socialmente, se consideraria mais 

correcto. Os documentos informais dão-nos uma visão diferente das situações e, muitas vezes, 

mostram-nos, por detrás das decisões, a pessoa real que as tomou, ao mesmo tempo que as 

razões implícitas e os sentimentos que as configuram. 
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CAPÍTULO 5 

AS ACTUAIS ESCOLAS DE TERESA DE SALDANHA 

“A Madre Geral Fundadora, a raiz profunda e robusta da árvore Dominicana 

das Irmãs Terceiras Portuguesas onde procurá-la? 

Levantemos os olhos ou antes o coração e sentiremos o seu palpitar imortal.” 

(Vidal, 1963, ADSCS, D 6950) 

É, pois, nas escolas actualmente dirigidas pelas Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena 

que procuraremos encontrar traços do projector fundador, levado à prática por Teresa de 

Saldanha. 

 

Figura 36. Fachada principal da Escola A, 2002. (Foto da investigadora) 



 

 

 

626

Como atrás ficou explicado, optámos por desenvolver esta investigação em duas das diversas 

escolas que as Irmãs dirigem em Portugal escolhendo, para isso, as duas que nos estão 

geograficamente mais próximas que são, ao mesmo tempo, as que se ergueram mais perto das 

escolas que Teresa de Saldanha pessoalmente dirigiu, de modo especial o Colégio de S. José 

em Benfica. Curiosamente, tanto a Escola A como a Escola B se reclamam substitutas e 

continuadoras daquela. 

 

Figura 37. Fachada principal da Escola B, 2002. (Foto da investigadora) 

5.1 OS ESPAÇOS 

A configuração espacial das duas escolas é substancialmente diferente se considerarmos que 

uma foi construída de raiz nos anos 50 do século XX e se situa na malha urbana da capital, 

enquanto a outra se enquadra numa quinta secular, inserida numa zona ainda bastante rural e 

funciona num palácio, adaptado e acrescentado para poder cumprir as funções de escola. 

Apesar destas diferenças, a primeira (Escola A) encontra-se também, envolvida, por um 

espaço verde que, ainda que relativamente pequeno, permite o cultivo de algumas espécies 

vegetais e a criação de animais. Esta envolvência é manifestamente apreciada, sobretudo 

pelos professores, que lhe reconhecem potencialidades pedagógicas: 
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... este colégio tem umas condições óptimas, óptimas, porque eu, agora está bom tempo, 

eu agarro nos pequeninos e vou ali para trás e tenho um espaço para explorar com tudo e 

mais alguma coisa, com as árvores que não têm folhas e começaram a ter folhas, com os 

bichinhos que eles encontram na terra, com os coelhinhos que a Irmã (...) me mostra 

todas as vezes que eu quero e que bem me apetece, os coelhinhos bebés, as mães dos 

coelhinhos, os pais dos coelhinhos, tudo isto são coisas muito ricas, porque estas 

crianças têm uma vida, hoje, devido à velocidade luz em que são educadas e à 

velocidade em que os pais têm também a sua vida, estas crianças não... não... a maior 

parte delas nunca tinha visto um coelho ao vivo, nunca tinha visto pintainhos, não sabia 

que aquilo se chamavam vespas e que aquilo eram abelhas e que aquilo eram formigas 

de asas e que as outras não se chamavam formigas... formigas de asas e, portanto, este 

colégio tem toda uma riqueza, na parte exterior, que eu acho, que é de dar graças a Deus. 

(E1AP1) 

Uma das observações realizadas no grupo das crianças mais novas, na Escola A, coincidiu 

com uma ida ao espaço exterior da escola. Destacamos a diligência da educadora em chamar a 

atenção das crianças para pequenos pormenores da natureza e para os cuidados a ter: 

‘Olhem as flores. Já repararam como cresceram?’ (...) A educadora mostra-me uns 

pequenos caules no chão. Chama as crianças e mostra-lhes: são ‘árvores bebés’ que ‘os 

meninos da primária’ plantaram. Diz-lhes que não podem mexer e que têm muito espaço 

para brincar. As crianças espalham-se pelo terreno e pelo campo de jogos. A educadora 

diz que, quem quiser fazer desenhos, pode ir buscar uns pauzinhos para desenhar no 

chão. Alguns vão buscar os brinquedos que traziam no cesto. Correm e saltam. (O2AJ) 

Registe-se a informação da educadora de que as crianças do 1.º ciclo tinham plantado as 

árvores. O mesmo aconteceu com os alunos do 5.º ano que, de uma visita de estudo à Herdade 

das Prachanas, no Alentejo, trouxeram um pequeno pinheiro para plantar no espaço exterior 

do colégio. A actividade foi realizada pelos alunos, sob orientação da professora de Ciências 

que, com eles, estabeleceu um sistema de rotatividade, responsabilizando-os pelo tratamento 

da pequena árvore: 

A professora pergunta a uma aluna como é que vai o pinheiro deles. (...) [e se] lhe pôs 

bastante água hoje. Ela diz que sim. [A professora] Pergunta quem é que tem de regar na 
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2.ª feira. Os alunos respondem. Mas hoje a pessoa que devia fazer esse trabalho magoou-

se de manhã e não pode ir e então, deverá ser essa aluna a fazer o trabalho na 2.ª feira. 

[A professora] Recomenda-lhe que traga sapatos de ténis. (O2A5C) 

Na Escola A, no entanto, este espaço envolvente não é de circulação livre. Para além da parte 

reservada à cultura de espécies vegetais destinadas à alimentação e à criação de animais, uma 

parte considerável do espaço exterior encontrava-se em obras, com vista à construção de um 

complexo gimnodesportivo, um acontecimento saudado particularmente pelos alunos, como 

algo que já devia ter acontecido “há muito tempo” (EAA16) e, por alguns professores, como 

sinal de evolução da escola (EAP5). Até então, o colégio possuía dois ginásios interiores, 

sendo um destinado, exclusivamente, aos mais pequenos e dois campos de jogos no exterior, 

um em terra batida e com duas balizas, vocacionado, especialmente, para o futebol e outro 

asfaltado, polivalente, com possibilidade de desenvolver quer actividades de atletismo e ténis 

quer jogos de equipa como basquetebol e voleibol, dois desportos habituais nesta escola. 

A falta de um gimnodesportivo não parece fazer-se sentir na Escola B. Dotada de um ginásio 

exterior coberto, o ‘ginásio novo’, de dimensões consideráveis, para além do ginásio interior 

adaptado da antiga cavalariça do palácio, pela quinta distribuem-se espaços diversos que 

permitem actividades desportivas e de lazer: um campo de ténis, um campo de voleibol, um 

lago (‘presa’) com barcos a remo e gaivotas que as alunas podem utilizar, sob a orientação do 

professor responsável (Página electrónica da Escola B, http://www.cl-s-jose-

sin.rcts.pt/new_page_3.htm), para além de um imenso espaço, não cultivado, por onde se 

distribuem locais de descanso com bancos e pequenas mesas: 

(...) os campos de jogos são no exterior embora também tenhamos dois ginásios que são 

interiores, temos um campo de ténis, um campo de volley, um campo de basquete e um 

ringue de patinagem [Figura 38] que são ao ar livre e, portanto, aproveitamos isso. Além 

disso, os professores de Educação Física fazem muitas aulas no exterior, fazem corrida 

no exterior, fazem orientação no exterior, têm o Clube Aventura no exterior, quer na 

quinta quer na Serra de Sintra, e, portanto, aproveita-se todo o envolvimento. (E1BD) 

Um espaço valorizado por todos (ver Figura 39), alunos (EBA12, EBA25) e professores: 
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(...) é um espaço de certa forma imponente, pelo menos relativamente, hmm… em rel... 

aos espaços que se… que hoje são os espaços escolares da maioria dos sítios. É uma 

quinta muito… muito bonita, muito… e quer dizer, está logo à entrada de Sintra. É um 

bocadinho aquela imagem mítica de… de um colégio como aqueles que se lêem nos 

livros, hmm… (E1BP2) 

 
Figura 38. Ringue de patinagem e campo de basquetebol. Escola B, 2002. (Foto da investigadora) 

 
Figura 39. Alameda da ‘Quinta de Cima’. Escola B, 2002. (Foto da investigadora) 
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Figura 40. Passeio em barco a remos na presa. 
Escola B, s/d. (http://www.cl-s-jose-
sin.rcts.pt/new_page_3.htm) 

 
Figura 41. Alunas utilizando as gaivotas na 
presa. Escola B, s/d. (http://www.cl-s-jose-
sin.rcts.pt/new_page_3.htm) 

Para além de local de passeio, vários são os professores que escolhem a quinta como cenário 

para as suas aulas (EBP3). 

(...) temos um pinhal bom, temos aquilo que nós chamamos a presa que é uma zona 

verde onde há um tanque de 80 metros de comprimento com barcos e gaivotas onde os 

alunos podem andar [Figuras 40 e 41], temos outro que é o pátio da magnólia 

simplesmente porque tem uma magnólia ao meio, outro que é o bosque, que é outra zona 

arborizada, portanto, os pátios de recreio são no exterior e é lá que se passa o tempo livre 

dos alunos. (...) E as próprias aulas de Ciências e de Física e até de Literatura são, às 

vezes, dadas no exterior aproveitando o bom tempo. (E1BD) 

Na página electrónica do colégio, um grupo de alunas inseriu um texto descrevendo uma aula 

de Ciências passada na quinta, a que deram o título Uma aula diferente e o subtítulo Em 

busca da verdadeira cultura: 

No dia 11 de Abril, nós, as alunas do 9.º A, fomos, acompanhadas com a nossa 

professora de ciências Madre Teresa, dar um passeio pela Quinta e visitar os seus 

respectivos jardins, com a intenção de termos uma aula diferente, agradável, instrutiva, 

cultural e, de certa forma, livre. Foi-nos proporcionada esta aprazível experiência, 

devido ao melhoramento do nosso comportamento, mas sobretudo com a intenção de 

adquirirmos conhecimentos extras durante os 45 minutos de tempo da nossa aula, para 
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além dos das Ciências Naturais. Tamanho foi o nosso contentamento quando vimos 

confirmada esta asserção. Fomos até ao lado da Quinta onde a sua visita é menos 

frequente. A Madre falou-nos das enormes e belas árvores que ali se encontravam, o 

porquê da grandeza e da manifestação das suas raízes à superfície. Falou-nos da gruta e 

das gárgulas que a guardam, da possível passagem até ao Palácio da Pena. Em honra do 

Papa, rezámos ali, junto do lago que rodeia a gruta, uma Avé Maria voltadas para a 

escultura, de pedra, de Nossa Senhora, presente naquele local. Terminada a oração, 

continuámos o nosso passeio. Visitámos alguns dos vários campos agrícolas da nossa 

Quinta, vimos coisas que até então nunca tínhamos reparado, como é o caso dum 

pequeno e aconchegado lago escondido entre a natural vegetação daqueles verdíssimos 

jardins. A Madre disse que antigamente, quando o lago estava tratado, as alunas 

costumavam ir para lá estudar, aproveitando o silêncio e o ambiente de calma e de 

descontracção que a Quinta (...) proporciona. Vistas as paisagens, estudadas e 

identificadas as plantas, reconhecido o local e apreciado o espaço, fomos até ao recreio 

dos mais novos ver e observar uma área onde os mesmos cultivam as suas plantas e onde 

criam os seus "mini jardins". Após toda esta informação adicional que obtivemos chegou 

a hora de regressar para a espaço envolvido pelas paredes que fazem o nosso palácio. 

Para além da “expedição” à Quinta, tivemos também a oportunidade de retornar à sala 

de aula passando pela parte proibida, do colégio, às alunas, atravessando os corredores e 

salas que não fazem parte da escola, mas parte do palácio. Com esta aula diferente, 

excepcional, única aprendemos o que de outra forma não aprenderíamos. Comunicação, 

cultura, socialização, amizade, aprendizagem, relacionamento com professor e colegas, 

natureza e boa disposição, foram muitos dos valores que encontrámos nesta aula de 

ciências, que, no fundo, tornou-se bem mais que isso: Uma lição... Um confronto com a 

Natureza... Uma visita... Um passeio... Uma história! (http://www.cl-s-jose-

sin.rcts.pt/espaberto.htm, itálico no original). 

No entanto, algumas aulas que, em anos anteriores, podiam ter lugar na quinta, tornaram-se 

impossíveis devido a alterações entretanto introduzidas como a extinção da vacaria e do 

aviário e que deixaram, nos professores, uma certa nostalgia, pela qualidade pedagógica que 

sentiam poder proporcionar, aproveitando as potencialidades de tal espaço: 
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Figura 42. Parte lateral do palácio. Escola B, 2002. (Foto da investigadora) 

 

Figura 43. Escadaria que conduz à ‘Quinta de Baixo’. Escola B, 2002. (Foto da investigadora) 
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Depois é assim, também tenho pena de muitas coisas que acabaram, como é o caso da 

vacaria. A vacaria para nós era uma aula que se dava, hmm… as galinhas era outra… e... 

e... e isto chamava tudo muito a atenção das crianças e dos pais: “Aquilo tem uma 

vacaria!, e os meus filhos já…”… Alguns deles nunca na vida vão estar ao pé de uma 

vaca, não é? “O meu filho até já mexeu numa vaca!”. Não sei, são tudo coisas que 

chamam muito a atenção, que constróem a criança por dentro, não é?, e… e que nós não 

estamos a explorar. (EBP6) 

Mas a nostalgia não parece impedir a vontade de mudar a situação e rentabilizar o espaço, em 

função das suas características e dos objectivos educativos que parece possível atingir, como 

sugerem os excertos de duas das entrevistas realizadas: 

Outra coisa que eu noto e que mudava... ai isso mudava de certeza, estou-me a lembrar 

agora... era o aproveitamento do espaço envolvente para dinamizar o resto da vida do 

colégio, não é!? Sei lá!? (...) por exemplo, tínhamos a vacaria que agora deixou de 

haver! Podíamos logo pôr ali dois ou três cavalinhos para termos actividades aqui, não 

é!? Sem termos que ir fazer aqui ou ali! Portanto, ah... o espaço envolvente que eu penso 

que pertence à comunidade e não ao colégio, ou uma coisa qualquer assim! Devia ser 

mais utilizado mesmo para... para criar. Hoje em dia, toda a gente tem isso, não é!? (...) 

nós com a quinta que temos podíamos tornar isto numa... num pólo de extra-curriculares 

muito grande (...). (EBP5) 

(...) este colégio tem um potencial, uma coisa incrível… [pausa] e… e... está a ser muito 

pouco explorado, é evidente que é preciso… é preciso criar muito capital para pôr as 

coisas a funcionar… mas.... mas se calhar valia a pena, porque… nós temos muito 

espaço, nós podíamos ter uma piscina nossa, que é uma das coisas que os pais se 

queixam muito, por nós não proporcionarmos às nossas crianças certas actividades 

desportivas que são essenciais para eles. E os pais não têm tempo, quando vêm buscar as 

crianças, de ainda as irem levar à natação e levar a outras actividades. E… e isso é um 

dos aspectos que... que os pais se queixam mais, é a falta de actividades desportivas 

dentro do colégio. Nós tínhamos espaço para ter uma piscina, podia ser muito bem 

explorado (...) hmm, temos espaço para ter cavalos. Que é coisas... tudo coisas que nós 

temos aqui assim na zona, e que são caríssimas, e... e que têm noutros colégios (...) não 
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é?, e que os pais gostam... e gostam de dar o melhor aos filhos, e... e às vezes nã... não 

lhes conseguem dar o que gostariam, porque não têm disponibilidade. E se nós 

tivéssemos esse conjunto de actividades aqui no colégio, porque temos capacidade para 

ter, chamava muito mais a atenção. (EBP6) 

5.1.1 Os espaços de recreio 

Conforme já referimos, os espaços de recreio da Escola B, localizam-se, sobretudo, no 

exterior: 

Quanto à parte exterior do colégio, os recreios são sempre ao ar livre a menos que esteja 

a chover torrencialmente ou a chover, ahm, aproveitamos o exterior do colégio (...). 

(E1BD) 

Explica uma funcionária: 

É assim: nas horas livres, nos recreios, estão lá fora a brincar. Brincam, fazem jogos, 

ah... estão no recreio! Brincam umas com as outras! As do complementar vão p’rá 

quinta; as de 9.º ano, vão p’rá sala de jogos, onde têm uma mesa de snooker... têm vários 

jogos, pronto! Têm muitos jogos por lá, que podem fazer... E, nos recreios é, pronto ... lá 

fora, os rapazes jogam à bola. Mais nada! Nas horas livres, sem professores, ficam com 

a Teresa, normalmente na sala, a estudar. Ou, então, ficam comigo na sala das colunas. 

(EBF1) 

A circulação livre, pela quinta, é considerada, pelas mais velhas, como um ‘privilégio’: 

(...) nós agora temos um privilégio, a partir do 10.º ano – é ir para a quinta, estarmos ali, 

é excelente estar ali na..., há pessoas que não têm tanto contacto com a natureza como 

nós temos. Não têm tanta... pronto, esse contacto. (EBA23) 
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Figura 44. Sala das colunas. Escola B, 2002. (Foto da investigadora) 

A sala das colunas (ver Figura 44), sala de passagem e também sala de recreio ou de estudo, 

possui um armário embutido que contém jogos que podem ser requisitados pelos alunos e, 

ainda, algumas caixas com roupa e calçado perdidos e lavados, prontos para emprestar aos 

alunos quando lhes falta material para as aulas, principalmente para as aulas de Educação 

Física. Numa outra parede, há armários de tipo cacifo, de madeira pintada de branco, que 

pertencem às alunas e são o seu local de arrumação de livros e outro material escolar. Cada 

aluna tem a chave do seu armário e é responsável pela sua conservação. Nos intervalos de 

maior duração, vêm aos armários trocar os livros e buscar o material necessário para as aulas 

seguintes. O restante espaço de parede é ocupado com fotografias de actividades do colégio e 

trabalhos diversos. Por exemplo, numa das paredes havia uma fotografia de um grupo de 

alunos, professores e Irmãs em viagem pela Grécia e, noutra, uma fotografia de uma 

actividade de dança desenvolvida pelos alunos; ainda: um cartaz com fotografias de alunas 

concorrentes ao corta-mato concelhio, em que receberam diversas medalhas e um trabalho 

sobre a Área-Escola, nesse ano sob o tema Identidade de Portugal na diversidade da Europa 

e placards com o Projecto Educativo do Colégio e o Plano de Actividades para o ano lectivo 

em curso(DBB). 
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As Figuras seguintes mostram os vários espaços que, na Escola B, se utilizam para recreio: o 

“bosque” (ver Figuras 45, 46 e 47), destinado, especialmente, ao 3.º e 4.º anos e ao 2.º ciclo; o 

“pátio da magnólia” (ver Figura 48) onde, usualmente, se encontram as alunas do 3.º ciclo; o 

parque junto ao “solar” (ver Figuras 49 e 50), destinado aos alunos dos 1.º e 2.º anos de 

escolaridade. E, ainda, o ‘ginásio novo’ (ver Figura 51) também utilizado para tempos de 

recreio para além das aulas de Educação Física e prática de outras actividades desportivas. 

O ‘solar’ é uma estrutura autónoma, resultante da reconstrução da casa dos caseiros e seus 

anexos, situada na parte de trás do palácio, adaptada para albergar os alunos do nível pré-

escolar (duas turmas) e do 2.º ano de escolaridade (duas turmas). Conta com um ginásio e 

uma sala polivalente, por cima da qual existe, ainda, uma pequena sala com sete 

computadores. Uma conversão arquitectónica agradável, com muito espaço e muita luz, para 

além de interessante, quer do ponto de vista estético quer da adequação pedagógica. O parque 

infantil está instalado no meio do pinhal. Na hora do recreio, as crianças vêm para o parque e 

brincam nos baloiços e com uma cadela. A professora de uma das turmas chamou-me a 

atenção para um espaço cultivado, situado entre o Solar e o parque infantil, e que é uma horta 

pedagógica, da responsabilidade de uma outra professora do 3.º ciclo; a professora referida, 

com um grupo de alunas, plantaram diversas ervas aromáticas e, no fim do ano anterior, 

tinham feito uma venda das ervas, em pequenos frascos adornados com ráfia entrançada. 

(DBB). 

 
Figura 45. Pormenor do pátio denominado ‘bosque’. Escola B, 2002. (Foto da investigadora) 
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Figura 46. Alunas em tempo de recreio no ‘bosque’. Escola B, 2002. (Foto da investigadora) 

 

Figura 47. Tempo de recreio no ‘bosque’. Escola B, 2002. (Foto da investigadora) 
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Figura 48. Pátio da magnólia, para o qual dão as janelas de diversas salas de aula. Escola B, 2002. 
(Foto da investigadora) 

 

Figura 49. Recreio junto ao ‘solar’. Escola B, 2002. (Foto da investigadora) 
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Figura 50. Momento de recreio dos 1.º e 2.º anos junto ao ‘solar’. Escola B, 2002. (Foto da 

investigadora) 

 

Figura 51. O ‘ginásio novo’. Escola B, 2002. (Foto da investigadora) 
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Na Escola A, também a maior parte dos locais de recreio se localiza no exterior, sendo 

utilizados sempre que as condições climatéricas o permitem. Os alunos distribuem-se pelos 

vários espaços, de acordo com o ano de escolaridade a que pertencem. O edifício principal da 

escola desenvolve-se em torno de uma zona rectangular dividida em dois pátios 

aparentemente quadrados por uma ala de passagem entre a frontaria e a parte traseira do 

edifício. Os dois pátios têm o chão em pedra sendo que um, destinado, especialmente, ao 1.º 

ciclo (ver Figuras 52, 53, 54), é rodeado em três lados por um claustro com vários bancos 

compridos e possui diversos cestos de basquetebol, instalados nas colunas e o outro, dedicado 

ao 3.º ciclo (ver Figura 56), com uma árvore ao centro em largo murado, e também alguns 

cestos de basquetebol nas paredes, perdeu o claustro, que existia num dos lados, para um 

pequeno ginásio que funciona para os alunos do jardim de infância e pré-escolar. Este 

pequeno ginásio comunica com a sala de recreio dos mais pequenos que, por sua vez, 

comunica com um recreio coberto e outro ao ar livre, destinados às mesmas crianças (ver 

Figuras 57 e 58). Os dois pátios centrais estão separados por uma parede semi-aberta junto à 

qual, no primeiro pátio, se encontra um banco de madeira a todo o comprimento (ver Figura 

55) e comunicam, entre si, através de uma sala onde existem três mesas de matraquilhos (ver 

Figura 59). No exterior do edifício, junto à parte traseira que inclui, ainda, um campo de jogos 

usado, sobretudo, para a prática de futebol, têm o seu espaço de recreio os alunos do 2.º ciclo 

(ver Figura 60). Saliente-se que, apesar desta divisão, os alunos dos 2.º e 3.º ciclos têm acesso 

ao campo de jogos exterior, mediante autorização prévia, o mesmo acontecendo a todos os 

alunos no que respeita à utilização dos matraquilhos. Os alunos dos 7.º e 8.º anos de 

escolaridade têm, ainda, uma sala de recreio no 2.º andar do edifício, perto das salas de aula 

que habitualmente ocupam, o mesmo acontecendo com as turmas do 9.º ano; numa, como 

noutra, têm acesso a jogos diversos. 

 

 

 

 

 



 641

 

 

Figura 52. Pátio interior. Escola A, 2002. (Foto da investigadora) 

 

Figura 53. Pátio interior. Escola A, 2002. (Foto da investigadora) 
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Figura 54. Claustro do pátio interior. Escola A, 2002. (Foto da investigadora) 

 

Figura 55. Zona de separação dos dois pátios interiores. Escola A, 2002. (Foto da investigadora) 
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Figura 56. Segundo pátio interior. Escola A, 2002. (Foto da investigadora) 

 

Figura 57. Pátio exterior do jardim de infância e pré-escolar. Escola A, 2002. (Foto da investigadora) 
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Figura 58. Pátio exterior do jardim de infância e pré-escolar. Escola A, 2002. (Foto da investigadora) 

 

Figura 59. Sala de passagem com mesas de matraquilhos. Escola A, 2002. (Foto da investigadora) 
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Figura 60. Pátio exterior, na parte traseira da escola. Escola A, 2002. (Foto da investigadora) 

5.1.2 As salas de aula 

Face ao anteriormente exposto, entre as duas escolas existem diferenças substanciais no que 

respeita às salas de aula, suas dimensões e, mesmo, distribuição espacial na escola. 

Na Escola A, as salas de aula distribuem-se, sobretudo, pelos segundo e terceiro andares de 

um prédio de quatro, em que o primeiro é reservado para pátios de recreio, ginásio principal, 

salas de actividades extra-curriculares como o piano, o ballet e o judo, sala de primeiros 

socorros e uma sala de atendimento aos encarregados de educação, para além do pátio interior 

do jardim de infância e nível pré-escolar e respectivo ginásio. Neste andar situa-se a entrada 

por onde passam, diariamente, os alunos e onde os encarregados de educação esperam, 

quando vêm buscá-los à tarde. No mesmo andar, da parte de trás da casa, encontram-se a 

cozinha e as despensas anexas, um bar que abre um balcão para um dos pátios e o refeitório 

dos mais pequenos. A este nível, na parte lateral esquerda do edifício, acrescenta-se um 

pavilhão polivalente que é, sobretudo, ocupado pelas crianças do 1.º ciclo, nas horas de 

recreio, em dias de chuva. Aos largos corredores (ver Figura 61), que se repetem nos dois 
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andares seguintes, correspondem salas amplas, de pé direito elevado e janelas rasgadas na 

parede que dá para o exterior: 

E, depois na parte interior também, tem... uma sala óptima, hum... um espaço muito 

bom, uns jogos óptimos, um material todo muito bom. Sempre as Irmãs disponíveis para 

esse material ser renovável todos os anos. E, a nível de... o que nós queremos também é 

atendido, os pedidos que nós fazemos. (E1AP1) 

No 2.º andar, para além das salas de aula do 1.º ciclo e do jardim de infância e nível pré-

escolar, encontram-se a entrada principal da escola por onde circulam professores e 

funcionários, para além dos que se dirigem à secretaria, também aberta para o átrio principal 

(ver Figuras 62 e 63). Para o mesmo átrio abre a sala de visitas do colégio (ver Figura 64). Na 

ala traseira, encontram-se três grandes refeitórios onde almoçam, em dois turnos, a grande 

maioria dos alunos, bem como os professores (ver Figuras 65 e 66). No 3.º andar, distribuem-

se as salas dos 2.º e 3.º ciclos, as salas de recreio dos 7.º e 8.º anos e do 9.º ano de 

escolaridade, a sala de professores, os laboratórios de Ciências, de Química e a sala de 

Educação Visual e Tecnológica. Também, neste andar, se encontram a sala das Irmãs, a sala 

de café dos professores e funcionários, a biblioteca e a capela. O quarto andar é reservado à 

comunidade religiosa e, exteriormente, passa quase despercebido por ser muito mais baixo e 

possuir janelas de águas-furtadas. 

A amplitude das salas, a maioria das quais apresenta, para além da secretária do professor e 

das carteiras individuais dos alunos, placards nas paredes, para os trabalhos dos alunos, um 

quadro de giz, régua de cabides numa das paredes (normalmente na continuação do quadro até 

à porta), um armário que, em muitos casos, abrange toda a parede do fundo da sala e onde os 

alunos guardam materiais e trabalhos. Nas salas do 3.º ciclo encontramos, ainda, pendurados, 

um transferidor, uma régua, um esquadro e um compasso, para utilização no quadro. Na 

parede da frente, por cima do quadro, um crucifixo. Nalgumas salas, também, uma imagem de 

Nossa Senhora e uma pequena jarra com flores. 
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Figura 61. Corredor do 2.º andar, junto aos refeitórios. Escola A, 2002. (Foto da investigadora) 

 

Figura 62. Átrio principal. Escola A, 2002. (Foto da investigadora) 
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Figura 63. Escadaria principal. Escola A, 2002. (Foto da investigadora) 

 

Figura 64. Sala de visitas principal. Escola A, 2002. (Foto da investigadora) 

 



 649

 

Figura 65. Refeitório dos alunos que trazem almoço de casa. Escola A, 2002. (Foto da investigadora) 

 

Figura 66. Refeitório dos que trazem almoço de casa. Fim de refeição. Escola A, 2002. (Foto da 
investigadora) 
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Apesar de a maior parte das salas, sobretudo até ao final do 2.º ciclo, terem 30 ou 31 carteiras, 

correspondentes a grupos de 30 ou 31 alunos por turma, havia bastante espaço entre elas e, 

mesmo, entre a última fila de carteiras e o armário da parede do fundo. A composição das 

turmas, quanto ao elevado número de alunos, foi uma das queixas mais ouvidas nos relatos 

dos professores entrevistados: 

Uma coisa que eu acho e que nós, (...) temos batalhado há muitos, muitos anos, é o 

número elevado de crianças que nós temos. Eu tenho 30 crianças, assim como as outras 

todas e penso que... é um trabalho que, se fosse reduzido o número de crianças, toda a 

gente lucrava. Primeira coisa, quem lucrava eram as crianças, porque havia toda, da 

nossa parte, uma disponibilidade para...cada uma delas, que... não é impossível mas, 

humanamente, é muito violento. E isso tem sido batalhado ao longo dos anos, têm-nos 

feito várias promessas, só que as promessas são esquecidas... Todos os anos, quase todos 

os anos, em Setembro, nos fazem promessas e, todos os anos, em Outubro ou em 

Setembro desse mesmo ano, mais para o final, quando nós vamos ver a lista, estão lá os 

30. Pronto, esse é um aspectos que realmente... que eu penso que seria de mudar, mas 

que não tenho esperanças que mude. (...) Só que, há aquele SE, se fossem menos 

crianças, e eu volto a isto, porque isto é uma pedra muito grande...” (E1AP1) 

À primeira vista, poderíamos pensar que a dimensão das salas de aula representa um atractivo 

para o aumento do número de alunos, para além daquilo que seria pedagogicamente mais 

correcto e os professores considerariam razoável, mas as razões apontadas são do nível da 

gestão financeira: 

(...) eu penso que há valores aqui, a nível de... de chefia de colégio – e que nós vimos 

agora pelas obras que fizeram, eu não digo que não fossem importante as obras que se 

fizeram, penso que, antes de se fazerem aquelas obras, tão grandiosas, se calhar tinha 

que se pensar mais naquilo que o colégio tem, naquilo que o colégio se propõe, que 

seria, se calhar, reduzir o número de crianças por sala. (...) Mas é a tal coisa, quer dizer, 

as cabeças desta casa pensam de uma maneira e se calhar eu penso doutra!... E... não sei 

se... não sei, não: sei que deve ser muito difícil gerir isto tudo! (E2AP1) 
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Dos largos corredores e salas amplas e uniformes da Escola A concentradas num edifício, 

passemos aos corredores estreitos e às diversas escadas (ver Figuras 67 e 68) dos vários 

anexos que compõem o espaço de salas de aula da Escola B e onde também se incluem os 

grandes salões do palácio, anteriormente usados para dormitórios e, hoje, adaptados a outras 

funções (ver Figura 69). 

Ora bem, este colégio tem todas as vantagens e todas as desvantagens de ser um antigo 

palácio. As desvantagens no sentido de que estamos limitados, por vezes temos salas 

muito grandes que não servem para aulas e temos divisões pequenas que também não 

dão para ter aulas. Portanto, nós estamos um pouco limitadas na espaço, o que também 

não faz mal porque nós não queremos ter mais que 600 alunos. (...) Depois a casa, 

porque é uma casa com características especiais, de corredores estreitos, separada num 

grande comprimento, tem uma grande frente e, portanto, corredores compridos, estreitos 

e compridos, com salas em vários andares e em várias partes do edifício, 

necessariamente os alunos e os professores se encontram em todos os cantos e isso cria, 

possibilita, essa relação de que eu falei há bocadinho, de família porque a toda a hora 

nos estamos a encontrar em todos os cantos. (E1BD) 

Estas limitações trazem consigo outras de carácter pedagógico que é preciso grande esforço 

para superar: “A acústica da sala... de desenho! (...) Tem 5 metros! E o 6.º ano... é demais! É 

demais! (...) ...é um eco completo! Um eco completo...” (EBP4). Uma outra professora 

comenta: 

(...) por exemplo, os rapazes não têm um espaço para eles, em termos de, por exemplo, 

se vestirem da ginástica… não têm um espaço para eles se vestirem da ginástica. Isso é 

uma coisa que me incomoda muito, porque os nossos rapazes vestem-se nas casas de 

banho… é uma coisa que me incomoda muito. (EBP6) 
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Figura 67. Pormenor de uma escada de acesso 
a algumas salas de aulas. Escola B, 2002. (Foto 
da investigadora) 

 

Figura 68. Corredor de acesso a diversas salas 
de aula. Escola B, 2002. (Foto da 
investigadora)

No palácio, propriamente dito, ficam, ao nível do rés-do-chão, a parte reservada à comunidade 

religiosa, a cozinha e um refeitório para as alunas; a capela e a enfermaria que abrem para o 

átrio central (também chamado do ‘plátano’), e a entrada principal que dá acesso à escadaria 

central. Ainda, a secretaria, uma sala de Educação Visual, a de Educação Musical, a de Moral 

e a de Catequese. 

No 1.º andar, subindo a escadaria principal, duas salas de visitas e dois quartos também 

destinados a visitas. Numa das salas de visitas encontra-se, restaurado, o piano de Teresa de 

Saldanha (ver Figura 70), o seu oratório particular com o Cristo que dele fazia parte e alguns 

quadros da sua autoria como o Ecce Homo e a Mater Dolorosa; na outra, um enorme quadro, 

também pintado por Teresa de Saldanha, representando Santa Rosa de Viterbo.548 

                                                 

548 Liturgicamente, no dia 4 de Setembro, data do aniversário natalício de Teresa de Saldanha, celebra-se Santa 

Rosa de Viterbo. Também por esse motivo Teresa tem o nome de Rosa no seu nome próprio. 
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Figura 69. Sala de aula de um 1.º ano, numa parte de um antigo salão de baile. Escola B, 2002. (Foto 

da investigadora) 

 
Figura 70. Pormenor do piano de Teresa de Saldanha, datado de 1849. Sala de visitas principal. Escola 

B, 2002. (Foto da investigadora) 
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Ainda no mesmo andar do palácio, algumas salas reconvertidas recentemente, a partir dos 

salões do palácio, durante vários anos utilizados como dormitórios, como dissemos, o coro 

alto da capela, a biblioteca, algumas salas de aula (duas salas de 1.º ano de escolaridade e uma 

de Educação Visual), o refeitório dos professores e a sala mais emblemática do palácio e do 

colégio que, servindo desde há vários anos como refeitório das alunas, conservou o nome de 

‘floresta’, por ter sido mandada pintar com motivos que relembrassem, aos seus proprietários, 

a floresta brasileira em toda a sua riqueza de plantas, animais e cor. 

Numa ala acrescentada, do outro lado do palácio, encontra-se a maior parte das salas de aula, 

em três andares desnivelados, aproveitando os espaços existentes. Ainda uma outra casa, mais 

antiga, que abre as suas portas para um dos pátios de recreio, o ‘pátio da magnólia’ albergava, 

na altura, no rés-do-chão, os aposentos do capelão, então, também, professor no colégio e, no 

1.º andar, a sala de café dos professores. Para o mesmo pátio, mas do outro lado da porta do 

ginásio novo, se abre a sala de professores. Recentemente, outro pavilhão veio juntar-se a este 

corpo mais central, o ‘solar’, a que já nos referimos e onde funcionam as aulas do nível pré-

escolar e do 2.º ano de escolaridade. 

Temos uma biblioteca com quatro mil volumes, temos uma biblioteca de turma também 

nas várias disciplinas porque cada sala é destinada a uma disciplina, ou cada duas salas, 

ou cada três salas, porque há três salas de Português, há duas salas de História, há um 

laboratório e uma sala de Ciências, há um laboratório de Física e um laboratório de 

Química, há três salas de Desenho, duas salas de Artes, portanto, em cada sala há sempre 

documentação, quer livros, quer CDs, quer cassetes, portanto, há material e em várias 

salas há computadores que podem ser utilizados. Para além disso, há uma sala mesmo, a 

sala multi-usos, onde estão computadores que podem ser utilizados pelos professores 

com os respectivos CD-rom e os respectivos livros e enciclopédias e vídeos, etc., todo 

esse material, e há um gabinete onde estão uma série de outros computadores dedicados 

ao ensino e ao treino dos alunos do 1.º e 2.º ciclos, portanto, esses têm essa sala 

preparada para eles onde têm sete ou oito computadores e onde têm as aulas desde o 1.º 

ano. (E1BD) 
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Registe-se, pois, que, ao contrário da Escola A, nesta escola as turmas, a partir do 5.º ano de 

escolaridade não possuem sala própria. A directora justifica esta opção com critérios que, em 

sua opinião, são, sobretudo, pedagógicos (E1BD): 

(...) qual é a razão de nós termos uma sala para cada disciplina? É para que o professor 

tenha o seu material à mão e possa em qualquer momento utilizá-lo. Tem os livros, tem 

o projector, tem os slides, tem os vídeos, portanto, com facilidade se pode servir porque 

tem ali e sabe que estão ali. Por outro lado habitua os alunos a estarem atentos às horas 

— tocou o sino eles têm que ir para a aula, portanto, habitua-os a que não têm uma sala 

onde deixam as coisas todas e que vão embora para o recreio e voltam e elas lá estão e lá 

ficam. O caso das mochilas resolve-se porque há armários onde todos os alunos podem 

pôr as suas coisas e agora é muito mais facilitado com estes blocos de 90 minutos porque 

há menos intervalos e, portanto, há menos necessidade de mudança mas, de qualquer 

maneira, nós sempre tivemos dois intervalos grandes, o intervalo das 11h e o intervalo 

da hora do almoço, e a essa hora os alunos iam mudar os livros que precisavam para a 

hora seguinte. Além disso, nós lutamos imenso para que os alunos, por exemplo, do 1.º 

ciclo e os do 2.º ciclo, deixem cá os livros, levem para casa só aquilo que precisam, se 

vão estudar Português ou Matemática não levem os livros todos e não tragam os livros 

todos porque, muitas vezes, os alunos andam com as mochilas pesadíssimas porque 

trazem os livros todos de que não necessitam. E também trazem os brinquedos e a 

boneca e os automóveis mas isso é outro aspecto... (E1BD) 

Acrescente-se que, como nos foi dito pela directora e pudemos observar, na Escola B, cada 

turma tem um número máximo de 24 alunos. Mas a diversidade da configuração das salas e 

da sua localização, dentro do espaço da escola, não implica, em nenhum caso, que existam 

salas acanhadas para o número de alunos. A maioria das salas tem um número de carteiras 

superior a 24, estabelecido como limite máximo de alunos por turma. Algumas dispõem de 

mais espaço entre as carteiras e a secretária do professor do que outras; todas possuem 

estruturas de arrumação, sejam armários móveis sejam armários construídos dentro das 

paredes, aproveitando a largura destas e fechados por portas de madeira pintada, ao nível da 

parede; é comum a existência de placards para a colocação de trabalhos de alunos ou, como 

vimos numa das salas, para o desenvolvimento de jogos didácticos, bem como material 
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audiovisual, como leitor áudio e retroprojector. Na parede do quadro, por cima deste, um 

crucifixo. 

5.2 OS EDUCANDOS 

O critério usado na Escola B, para limitar a 600 o número máximo de alunos, é, nas palavras 

da directora, “uma razão muito simples: porque os queremos conhecer pelo seu nome”: 

Aliás, aqui no colégio os alunos realmente têm um número mas nós não os conhecemos 

pelo número, nós que estamos aqui na parte pedagógica, a secretaria é outro factor, e lá 

na secretaria têm que conhecer os números dos alunos, nós na parte pedagógica não 

conhecemos os alunos pelo número, conhecemo-los pelo nome e, para isso, não podem 

ser muitos. Tem que ser um número limitado, portanto, não queremos mais que 600 

alunos. (E1BD) 

Apesar da dificuldade gerada pelo maior número de crianças, também na Escola A 

recolhemos um relato semelhante: “Acho que aqui no corredor toda a gente se conhece... e 

toda a gente conhece as crianças, não é!? Não são números, são pessoas!” (EAP5). 

Um episódio passado na Escola B, com uma aluna que entrevistámos, e que registámos no 

diário de bordo, revela o cuidado posto na aceitação de cada aluno, como pessoa única: 

(...) é uma aluna africana, que é a mais nova de vários irmãos, duas das quais já andaram 

no colégio; o professor de Português e a [Irmã] responsável pelo 7.º ano, disseram-me 

que é uma criança muito mimada, muito esperta e pouco estudiosa, de quem toda a gente 

gosta porque tem mesmo muita graça, mas que não se esforça nada. De manhã, tinha 

encontrado a [referida Irmã] a conversar com ela no Gabinete das Aulas, aparentemente 

por causa disso mesmo. Quando a aluna vinha comigo a entrar no Gabinete da Directora 

para a entrevista, esta apareceu e meteu-se com ela: “Ah, você é (...) que parece que não 

se tem portado muito bem”. Depois, disse para mim que ela tivera lá as duas irmãs e a 

aluna acrescentou: “Pois, devia ser como elas”. A directora, imediatamente, ripostou: 

“Não, igual não. Não tem de ser igual às suas irmãs. Igual a si própria”. A aluna disse: 

“Mas melhor, não é?” A directora respondeu: “Sim, estudiosa e bem comportada”. 
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Registo este episódio por me parecer revelar um aspecto interessante do ponto de vista 

pedagógico: a valorização das capacidades individuais e da personalidade de cada um – 

neste caso, a valorização de capacidades que não são bem aproveitadas pela aluna. 

(DBB) 

A directora da Escola B inicia, deste modo, a caracterização da escola que dirige: 

(...) é uma escola, é um colégio com internato e externato que começou em 1942 só com 

internato mas que, a pouco e pouco, foi evoluindo e recebendo alunas aqui da zona de 

Sintra, e depois do Estoril, e depois do Alentejo, e quando começaram a vir das antigas 

Províncias Ultramarinas também tivemos uma invasão de alunas das antigas Províncias 

Ultramarinas... que começou como escola feminina em absoluto, nos anos 50, 50 e tal, 

começou por ter rapazinhos na infantil e no pré-primário, há 4 anos passou a ter também 

no 1.º ciclo aqueles que começam connosco ou que são irmãos de alunas, ou filhos de 

professores ou de empregados. (E1BD) 

Em relação a esta escola, que agora se vai tornando mista, aos poucos, a directora procura 

explicar o motivo de ter levado tanto tempo a abrir a escola aos rapazes: 

Por uma razão muito simples: a nossa casa é uma casa que não se presta muito à 

coeducação, é um velho palácio, tem uma grande quinta, nós não gostamos de ter 

policiamento, portanto, é preciso meter na cabeça das pessoas realmente os tais valores 

de respeito uns pelos outros. E nós hoje vemos na sociedade, e este hoje já vem desde há 

uns anos para trás... mas ainda começando um bocadinho mais atrás: o colégio surgiu 

numa altura em que a coeducação não era o princípio normal, portanto, o colégio nasceu 

como feminino e não se punha sequer a hipótese de se transformar num colégio misto. 

Depois ele nasceu como internato, portanto, maior dificuldade tinha em ser misto e 

depois quando as escolas se abriram à coeducação o colégio manteve este cariz por 

causa das condições geográficas e condições da vivência cá dentro. A pouco e pouco nós 

fomos pensando que, hoje em dia, os alunos rapazes trazem um equilíbrio afectivo que 

ajuda à estabilidade das raparigas e, portanto, era preciso fazer uma experiência e tentar 

ver se os ‘contras’ não eram menores do que os ‘a favores’ e, portanto, ahm, fomos 

fazendo essa experiência com os nossos próprios alunos que estão educados à nossa 
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maneira, que se habituaram aos valores que nós exigimos, que sabem que é preciso 

respeitar os outros, que sabem que têm que ter um determinado tipo de comportamento 

social e até agora estamos a dar-nos bem. (E1BD) 

A circunstância de a Escola B ser, ainda, na altura da investigação, sobretudo feminina, 

havendo rapazes só até ao 4.º ano de escolaridade, que passariam, no ano seguinte, com mais 

alguns, admitidos de acordo com critérios pré-definidos, para o 2.º ciclo, foi referida, apenas, 

por três das alunas entrevistadas, como um aspecto negativo (EBA14, EBA16, EBA18). Ao 

contrário, uma das alunas mais velhas considerou que “até agora, estar só com raparigas fez-

me bem, fez conhecê-las melhor e saber como é que elas são, apesar de ter relações com 

rapazes” (EBA23). 

Registamos a apreciação de uma professora que se referiu a este assunto, como algo a mudar 

na escola, no sentido da sua modernização e não só: 

Depois acho que é... é preferível… [Pausa] embora isso seja polémico, e se calhar alguns 

pais não… não concordassem, que fosse… que fosse uma escola aberta aos dois sexos. 

Porque acho que hoje em dia não… não se justifica… hmm… que haja escolas unisexo e 

acho que isso não… não prepara as pessoas para a sociedade em que vivemos. E faz com 

que… [Pausa] de facto, ao contrário… se calhar há quem defenda, pelo menos… 

também conheço pessoas noutros colégios, que faz com que eles se concentrem mais nas 

aulas, mas eu acho que isso às vezes fá-las mesmo dispersar-se, e… faz com que haja 

um ambiente às vezes excessivamente familiar, até. Acho que há coisas que se passam… 

que só se podem passar se só houver raparigas. Se houvesse… talvez elas se 

contivessem se... se houvesse rapazes nas salas. Claro qu... que isso traria problemas a 

que... quer dizer, aqui no colégio não... não estão… não estão habituados, não é?, que… 

Mas, talvez lentamente, acho que isso fosse a medida certa a tomar. Parece-me que esse 

convívio mais… mais saudável… [Pausa] que... que é necessário. Porque se calhar hav... 

haveria um período de… algum descontrolo, mas talvez as coisas depois se... se 

amenizassem, porque parece-me que as relações entre... entre homens e mulheres são na 

vida uma realidade, e… e parece-me que é... é preciso que elas se habituem para não 

reagirem como às vezes reagem quando saímos, não é? Que depois têm… porque depois 

há... há esse factor, se calhar aqui são tão... estão tão controladas, que depois, à mínima 
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brecha que encontram, hmm… os sentimentos próprios das adolescentes extravasam, e 

as coisas tomam dimensões que se calhar não tomariam se elas tivessem mais habituadas 

a esse convívio. [Risos] Daí que nós temos que estar com muita atenção quando saímos 

com elas, por isso… é uma coisa que... que… que já não se espera hoje em dia, não é? 

Neste século… pelo menos que haja essas... essas reacções (...). (E1BP2) 

Esta é uma questão que não se coloca na Escola A onde, desde o início dos anos 70,549 os 

rapazes puderam passar do pré-escolar para o 1.º ciclo e, pouco depois, para os 2.º e 3.º ciclos. 

Uma mudança que também se fez gradualmente, mas que já não se sente na escola, 

sobrevivendo apenas na memória de algum professor mais antigo, que ainda viveu outra 

realidade (EAP7), mas sem que isso represente, ou tenha representado, qualquer problema. 

Quanto à admissão dos alunos, em ambas as escolas existem critérios de selecção. 

Nós não fazemos selecção nem por dinheiro, nem por estrato social, nem por 

conhecimentos, são as alunas em si mesmas que são importantes. E desde que a aluna 

queira vir para o colégio, quer sob a forma de internato quer sob a forma de externato, 

nós recebemo-la e o problema económico... claro que na medida em que nós podemos 

fazer isso, é compensado por bolsas que nós próprias damos porque nós não temos 

nenhum contrato-associação com o Ministério, o colégio é autónomo e vive das 

mensalidades das alunas.550 Por isso, as Irmãs que aqui trabalham não têm remuneração, 

não têm ordenado e trabalham para o bem de todas as alunas. Portanto, a primeira coisa 

a fazer quando uma aluna vem para ser recebida é ter uma entrevista com ela e com os 

pais, saber das suas motivações, porque é que quer vir para o colégio, o que é que espera 

do colégio, o que é que pensa que o colégio lhe pode dar, o que é que está disposta a 
                                                 

549 Conforme atesta o projecto educativo da Escola A: “A 21 de Maio de 1970 foi autorizado o ensino primário 

elementar para alunos de ambos os sexos, e a 18 de Fevereiro de 1992 esta licença estendeu-se até aos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico, tendo sido posta em prática de uma forma gradual”. (Projecto Educativo, 2001). 
550 O problema da dificuldade de liquidação das mensalidades por parte das famílias de alguns alunos foi 

levantado por uma das professoras entrevistadas na Escola B (EBP7): “não sei porquê... se é por necessidade, se 

é por desleixo, se é por... desorientação, se é porquê... que aquilo que me foi dado a perceber um dia destes é que 

está muita gente a dever muito dinheiro ao colégio e que o colégio está a passar dificuldades porque... as pessoas 

não pagam.” 
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oferecer para a sua formação? Depois... porque o colégio tem um serviço de Psicologia e 

de Orientação Escolar, haverá uma entrevista com a psicóloga e uma bateria de testes 

para detectar as facilidades ou dificuldades que a aluna possa ter a todos os níveis (no 

nível de relação, no nível de atenção, no nível de capacidades visuais e auditivas, etc.) e 

depois, já durante os primeiros tempos lectivos, se a aluna vier frequentar a partir do 7.º 

ano de escolaridade ou, em Julho, se for para o 5.º ano, testes para diagnosticar aquilo 

que o aluno traz como base para ingressar no ano a que se destina. (E1BD) 

E acrescenta: 

[Os testes] Não são eliminatórios. (...) a menos que o teste da psicóloga diga que aquela 

criança ou aquela jovem não tem condições para estar aqui, ou não tem condições para 

estar interna, ou não tem condições para viver em determinado ambiente, mas de uma 

maneira geral, em 99,9% dos casos, não são eliminatórios. E os testes de conhecimentos 

também não são mas dá-se à família o conhecimento das deficiências que a aluna tem e 

diz-se "Olhe, ela para nos acompanhar, para ter rendimento, para conseguir superar as 

suas dificuldades tem que fazer isto..." e dá-se alguma orientação no sentido de 

ultrapassar essas dificuldades. E isso é feito, individualmente, com cada pai porque logo 

no princípio do ano os pais das alunas do 5.º ano são contactados para... (...) uma reunião 

informativa para os pôr a par de como vai ser o trabalho visto que a mudança entre o 4.º 

e o 5.º ano é muito grande. Da mesma maneira, os alunos que entram para o 10.º ano têm 

uma reunião, deles com os pais, e os que terminam o 9.º ano, para, de alguma maneira, 

se lhes dar pistas do que os espera num 10.º ano, quais as probabilidades que eles têm de 

render se escolherem determinados contextos, quais as dificuldades que vão encontrar 

dentro de um ensino que nós fazemos aqui que é o ensino para acesso à universidade. 

(E1BD) 

Um pormenor interessante que parece revelar esforço de transparência e de co-

responsabilização de alunos e encarregados de educação, é o cuidado em juntar pais e filhos 

na mesma conversa inicial: 

(...) a partir do 5.º ano fazemos [as entrevistas] sempre com os alunos e com os pais e a 

primeira pergunta que nós fazemos é se os alunos querem vir para o colégio e porquê. 
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Evidentemente que a resposta que nós esperamos duma aluna do 5.º ano não é igual à 

resposta que vai dar uma aluna do 10.º, do ensino secundário, mas é sempre assim. E (...) 

uma das coisas que nós dizemos sempre é que gostamos que filhos e pais ouçam 

exactamente a mesma coisa, aquilo que o colégio tem para oferecer e aquilo que pede 

aos pais e aos alunos. E, portanto, é importante que sejam os alunos e os pais, ao mesmo 

tempo, a ser ouvidos. (E1BD) 

Quanto à Escola A, também existem testes para os candidatos a aluno do colégio, a partir do 

3.º ano: “(...) é feita uma selecção, como temos muitos candidatos, é feita selecção através de 

provas de… académicas. (...) Português e Matemática, especialmente” (E1AD1). Para os 1.º e 

2.º anos, a selecção é diferente: “Para os outros anos, temos um diálogo com os pais, uma 

conversa vemos a... (...) a criança, mas pouco mais do que isso” (E1AD1). 

Num caso como noutro, observamos que, para a admissão dos alunos, existem longas listas de 

espera, com anos de antecedência, tendo prioridade, para além dos alunos que já frequentam o 

colégio e, por isso, apenas transitam de ano e continuam o seu percurso escolar, os irmãos 

destes. Afirmando que “a ordem de chegada da pré-inscrição” é sempre tida em conta, a nova 

directora da Escola A acrescenta: 

Os alunos fazem uma pré-inscrição em Janeiro, eh... primeiro é o primeiro ciclo, 

normalmente se há vagas, são admitidos (...). E depois a partir do 5.º ano, como já 

recebemos menos porque as vagas são menos, normalmente é feita eh... uma prova de 

Matemática e uma de Português e depois tem-se um pouco em conta a nota. Pronto, das 

duas provas. Nem sempre, pronto, depois é assim, se conhecemos a família, e se 

conhecemos a própria criança tem dificuldades a nível... académico, mas consegue, se 

sabemos que a família vai [apoiar a] criança podemos aceitá-la. Se às vezes nos 

apercebemos que vai ter muitas dificuldades e não vai acompanhar o grupo, ... dizemos à 

família que se calhar não é viável entrar neste grupo. (EAD2) 

No que respeita à selecção em função do estatuto social ou do nível económico das famílias 

também a Escola A garante que tal critério não pesa na ponderação da admissão de qualquer 

aluno, uma vez que estão previstos processos de obviar as dificuldades de garantir o 
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pagamento das mensalidades que, eventualmente, algumas famílias teriam. Simultaneamente, 

permite a convivência de alunos de extractos sociais diferentes: 

(...) temos bolsas de estudo, por exemplo, no valor, mais ou menos, para mais de dois 

mil contos mensais. (...) Do próprio colégio. Depois temos contratos com o… 

Ministério, contrato simples e o contrato de desenvolvimento para o infantil, contrato 

simples para 1.º, 2.º e 3.º ciclo. São verbas atribuídas pelo Ministério directamente aos 

pais, só passa a burocracia pelo colégio. (...) Mas, além disso, temos as bolsas que o 

próprio colégio dá a crianças… com dificuldades económicas, que ultrapassam os tais 

dois mil contos mensais. (E1AD1) 

Curiosamente, uma das alunas entrevistadas na Escola A considera que nem todo o tipo de 

pessoas pode frequentar esta escola porque, segundo afirma, as ‘Irmãs não deixariam’: 

Eu acho que não entra aqui todo o tipo de pessoas, hum... aqueles mais mal educados, 

que não têm educação, às vezes não têm culpa, não é ?, mas essas pessoas eu acho que 

não entram aqui. (...) Eu também acho que a própria pessoa em si não procuraria, mas 

talvez os pais. Mas acho que depende da pessoa, as Irmãs não deixavam entrar. Eu acho, 

não sei. (EAA16) 

Apesar de ser a única aluna a verbalizar esta concepção de pertencer a uma, quase diríamos, 

‘elite’, podemos observar, nas diversas entrevistas, que a maioria dos alunos entrevistados, 

tanto da Escola A como da Escola B, gostam de frequentar a respectiva escola e consideram 

que tal circunstância constitui um ‘privilégio’, embora isso apenas faça deles pessoas mais 

bem preparadas, quer no que respeita a conhecimentos quer à relação social e à adesão a 

determinados valores. Na Escola A, todos os alunos entrevistados afirmaram sentir-se bem no 

colégio e gostar de ‘lá andar’; os alunos dos 5.º e 7.º anos entrevistados referiram, como 

aspectos mais positivos, “as boas condições da escola”, a qualidade dos professores e do 

ensino, os amigos que fizeram na escola e que são, na maioria dos casos, os ‘seus amigos’ e, 

alguns, a protecção e a segurança que a escola garante (EAA12, EAA14, EAA16, EAA17, 

EAA18). 

Na apreciação de alguns professores (E1AP1) e, mesmo, da directora da Escola A, a garantia 

de segurança é o principal motivo que leva os encarregados de educação a optar por inscrever 
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os seus educandos nesta escola. A directora afirmou: “há pais que metem aqui os alunos não 

pela formação que o colégio lhes pretende dar, mas pela segurança que o colégio lhes 

oferece...” (E1AD1); e, na segunda entrevista: “Eh... cada vez estão... querem estar mais 

descansados. Penso que é isso! Cada vez mais os pais querem estar descansados! E o colégio 

oferece-lhes segurança, eles descansam em absoluto mas têm... (...) Essa segurança” 

(E2AD1). A nova directora corrobora essa opinião: “Eu penso que [os pais procuram no 

colégio] principalmente a segurança dos filhos” (EAD2). 

Na Escola B, apesar de não sublinharem a questão da ‘segurança’, propriamente, dois 

professores referem que, por vezes, os pais ‘depositam as filhas no colégio’ (E1BP1, E1BP2) 

e esperam que este faça o que eles não têm tempo, ou não querem fazer, pela sua educação. 

Um dos dois afirma: 

(...) temos pais de alunas que acham que o colégio é um depósito e, portanto, vêm 

depositar aqui as alunas e nós que façamos o resto! Ah... e isto não se passa apenas, por 

incrível que pareça... as pessoas, por vezes, pensam que isto se passa ao nível do 

internato... Não tem nada a ver com o internato! Ah... o internato é, efectivamente, um, 

entre aspas, depósito de necessidades de afastamento conjugal, na maior parte dos casos. 

Muitos pais com problemas de... conjugais, com problemas familiares... Outros que 

põem aqui as filhas no internato porque sentem que têm... têm necessidade de... de as 

afastar e de as porem num sítio onde elas aprendam uma certa auto-regulação dos seus 

princípios e da sua maneira de estar, ah... onde aprendam inclusivamente a ter hábitos, 

que eles às vezes não lhes conseguem incutir ah... nas suas casas... Agora, nós temos, 

hoje em dia, muitos, mas muitos, mas muitos casos de alunas que são, pura e 

simplesmente, depositadas aqui no colégio e são depositadas... e casos de alunas da parte 

do externato! (E1BP1) 

O mesmo professor adianta que a escola contraria, sistematicamente, esta forma de actuação: 

(...) eu penso que os pais têm que saber à partida eh... eh... que não estão a pôr aqui as 

filhas apenas porque acham que estão aqui mais seguras do que noutro sítio qualquer, 

portanto, é importante que as pessoas saibam que há uma filosofia, que há um ideal, que 

há um conjunto de ideias que são trabalhadas. (E2BP1) 
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Uma funcionária da mesma escola expressa: 

Muitos deles põem-nas cá, até se esquecem, eu acho. (...) Eu acho... é assim: eu acho que 

há muitos pais que metem cá... eu sei de vários casos que... que os pais estão em casa 

para jantar e alguns nem para isso estão! Elas vão para casa, jantam e pronto! Vão no 

autocarro da escola, fazem a vida delas. Algumas nem os pais vêem, por exemplo! 

(EBF1) 

Na Escola B, de todos os alunos entrevistados, apenas uma aluna afirmou não se sentir, ainda, 

integrada no colégio, que frequentava pela primeira vez; os restantes manifestaram gostar de 

estar na escola usando, na maioria dos casos, as expressões “Gosto muito” ou “Gosto de 

tudo”: “Eu gosto muito do colégio… eu… eu vou para o recreio, brinco com os meus 

amigos… e também trabalho” (EBA8); as alunas dos 5.º, 7.º e 10.º ano entrevistadas 

referiram, como aspectos mais positivos: o ambiente de trabalho – que proporciona “hábitos 

de estudo” (EBA24) – a envolvência física, particularmente a quinta, a alimentação de tipo 

caseiro, as colegas entre as quais têm algumas das suas melhores amigas, a qualidade dos 

professores e da relação interpessoal que com eles estabelecem, bem como a qualidade do 

ensino – os professores, provavelmente porque as turmas são mais pequenas, ‘estão mais 

próximos’ – a aprendizagem da convivência social e, alguns, a segurança. Enquanto que, na 

Escola A, apenas alguns alunos incluíram as Irmãs como elementos fundamentais para que 

gostassem de frequentar a escola, destacando, nomeadamente, algumas Irmãs que, 

pessoalmente, estariam mais próximas de si (EAA11, EAA13, EAA20), na Escola B, todos os 

alunos entrevistados nos 5.º e 7.º anos incluíram as Irmãs nos aspectos positivos, com 

expressões interessantes como: ‘são muito simpáticas’, ou ‘tratam bem de nós’ ou, ainda, 

como expressa uma aluna, por duas vezes, durante a entrevista: “Elas gostam de nós” 

(EBA19); apenas duas das alunas do 10.º ano apresentaram algumas reticências relativamente 

às atitudes de algumas Irmãs (EBA22 e EBA24), que gostariam de ver alteradas. No entanto, 

é exactamente em relação às mais velhas que umas das funcionárias entrevistadas refere uma 

melhor relação das alunas com a respectiva Irmã responsável: “Agora, por exemplo, 10.º, 

11.º, 12.º nem... nem se lembram porque a Madre também, pronto, já se sabe... está sempre... 

normalmente até tem um óptimo relacionamento com elas” (EAF1). 
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Na Escola B, diversamente do que observámos na Escola A, encontramos muitas alunas de 

origem africana (OBR, DBB), uma tradição que o colégio mantém desde os anos 50, como 

atrás se referiu: 

(...) aqui no colégio há uma grande diversidade de... de... de pessoas, de alunas de va... 

de variadíssimos meios, quer de meios sócio-culturais, quer de meios... inclusivamente, 

alunas que... que vêm ah... dos PALOP’s, alunas que vêm, por exemplo, do Brasil, temos 

alunas que vêm do Brasil e, portanto, são alunas que têm ah... culturas diferentes, têm 

índices civilizacionais diferentes, têm inclusivamente hábitos e costumes que são 

extremamente ah... diferentes (...). (E1BP1) 

Esta diversidade de pessoas, de diferentes meios sócio-económicos e culturais, tem 

implicações no que respeita à relação entre as pessoas e à convivência, nem sempre pacífica, 

mas potencialmente pedagógica, porque socializadora, de hábitos e costumes diferentes. Por 

exemplo, registamos que numa mesma turma existem duas irmãs de origem africana, com a 

mesma idade, filhas de mães diferentes (DBB), o que representa algo de estranho para os 

nossos padrões tradicionais. O mesmo podemos dizer da convivência entre alunas católicas e 

outras não baptizadas na Igreja Católica (EBF1), agnósticas ou pertencentes a outras religiões 

que, apesar de terem de frequentar a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, uma 

condição que assumem ao inscreverem-se nesta escola, tal como na Escola A, não são 

obrigadas a participar em actividades religiosas que exijam investimento pessoal, senão de 

livre vontade. Uma das funcionárias da Escola A refere-se a este assunto do seguinte modo: 

(...) eu acho que esta tem efectivamente... se distingue ah... doutro colégio qualquer, 

doutra escola qualquer porque, é um... à partida, é uma escola religiosa, não é!? É uma 

escola religiosa mas, entretanto, com uma abertura extraordinária! Eu ah... fiquei 

espantada quando, nos primeiros anos de estar cá, vi que havia alunos que não eram 

baptizados! E... e até contei em casa! E, na minha casa também acharam muito esquisito, 

como é que era possível num colégio religioso haver crianças que não eram baptizadas!? 

Porque são dominicanas! E as dominicanas são realmente de uma abertura extraordinária 

e aceitam todas... todas... não só crianças que não são baptizadas como crianças que são 

filhas de pais separados, como crianças que... têm outras ah... ideologias religiosas e 

pertencem a outras ideologias religiosas, não só as aceitam como até respeitam, não é!? 
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E lembro-me também de haverem [sic] cá crianças muçulmanas, alunas que eram 

muçulmanas, e havia um respeito enorme por elas serem muçulmanas! E... e ah... e 

havia... não podiam comer à sexta-feira551 e as Irmãs não as obrigavam a comer e... 

portanto, quer dizer... tudo isso, é possível num espírito, não só cristão mas num espírito 

muito aberto! Não é...!? (E1AF1) 

Tanto numa escola como noutra, observa-se a frequência simultânea de vários irmãos e a 

presença de alunos cujos irmãos mais velhos, ou algum dos progenitores, frequentaram, 

anteriormente, a mesma escola. Na Escola B, a mãe de uma das alunas entrevistadas tinha 

sido aluna da Escola A (EBA22) e, por esse motivo, escolhera para a filha a Escola B que, 

ficando mais perto da sua residência, era orientada pelas mesmas Irmãs. A directora da Escola 

B exemplifica com um caso concreto recente: 

(...) houve uma antiga aluna que é alentejana e que, como nós agora só temos internato a 

partir do 7.º ano, esteve 3 anos à espera para cá pôr a filha e agora cá tem a filha no 7.º 

ano de escolaridade. Portanto, temos netas!, inclusive, das primeiras alunas... (E1BD) 

Em ambos os colégios, os ex-alunos voltam ao colégio por diversas vezes: “(...) quando se 

vão embora acabam por vir aqui visitar e têm saudades (...)” (EBF2). 

Sim [os alunos voltam aqui muitas vezes] e encontram-nos. Estou-me a lembrar, por 

exemplo, de uma aluna que era muito irrequieta, que chamava muito à atenção, (...) 

que... que... tenho-a encontrado muitas vezes em Campo de Ourique, que ela agora está 

lá a trabalhar e não parece a mesma... quer dizer aqui o que seria uma menina que estava 

sempre a tentar ver se punha o pé em ramo verde, agora é uma rapariga... pronto... 

formada, que recorda o colégio com... com... com muito carinho... (...) Mas vêm muitas 

vezes visitar-nos... os antigos alunos, à sala de professores... vêm. E há alunos já com o 

curso terminado... vêm. (EAP3) 

                                                 

551 Há um equívoco nesta afirmação que não altera o sentido que a entrevistada deu à questão: os muçulmanos 

não ingerem carne de porco, entre outros alimentos, como o vinho, durante todo o ano. Parece haver uma 

confusão com a abstinência de carne nas 6.as feiras da Quaresma, período de 40 dias que antecede a celebração 

da Páscoa, costume secular entre os católicos. 
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Nos primeiros tempos, quer dizer, no primeiro e segundo anos, os alunos que saem 

aparecem aqui muito, vêm visitar os professores, vêm ver as Irmãs, vêm ver as colegas, 

depois, a pouco e pouco, na medida em que aumenta a vida profissional e a vida de 

estudante deixam de vir com tanta frequência mas todos os anos, no primeiro sábado de 

Maio,552 sabem que há um encontro das antigas alunas, em que não se convida ninguém 

mas elas sabem e aparece sempre gente, mais ou menos, e sempre que há uma razão para 

isso, como foi os 50 anos do colégio, como vai ser os 60 anos do colégio (que é este 

ano), sempre que há uma ocasião nós convidamos as antigas alunas, todas, a vir aqui ao 

colégio e vêm com muita facilidade. Além disso, como a maior parte das alunas são aqui 

da zona encontram-nos aqui no Shopping de Cascais, em Lisboa, no Estoril, e Sintra, e 

fazem sempre uma grande festa e perguntam por outras e dão moradas doutras que há 

muito tempo que não vemos, portanto, há assim uma relação... (...) há muitas alunas que 

continuam a escrever às Irmãs, mandam notícias, que vão, por exemplo, trabalhar para 

fora e que mandam notícias... O outro dia uma aluna que há talvez 20 anos que não 

vinha cá, esteve aqui com o marido e os filhos, para mostrar aos filhos o colégio onde 

tinha andado... Outras alunas que põem cá as filhas (...). (E1BD) 

Ah... as alunas voltam e, isso vê-se pelo facto delas voltarem ao colégio muitos anos 

depois. Ah... terem necessidade de cá voltar e a alegria com que voltam e com que 

revêem os professores e com que... e os laços de amizade que se criam, de facto, entre os 

professores e as alunas. Acho que isso é francamente bom! (E1BP1) 

Disso é exemplo o relato de algumas alunas que escreveram no espaço reservado às “Antigas 

Alunas”, na página electrónica da Escola B, e que referiremos mais adiante. 

5.3 OS EDUCADORES 

Na Escola A, como nos foi dito, os novos professores são, usualmente, pessoas conhecidas 

das Irmãs ou de professores que estão ou já estiveram no colégio. Encontrámos, pelo menos, 

                                                 

552 Data que, para além de passar, de boca em boca, está assinalada no site do colégio: (http://www.cl-s-jose-

sin.rcts.pt/antigas_alunas.htm). 
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dois casos de antigas alunas, uma da própria escola, outra da Escola B. Quando não se 

encontra ninguém por esse processo, a direcção recorre aos currículos que vão chegando à 

escola: 

Os currículos que são entregues na secretaria, chamamos a… as candidatas, são 

submetidas a exame psicotécnico… e… com a psicóloga, com as psicólogas do colégio. 

A… temos uma conversa, temos a... uma entrevista particular com a candidata, é depois 

contratada por um ano para… mostrar se realmente entra dentro dos nossos parâmetros 

[ri], não é que sejamos rígidas nesses parâmetros, não somos. Somos católicas, somos 

religiosas, no entanto, temos aí professores que não são praticantes… Também não o 

exigimos, o que exigimos é res... respeitem os princípios orientadores do colégio, 

consignados... que estão consignados no… Projecto Educativo. (E1AD1) 

A nova directora explica o que se valoriza nesta entrevista: 

Aí valorizamos um pouco mais a questão da, um pouco talvez a honestidade da pessoa, 

se a pessoa é capaz de nos dizer, por exemplo, aqui há dias tivemos isso e uma disse-me 

mesmo, ‘para ser sincera, eu neste momento, não sou, se calhar, a que preciso mais 

porque já tenho este trabalho, por isso, não me custa nada que as Irmãs procurem outra, 

embora me dê muito jeito!’ Portanto, neste sentido é importante, se calhar, não para 

chamar essa, mas essa pessoa, por exemplo, se fosse mesmo necessário, se calhar 

chamaríamos essa uma vez que tem essa, esse tipo de atitudes. Não... e depois também é 

um pouco também a própria forma como se apresentam na altura, a educação que 

apresentam ao travarem o primeiro contacto connosco, ....(...)  Porque às vezes a pessoa 

pela própria postura mostra se tem ou não características para trabalhar neste ambiente. 

(EAD2) 

Na Escola B, o processo de recrutamento começa por considerar, também, as pessoas que são 

conhecidas ou recomendadas por alguém de confiança: 

Duma maneira geral, nós não recebemos um professor que vem aqui bater à porta e que 

se vem oferecer, muito embora tenhamos para toda a gente um critério que é "Deixe o 

seu curriculum vitae" Mas, duma maneira geral, os nossos professores são sempre 

conhecidos, são pessoas que foram aconselhadas por terceiros, por pessoas da nossa 
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confiança, duma maneira geral. Não quer dizer que acertemos, apesar de serem pessoas 

conhecidas, mas duma maneira geral é assim. No tempo em que havia o COP, que era 

um centro de orientação profissional, não seguimos nenhum professor sem passar por lá 

e fazer uma bateria de testes, até para avaliar os seus valores. Neste momento, que não 

existe o COPE553, nós não fazemos isso na medida em que nos parece um bocadinho 

estranho pedir ao professor que vai lidar depois no dia-a-dia com o psicólogo [da 

escola], para ir fazer essa bateria de testes. No entanto, sempre fazemos uma entrevista 

com os professores, sempre marcamos a nossa posição, a nossa exigência face aos 

alunos, face aos pais, face a eles próprios, sempre lhes perguntamos das suas 

competências, dos seus interesses, daquilo que os traz cá. (...) Há alguns [casos de 

professoras que foram antigas alunas] há. E não há mais na medida em que não temos 

vagas, há muita gente, muitos antigos alunos que gostariam de vir dar aulas mas que não 

temos vagas porque nós conservamos os nossos professores e, portanto, dificilmente 

temos vagas. Mas tivemos uma vaga de professora de Matemática há dois anos e temos 

uma aluna, temos como professora uma antiga aluna. (E1BD) 

Por regra, adianta, “os professores quando vêm pela primeira vez fazem um contrato anual” 

renovável por mais um ano em que, aos professores e à direcção, é dada a oportunidade de 

verificar a conveniência de tal contrato; findo esse prazo, “se as pessoas satisfazem ficam com 

contrato definitivo, se as pessoas não satisfazem pede-se-lhe que mudem de emprego porque 

aqui não é o lugar mais indicado” (E1BD). Uma das professoras entrevistadas referiu-se a este 

assunto do seguinte modo: 

É assim, eu penso que a [directora] quando... quando entrevista as pessoas para as 

convidar para vir… que... que… ela não nos está a dizer se… ela não nos está a dizer 

que é o Projecto Teresa Saldanha se é isto, isto ou isto, que nós comungamos ou que 

achamos certo, mas acho que ela… que ela vai… dando volta à conversa, para ver 

qual… para estudar as pessoas, não é? Ainda por cima é uma pessoa que tem uma 

grande capacidade de [Risos] de fazer assim… dar a volta a uma situação. Penso que 

sim… [Pausa] penso que sim, acho que… acho que a Madre, eu não sei, qua... quais são 

                                                 

553 Centro de Orientação Profissional Escolar. 
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as linhas de orientação que a Madre utiliza para escolher as pessoas, mas penso que sim, 

que a Madre vê… através da conversa com a pessoa, a Madre vai estudando o que é 

que… o que é que as pessoas pensam sobre… porque a Madre faz diferentes perguntas, 

o que é que as pessoas pensam sobre determinadas coisas. Por exemplo, eu quando vim 

para cá, eu disse à Madre: “Eu sou católica, mas… mas sinceramente eu não… eu não 

vou todas as semanas à missa, eu não vou”. Hmm... e a Madre disse “Mas eu também 

não lhe estou a pedir para ir, mas quando tiver que acompanhar as crianças a algum lado, 

e na oração matinal... evidentemente são princípios da Escola”. (...) De forma que penso 

que a Madre quando faz as... as entrevistas, que a Madre se preocupa com esses pap... 

com esses pormenores, que não são pormenores, e que selecciona as pessoas de alguma 

forma… não é? (EBP6) 

Na opinião do formador entrevistado, embora nas duas escolas haja um processo de escolha 

dos professores o que, à partida, diferencia estas escolas das escolas oficiais onde esse 

processo não se afigura possível, o acompanhamento posterior é bem diverso em cada uma 

delas: 

(...) [na Escola B] são [controladas]! (...) [na Escola A] não! Ou seja, não são 

responsabilizadas... não sei!?... se calhar é forte demais... mas acho que se passam 

coisas, em determinadas aulas e acho que elas [as Irmãs] sabem, porque elas sabem tudo: 

falam com os alunos, logo sabem o que se passa mas, não fazeeeem... não sei!? (EFr) 

É notória, na entrevista da directora da Escola B, a sua preocupação com a constituição de 

uma comunidade educativa empenhada, que conte com a participação de professores, 

funcionários e pais, para além dos alunos que são chamados a responsabilizar-se pela sua 

própria educação, como parece evidenciar a referência à entrevista conjunta, a que atrás nos 

referimos. 

E tenho uma grande preocupação que os professores primeiro, tenham uma boa 

formação humana, podem não ser católicos praticantes, e alguns não são infelizmente!, 

mas podem não ser, agora têm que ter uma boa formação humana. Têm que ter uma boa 

formação pedagógica e uma boa formação científica (quando eu digo científica quer 

dizer seja literária seja de ciências) porque faz parte, essa formação, essa boa preparação, 
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da formação cultural que nós queremos para as alunas, portanto, temos essa 

preocupação. Por isso, nós estamos permanentemente a fazer a actualização dos 

professores e fazendo... não só eles vão a cursos, a encontros, a modos de formação 

preconizados por outros estabelecimentos de ensino, pelo Ministério, por centros, por 

associações de professores, como nós aqui mesmo também no colégio fazemos essa 

formação durante, por exemplo, o mês de Julho nós fazemos sempre acções de 

formação, depois durante o ano também procuramos integrar os professores em acções 

de formação que são, por exemplo, para os pais também, pais e professores, e ainda 

ontem tivemos uma acção de formação feita pelo DES para os professores de línguas 

vivas, em que eles vieram cá apresentar o projecto que estão a fazer com o Parlamento 

Europeu e nos vieram trazer algumas experiências e pedir se nós queríamos colaborar. 

(E1BD) 

E acrescenta, imediatamente a seguir, a preocupação em relação aos outros funcionários: 

Depois tentamos que os empregados, não temos muitos, sejam pessoas também da nossa 

confiança, com alguma cultura e, sobretudo, com a cultura adequada à função que estão 

a desempenhar, ahm, com formação humana para o papel que lhes é atribuído e vamos 

tentando conservar cá pessoas o maior número de anos possível na medida em que se 

vão habituando, se vão formando, vão adquirindo qualidades e vão estando. (E1BD) 

As diversas entrevistas realizadas nas duas escolas, parecem sugerir que a noção de ser ‘co-

educador’ na formação dos alunos que frequentam as escolas não é igualmente partilhada por 

todos os funcionários, nem mesmo por todos os professores, sendo, sobretudo, negligenciada 

na Escola A, como confirma uma das funcionárias entrevistadas, já há quatro anos no colégio, 

quando afirmou desconhecer qual o seu papel na educação dos alunos (EAF2) e uma outra, 

consciente desse seu papel, explica: 

Não sei [se as outras pessoas sentem essa co-responsabilidade]! Ah... há... talvez... 

Pois!... Eu penso que... bom!... Não seria nunca demais haver reuniões periódicas com o 

pessoal todo, docente e não docente, do colégio para, efectivamente, lhes falar nas suas 

obrigações!(...) Ah... nas obrigações que têm! Porque, por exemplo, uma ah... uma 

auxiliar, pessoal auxiliar... neste caso, uma vigilante, não é!?... tem o dever de ah... de 
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também educar, não é!? O dever dela não é o de instruir, porque isso é a professora mas, 

tem o dever de educar! Mas, nem sempre ah... eu tenho assistido a isso... às vezes, vejo 

realmente intervenções da parte do pessoal que são intervenções demasiado agressivas! 

Ah... e isso... por exemplo, isso não... não... aos meus olhos, não... não me agrada muito! 

(...) Depois, alguém que tenha a agressividade nas intervenções, com certeza que não 

tem a... quer dizer, não está... não... não sente que tem a tal obrigação na educação, não 

é!? De maneira que, uma vez que não sente a obrigação na educação, pois com certeza 

que haverá muita gente... acho que sim! Ah... pensando agora, assim numa série de 

pessoas e tal... não... não... não... estão como funcionárias e estão a cumprir o trabalho 

delas de funcionárias! (E1AF1) 

 

 

Figura 71. Duas funcionárias. (Álbum 
fotográfico da Escola B, s/d) 

 

Figura 72. Ir. São Miguel. A Irmã dos ‘doces’. 
(Álbum fotográfico da Escola B, s/d) 
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A observação cuidada dos álbuns fotográficos das duas escolas evidenciou, inesperadamente, 

algumas diferenças quanto a este aspecto. Na verdade, apenas nos álbuns da Escola B 

encontrámos fotografias de funcionários da escola e de Irmãs com actividades à partida 

consideradas como ‘não pedagógicas’, como documentam as Figuras 71 e 72. O mesmo 

acontece com a existência de fotografias de grupos de professores, ao longo do tempo, que 

observamos nos álbuns e nas fotografias incluídas na página electrónica da Escola B (ver 

Figuras 73, 74 e 75), o que parece ser um costume que evidencia, ou pelo menos sugere, uma 

noção de corpo docente que não encontramos na Escola A. Aí, as fotografias de professores 

são circunstanciais, de um ou dois docentes surpreendidos em determinada cena, por exemplo 

em visitas de estudo,554 ou como elementos de fotografias das respectivas turmas (ver Figuras 

76 e 77) que, por sua vez, sendo tradicionais na Escola A, não parecem ser tradição da Escola 

B, como aliás, pudemos confirmar junto da respectiva directora.555 

A Figura 74 sugere, ainda, que o reforço deste sentido de corpus passa pela existência de 

actividades de lazer programadas para o grupo de professores, como passeios anuais, em que 

são incluídos alguns elementos das respectivas famílias. Reparemos que, na referida 

fotografia, se encontra, ainda, o motorista da camioneta, em pé numa das pontas do grupo, um 

funcionário antigo, já reformado à altura da investigação e que tivemos ocasião de rever na 

celebração dos 60 anos do colégio, em que tomou parte activa, nomeadamente na missa 

comemorativa, como parcela deste grupo de educadores a que pertencera. Registamos, ainda, 

na altura da investigação, a existência de um grupo coral constituído por professores, com 

ensaios semanais durante o intervalo do almoço, sob a direcção voluntária da professora de 

Música. Uma observação atenta das Figuras 73, 74 e 75 corrobora a afirmação da directora da 

                                                 

554 O projecto educativo da Escola A, com data de 2001, que adiante será objecto da nossa análise, determina 

que “a escola organizará um arquivo histórico de imagens fotográficas e de vídeos sobre as suas actividades 

pedagógicas e educativas que constituirá uma referência importante para o conhecimento da vida escolar desta 

instituição.” (Projecto educativo da Escola A, 2001, p. 39). Não tivemos acesso a esse arquivo, provavelmente 

porque, dada a proximidade da data da investigação com a da determinação assinalada, ainda não existiria. A 

nossa apreciação, aqui registada, refere-se, apenas, aos álbuns fotográficos e de provas fotográficos que nos 

foram facultados, bem como aos álbuns de recordações de alguns ex-alunos. 
555 A informação que recolhemos é de que apenas no ano em que o colégio celebrou o seu cinquentenário é que 

se fotografaram os grupos de alunas de todas as turmas que frequentavam o colégio nesse ano. 
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Escola B de que se procura conservar os professores e os funcionários o que, aliás, pudemos 

também observar na Escola A, embora a noção de corpo docente nos apareça, nesta última, 

bastante mais compartimentada. 

 

Figura 73. Professores da Escola B, anos 60. (Álbum fotográfico da Escola) 

 

Figura 74. Professores da Escola B, acompanhados por alguns dos seus familiares, no passeio anual, 
1981. (Álbum fotográfico da Escola) 
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Figura 75. Professores da Escola B, por ocasião da visita de Nancy Reagan, 1985. (Álbum fotográfico 
da Escola, Foto Eliseus) 

No caso da Escola A, acrescente-se que, por circunstâncias que não cabe nesta investigação 

explorar, ocorreram diversas mudanças na composição da comunidade religiosa e uma 

sucessão de directoras que não se observou, durante o mesmo tempo, na Escola B onde, 

inclusive, a directora era a mesma há mais de trinta anos. Afirma uma das entrevistadas: 

Nós, educadoras, hum... formamos um grupo de amigas. (...) ... funcionamos aqui há 

muitos anos. Portanto, isto... isto tem sido um acompanhamento da nossa vida. 

Começámos a namorar aqui, casámos aqui, tivemos as crianças aqui. Tudo isso 

aproxima muito as pessoas. Umas mais outras menos, lógico, mas é um grupo que se dá 

bem, pronto. E, nesse grupo, hum... eu penso, tal como eu disse ao princípio... ao 

princípio, que os meus princípios seriam aqueles, eu penso que os das outras educadoras 

são iguais aos meus. (E1AP1) 

A mesma professora explica: 

As pessoas aqui vêem-nos muito, não é que isso, a mim pessoalmente e a outras mais 

velhas, nos... não é magoar... nos... nos faça qualquer mossa, já fez se calhar quando eu 

entrei para cá... porque as educadoras são sempre aquelas que estão com os pequeninos. 
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Que estão com os pequeninos. Uma educadora não é estar com os pequeninos! (...) E, 

portanto, eu... eu almocei durante... eu e todas as educadoras almoçámos durante vários 

anos com [as professoras d]o liceu e com [as professoras d]a primária e nós, hum... 

víamos perfeitamente as distinções que havia em relação ao nosso grupo. Portanto, nós 

éramos aquelas que estavam com os pequeninos... “Eles até são tão giros. Fazem umas 

coisas lá em baixo que é tão engraçado; fazem aqueles trabalhos e pintam e desenham e 

essas coisas”. Ao princípio, quando uma pessoa tira o curso e vem cheia daquelas coisas 

maravilhosas, isso causa um bocado de mossa. Depois as pessoas vão crescendo. (...) A 

pessoa vai crescendo e vai-se afirmando como educadora e isso agora... não tem 

qualquer... nada, absolutamente nada. Até porque, nós aqui, somos um bom grupo de 

educadoras e, se as coisas correm tão bem na Infantil, é porque nós somos umas boas 

educadoras e educadoras para nós não é, de maneira nenhuma, estar a tomar conta dos 

pequeninos. Mas, isso funciona, tanto a nível de professores como a nível de Irmãs. 

(E1AP1) 

 

Figura 76. Turma da 3.ª classe com a respectiva professora. Escola A, anos 70. (Foto Eliseus, Álbum 
de uma ex-aluna) 
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Figura 77. Turma do pré-escolar com as respectivas educadora e auxiliar. Escola A, 1995. (Foto 
Eliseus, Álbum de um ex-aluno) 

Uma das professoras mais antigas, confirma: 

(...) há grupos, quer dizer, há o grupo da pré-primária, que não se dá nada connosco, não 

dá nada connosco, não nos passa cartão, por assim dizer. As primárias são muito 

receptivas e muito... e muito amigas. De qualquer maneira, na sala das professoras há 

uma separação nítida entre a primária e as senhoras doutoras do básico... do básico. (...) 

Depois há umas novas, um grupo, digamos, de raparigas novas, na idade de 40 e tal anos 

e tudo mais eh... que formam e que são abertas e livres que formam o seu grupo. E há ali 

umas velhotas de lado! (EAP7) 

A educadora atrás citada, chama-nos a atenção para a existência de pessoas, entre as Irmãs 

que, embora não tendo o estatuto de educadoras, têm essa função pelo simples facto de 

estarem no colégio e de ‘irradiarem’ aquilo em que acreditam: 

Penso que... há estrelinhas que andam aí que.... (...) que são pessoas que funcionam aqui 

nesta casa com cargos muito humildes mas que, para mim, têm um valor extraordinário 
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em comparação com outras pessoas que têm cargos mais importantes mas que, a meu 

ver, não têm o tal brilho lá dentro. E esse brilho, a meu ver, é uma coisa muito 

importante nas pessoas porque é esse brilho que cativa as pessoas. Que faz com que 

arraste... arrastem multidões atrás delas ou, então, que as pessoas perguntem porque é 

que será que ela é assim e pretendam seguir essa pessoa. Isso a mim, eu vejo em pessoas 

que estão aqui com cargos muito humildes mas que têm essa chama lá dentro. (E1AP1) 

Na sua experiência de antiga aluna da Escola B, há mais de três décadas, a professora em 

causa reflecte sobre o que faz com que determinadas pessoas tenham um peso educativo 

superior a outras. Referindo duas Irmãs com quem convivera na Escola B e uma outra que 

dirigira a Escola A, refere: 

(...) são daquelas pessoas que são intemporais. Em qualquer... em qualquer época que 

elas apareçam estão sempre... até eu, eu penso que estão sempre avançadas em relação à 

época. Porquê? Porque têm uns valores humanos tão grandes e tão fortes lá dentro, que 

são capazes de arrastar pessoas atrás delas. E arrastam porquê? Pelo exemplo que dão, 

pela... pela vivência da palavra de Cristo que têm muito profunda e que faz com que os 

outros se perguntem porque é que será que elas são assim. E se, realmente, vale a pena 

seguir, ou não, estas pessoas. E, quando a pessoa começa a questionar se vale ou não a 

pena, eu acho que é um passo andado na vida dessa pessoa. (...) eram umas pessoas que 

tinham uma alegria enorme de viver e a gente... é a tal coisa, a gente perguntava-se 

porque é que era aquilo. E depois, perante a convivência com elas, a gente chegava à 

conclusão que aquilo era porque viviam a palavra de Cristo de uma maneira tão intensa 

que aquilo transbordava cá para fora. É isso é que eu acho que faz falta a muitas pessoas 

aqui nesta escola. É que, podem viver a palavra de Cristo intensamente mas que não 

transborda cá para fora. E eu penso que, quando a pessoa vive a palavra de Cristo mas só 

para si, se calhar, até nem é muito feliz. Porque não tem... não tem que dar aos outros, 

não... não... ou então não consegue captar os outros. (E1AP1) 

Provavelmente, algo de semelhante quererá dizer uma outra professora que considera 

necessário que volte a haver mais “caras sorridentes” (EAP7). Como afirma a professora 

anterior, “no princípio não era assim”, havia “uma alegria diferente entre as pessoas” 

(E2AP1). De acordo com a professora mais antiga que entrevistámos, o marco de mudança 
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coincide com a revolução de Abril de 1974 em que, devido a diversas pressões sofridas pelo 

colégio, se assistiu a um conjunto de alterações provocadas pelo receio de ver fechada a 

escola: “(...) medo que os pais se fossem apoderar do colégio com as (...) associações de 

pais”; e, depois, 

(...) de há uns anos para cá eh... surgiu o medo, o medo fantástico do Ministério! Como 

se fosse um papão para uma... para uma criança. O medo fomentado por alguns 

professores de que não estivéssemos exactamente a fazer aquilo que o Ministério 

esperava de nós. E eu acho que nesse espartilho em que nos meteram, nós perdemos 

bastante da nossa autenticidade. (EAP7) 

Mais afastada da capital e sob uma liderança estável, a Escola B terá resistido a estas 

pressões. 

5.4 AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

As práticas pedagógicas levadas a cabo nas duas escolas beneficiam do espaço envolvente, do 

esforço de selecção dos educadores que resulta numa consonância de valores e num 

empenhamento comum, do reconhecimento de cada aluno como pessoa com um nome próprio 

e características únicas, bem como de um ambiente de alguma serenidade que nos parece 

advir do cuidado em preservar um certo grau de disciplina. 

As entrevistas realizadas permitem-nos estabelecer alguns elementos que, de acordo com os 

entrevistados, representam características próprias das duas escolas, que as distinguirão de 

outras. Assim, um dos professores da Escola B revela que, em sua opinião, uma das mais 

importantes características é a conciliação que se procura estabelecer entre ‘transmissão de 

conhecimentos’ e formação humana e social, a que se junta a formação na fé. Embora se 

procure atingir um grau de exigência elevado, no que respeita à aquisição de conhecimentos e 

ao desenvolvimento de competências de carácter cognitivo que resulta, “no cômputo geral, 

(...) [num] nível de conhecimentos bastante superior!” (E1BP1), assume-se a formação 

humana, individual e social e a formação na fé, como sendo ainda mais relevantes. 
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Ah... Eu penso que o que distingue o colégio doutras escolas ah... penso que são várias 

coisas. A primeira delas ah... o facto de ah... à educação enquanto transmissão de 

conhecimentos se associar aqui muito, no colégio, a formação humana e a formação na 

fé. E acho que isso que é uma coisa... que é uma coisa muito importante. E que penso 

que distingue à saída ah... pode não distinguir à entrada... mas distingue à saída ah... as 

alunas no final da sua vida escolar aqui no colégio. Mesmo quando saem por motivos 

alheios à nossa vontade, ou porque saem por um cansaço próprio de... que é normal... 

nós, às vezes, cansarmo-nos com... com os sítios onde estamos... Ah... penso que elas... 

há uma parte delas, a nível dos valores, de formação humana, de formação social e de 

formação na fé que vai com elas e que ah... nuns casos mais, noutros menos... perduram 

pela vida fora! (E1BP1) 

Afirmando que não existe uma selecção das alunas à entrada, provindo estas de meios 

diferentes, onde terão apropriado valores que podem, eventualmente, ser diferentes dos 

defendidos pela escola, o professor expressa a convicção de que, ao sair, estas alunas revelam 

ter passado pela escola, o que se manifestará ao longo das suas vidas. Parece-nos possível 

interpretar, a partir deste relato, que o seu autor está convencido de que os valores veiculados, 

durante o processo escolar, perduram nestas alunas para lá do tempo em que frequentam a 

escola, sendo que, para distinguir esta escola de outras, é necessário observar o modo como as 

ex-alunas assumem a sua vida e, na sua própria vida, os valores que a escola lhes facultou, das 

mais diversas formas. 

A atenção personalizada a cada um dos alunos ajuda, na opinião deste professor, que outros 

corroboram, a que se estabeleçam laços afectivos entre ‘as pessoas que formam a escola’ que, 

frequentemente, permanecem, também, para lá do tempo em que os alunos estão na escola, o 

que se manifesta nas vezes que regressam, seja para aí inscrever os seus filhos, seja para, 

simplesmente, reencontrar as pessoas que lá ficaram e que, de um ou outro modo, as 

marcaram para a vida: 

Ah... acho que distingue também... o que distingue este... o colégio de... doutras escolas 

ah... o facto de haver aqui uma atenção muito maior por parte, não só da direcção do 

colégio, mas também da parte dos professores, aos próprios alunos. Quer dizer, há uma 

atenção particular, perso... personalizada, digamos assim, ah... as pessoas sabem 
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rigorosamente e exactamente os alunos que têm ah... até onde é que esses alunos podem 

ir, a forma como podem lidar com esses alunos e, portanto, cria-se para lá duma... duma 

mera situação de professor/aluno, criam-se situações de amizade que perduram por... 

pelos... pelos... pelos anos, quer dizer... Ah... quantas vezes nós aqui temos alunas que 

nos vêm, muitos anos depois, não só vêm cá pôr os filhos, como inclusivamente vêm cá 

ah... e vêm contar histórias que nós já nem sequer nos... nos lembramos delas, mas que 

são histórias que as marcaram para a vida! E que são histórias que, de alguma forma, 

ah... as ligam, não só à escola... e que as ligaram à escola... como ah... as ligam às 

pessoas que formam essa escola. (E1BP1) 

Reconhecemos, neste relato, o carácter afectivo da educação preconizada por Teresa de 

Saldanha, preocupada com a pessoa de cada aluno, na sua individualidade e na relação com os 

outros e com o mundo, bem como com a manutenção das ligações estabelecidas, para além do 

percurso escolar. O mesmo diríamos do elemento ‘exigência’, evidenciado pelo professor 

entrevistado, que considera cada aluno capaz de aprender até ao limite das suas capacidades 

que são, por seu lado e em grande parte, susceptíveis de desenvolvimento se devidamente 

treinadas pelo próprio, com o auxílio e a presença, discreta mas actuante, do educador. 

Sublinhe-se que, na perspectiva de Teresa de Saldanha, a exigência é uma consequência do 

respeito que cada pessoa merece, do direito que cada um tem a que o considerem capaz de 

‘fazer bem’ e, mesmo, de se ultrapassar em certos momentos. 

Na Escola A, destacamos, de entre os relatos recolhidos, este excerto da entrevista a uma das 

professoras: 

Enfim, eu acho que a escola, esta escola é uma escola católica, que se rege por 

determinados valores, com os quais eu me identifico. Ah... acho que, em termos de 

ensino, continua a ser uma escola onde ainda há um grau de exigência. Ah... isso é-me 

permitido ver, sobretudo, quando os nossos alunos saem daqui e vão para outras escolas 

e nos vêm, enfim, dar a ideia do que se passa lá fora. Acho que a escola é diferente, 

realmente, porque ainda há exigência ah... ainda há respeito, embora haja situações 

pontuais em que possa não haver mas, ainda há uma série de valores e de atitudes que se 

têm neste colégio que, de facto, lá fora... não digo em todas, mas... não predominam já 

nas escolas do ensino oficial e, se calhar, até nalguns colégios. (EAP5) 
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Registe-se a caracterização da escola como sendo ‘católica’ e regida por determinados 

valores, de que a entrevistada destaca a ‘exigência do ensino’ e ‘o respeito’. De acordo com o 

que conhece ou lhe é relatado pelos alunos que, depois de sair desta escola ingressam noutra, 

a professora considera que o respeito já não é apanágio de outras escolas quer oficiais quer 

particulares. Pela leitura do texto, ficamos sem saber se a professora se refere, apenas, ao 

respeito dos alunos pelos professores mas, pelo que adiante refere na entrevista, podemos 

afirmar que engloba também o respeito dos alunos entre si e, mesmo, o respeito entre Irmãs e 

professores. A expressão “ainda há”, aplicada à exigência, como valor importante que tende a 

perder-se nas escolas, manifesta algum desencanto, parecendo considerar uma sorte poder 

usufruir de tais condições. No entanto, ocorre-nos sublinhar que, ao contrário do entrevistado 

anteriormente citado, esta professora parece colocar-se na posição de quem usufrui de 

condições criadas por outros, nomeadamente pelas Irmãs, enquanto o anterior se referia a si 

próprio como membro de um corpo docente que procurava criar essas condições. 

Uma funcionária da Escola B reforça, como características distintivas mais evidentes, um 

‘melhor ensino’, o acompanhamento dos alunos, o controlo reforçado por uma vigilância 

constante e o respeito pelos outros que se procura incutir nos educandos e a que se refere, por 

contraponto com o que observa na escola do seu próprio filho, onde as pessoas se atropelam e 

é comum a utilização de linguagem grosseira: 

A diferença é que eu acho que o ensino aqui é muito melhor. As miúdas são... para além 

de ser melhor, as miúdas estão mais acompanhadas. Nós sabemos actualmente a 

violência que há lá fora, não é!? E, aqui, pelo menos nós vamos controlando, vamos 

vigiando, vamos vendo. Aquilo que não acontece lá fora, que elas andam um bocado à 

vontade e aqui são... são mais controladas. (...) eu noto a diferença entre o meu filho, que 

anda na escola oficial, e as do 5.º ano, 4.º!, é um bocadinho diferente: o vocabulário, a 

maneira como eles falam... e estas... não sei se é por estarem connosco, se é só à nossa 

frente, porque elas também têm... pronto. Mas, é assim: eu acho que é completamente 

diferente. Elas têm outro tipo de educação! Pelo menos à nossa frente têm! Por que eu 

sei que lá fora, pronto... às vezes apanho-as a falarem em grupinho, e não lembra a 

ninguém, não é?... o que elas dizem. Mas, é diferente porque, no conjunto, por exemplo, 

quando eu vou buscar o meu filho eu ouço palavrões – miúdos do 4.º ano – que dizem 

coisas horrorosas e nós aqui já não apanhamos assim... Se vamos à sala, elas a saírem da 
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sala, ou cá fora no recreio quando estão em conjunto, não se ouve e lá ouve-se. Eu 

quando vou buscar o [meu filho], eu fico... p’ra já, é assim: só não se atropelam porque 

não podem, saem todos a correr. Houve um dia que (...) eu fui lá para ir buscar... (...) o 

[meu filho] e queria ir à sala falar com o professor. E eu tive que esperar que eles 

passassem todos porque senão eu era atropelada nas escadas. Eu fiquei pasmada! Ainda 

nós, às vezes, dizemos mal das nossas (...)!? (EBF1) 

Sublinhe-se que, ao falar de controlo, a entrevistada começa por referir-se ao controlo 

externo, feito através da constante vigilância dos educadores sobre os alunos, para depois 

deixar perceber que, pela circunstância de não serem deixados tão ‘à vontade’, se tornam 

‘controlados’, assumindo como resultado da educação – “elas têm outro tipo de educação” –

um controlo interno, de cada um sobre si próprio, muito embora reconheça que não pode 

garantir que, na ausência dos educadores, o comportamento seja exactamente o mesmo. Fica-

nos ainda, deste relato, a afirmação de que, nesta escola, não existe a violência que a 

entrevistada considera frequente noutras escolas, referindo-se a esta circunstância como um 

dado adquirido e, portanto, algo que nem vale a pena discutir: “Nós sabemos actualmente a 

violência que há lá fora”. Na verdade, embora duvidando destas generalizações promovidas 

pelas constantes notícias difundidas pelos meios de comunicação social, de distúrbios e 

utilização da força em escolas de todo o país, não podemos deixar de compreender que as 

pessoas que trabalham nestas escolas, valorizem, como traço distintivo importante, o respeito. 

Ao mesmo tempo, será de sublinhar a consciência comum de que a circunstância de estarem a 

salvo destes problemas resulta de uma determinada maneira de entender e de promover a 

educação. 

5.4.1 Os valores 

Os principais valores, numa escola como noutra, decorrem, em primeiro lugar, da sua 

afiliação cristã, de acordo com a definição das duas escolas como escolas católicas. A 

directora da Escola B afirma: 

Portanto, assim... é uma escola católica, como é óbvio, e isso define-a como tal pela 

obrigatoriedade das aulas de Moral, por exemplo, pela vivência dos tempos litúrgicos de 

uma maneira particular, pela oração que se faz na refeição, que se faz no princípio das 
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aulas, pela defesa de valores do Cristianismo, como a verdade, como a solidariedade, 

como a partilha, como a abertura à diferença, como estar atentos às necessidades do 

meio, são valores que nós defendemos aqui no colégio. (E1BD) 

Quanto às grandes linhas pedagógicas, a mesma directora enuncia-as do seguinte modo: 

Depois, quais são as minhas preocupações essenciais como directora do colégio? 

Número um: a formação integral das alunas, portanto, a formação que passa, com 

certeza, por uma formação cultural, por prepará-las para o ingresso na universidade e 

para a vida activa mas que passa também pela formação social, pela formação pessoal, 

pela formação moral, pela formação religiosa e, claro!, pela preparação para a cidadania. 

E se nós tivermos estas preocupações penso que seremos capazes de lutar contra os 

problemas da sociedade actual, como a droga, o problema do sexo, como é o problema 

do tabaco, do alcoolismo, porque se formarmos as alunas elas próprias se sabem 

defender, não interessa ter um ambiente muito fechado, impedir muitas coisas, se as 

pessoas não estão convencidas que isso não é bem e, sobretudo, se não lhe damos 

contrapartidas, se não lhe mostramos que vale a pena a vida de outra maneira. (E1BD) 

Sublinhe-se a definição, como orientação pedagógica, de ‘mostrar que vale a pena a vida de 

outra maneira’, excluindo, no tratamento de temas problemáticos, a criação de um ‘ambiente 

fechado’ ou as proibições. A esta orientação parece subjazer a noção de que, uma das 

finalidades da educação é a autonomia dos educandos, na certeza de que, terminado o período 

de escolarização, estarão entregues a si próprios, com ou sem capacidade de se ‘defenderem’ 

de tudo o que poderá impedi-los de viver uma vida que ‘valha a pena’. 

Sobre as suas preocupações pedagógicas, a nova directora da Escola A explica: 

Eh... Neste momento estou no princípio, mas a minha principal preocupação é manter 

um pouco os princípios de origem e criar uma certa relação entre toda a comunidade 

educativa e procurar que eh... tanto os professores como os funcionários que estão 

connosco, entrem nesses princípios. Os conheçam para depois os poderem transmitir aos 

alunos. (...) neste momento eu penso que uma das coisas importantes que faz falta aos 

nossos alunos é a educação para os valores, dentro de todos os princípios levantados 

pelo Ministério da Educação, eh... tentamos que toda a educação vá um pouco na linha 
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dos valores. Os valores de liberdade, de solidariedade, da amizade, de... tudo o que os 

leve também à questão da cidadania penso que é importante nesses valores. Que é o que 

faz falta neste momento aos nossos alunos, parece-me que em casa lhes falta um 

bocadinho. Talvez por falta de contacto com os pais, penso que os alunos estão mais 

tempo [acordados] na escola do que em casa e, portanto, às vezes, se a escola não lhes 

transmitir esses valores em casa os pais, provavelmente não têm o espaço para dialogar 

com eles e transmitir com eles, uma vez que a televisão também não os transmite. 

(EAD2) 

Embora reconhecendo que ainda ‘está no princípio’, a entrevistada não deixa de apresentar 

três linhas de preocupação: a manutenção dos princípios de origem, que não chega a definir, 

embora revele, deste modo, a consciência da existência de um legado, um conjunto de 

princípios característicos da escola; a criação de ‘relação’ dentro da comunidade educativa; e 

a promoção de uma educação na linha dos valores, de que destaca os enunciados pelo 

Ministério da Educação, referindo-se, provavelmente, ao artigo 7.º da Lei de Bases do 

Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro), sublinhando, dentre estes, a liberdade, a 

solidariedade, a amizade, a cidadania. A consciência do pouco tempo que os pais têm para 

estar com os seus filhos, parece ser motivo para considerar a escola como supletiva da família, 

uma vez que a ‘televisão também não transmite’ esses valores, ou para sublinhar o papel da 

escola na educação dos educandos que a família lhe entrega. 

Um dos professores entrevistados nesta escola afirma, neste conjunto de valores, o primado da 

pessoa de cada criança, com o respeito devido à sua individualidade e à sua personalidade, 

pressupondo, do mesmo modo, o respeito pelo seu desenvolvimento e pelas circunstâncias 

únicas em que este ocorre e decorre o que, mais uma vez, não podemos deixar de sublinhar 

como valores anteriormente atribuídos à educação preconizada por Teresa de Saldanha: 

Primeiro formar a criança, transmitir-lhes os valores que são tão importantes e depois o 

outro conjunto de coisas todas. Quer dizer, haver sempre um espaço para a criança 

conseguir crescer como pessoa, respeitando-a. O que também é muito importante, 

porque no nosso trabalho como educadoras respeitamos a criança. Porque eu penso que, 

muitas vezes, as educadoras não respeitam as crianças. E o não respeitar a criança é ela 

chegar à sala e a educadora apercebe-se perfeitamente que ele está triste ou que não vem 
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nos seus dias e vai obrigá-lo, antes de ter uma conversa com ele, antes de saber o que é 

que se passa, porque é que ele está tão triste, antes de saber isso, vai obrigá-lo 

imediatamente: “Hoje vamos fazer pintura!” e tau! Não, eu acho que isso parte do 

sentido humano que a educadora deve ter para pressentir que aquela criança hoje, se 

calhar, não está nos dias dele para fazer aquilo. Portanto, tem que lhe propor outra coisa. 

E aí está a funcionar a parte humana que a pessoa tem de ter em relação às crianças e em 

relação às outras coisas todas. (E1AP1) 

Registe-se o exemplo apresentado pela educadora que considera, como falta de respeito pela 

criança, a inflexibilidade no desenvolvimento das aulas, que não deixe observar e ter em conta 

o estado emocional de uma criança e dar-lhe a atenção de que necessita, pondo em primeiro 

lugar o que esta sente. Esta característica, que a entrevistada designou de ‘sentido humano’, é 

aqui apresentada como elemento essencial do ‘ser educador’. 

Um outro professor, da mesma escola, relata: 

Mais importante, eu penso, mesmo a nível das Irmãs, de linhas orientadoras que nos são 

dadas, é, sem dúvida o respeito e... e o respeito pelos outros; a aceitação de... do outro 

como ele é, dos princípios cristãos, eu penso que tem muito a ver com isso. Eu, nas 

minhas aulas procuro não só ensinar matéria, pronto, que é importante que eles sejam 

bem preparados a nível de Português (no meu caso, que dou), mas sobretudo procuro 

incutir-lhes neles valores, a... valores que penso que são transmitidos em Moral, na 

Catequese, uns com os outros, e que nós não podemos deixar de perder a oportunidade, 

por vezes, de... de lhes incutir determinadas regras que são importantes. Hum, sei lá: 

tenho uma turma em que vive cá um aluno que é marginalizado pelos outros, não só por 

ele, porque é uma criança conflituosa, mas porque toda a turma acha que... que o tem 

que menosprezar. E portanto eu não perco, dentro daquilo que me é possível, eu e os 

meus colegas, penso que todos falámos nisso, de... de os ajudar, de os tentar... motivar 

no sentido de auxiliar o colega, não só de o integrar e do aceitarem como... como ele é. 

Penso que esses são, são as principais linhas deste... deste colégio. (EAP6) 

Deste excerto, sobressaem alguns aspectos relevantes: a professora volta a frisar o ‘respeito’ 

como um valor essencial, referindo-se-lhe como fazendo parte das linhas orientadoras que as 



 687

Irmãs procuram que se estabeleçam na prática pedagógica, situando-o agora ao nível das 

relações entre professores e alunos mas, particularmente, entre alunos, sob o olhar atento dos 

professores. Trata-se de aceitar cada aluno como ele é; e de procurar que cada aluno seja 

aceite, como é, pelos seus colegas, primeiro passo para que possam passar à interajuda. A 

professora exemplifica com a situação de um aluno que considera ser marginalizado pelos 

colegas e a preocupação que tem em inverter essa situação, procurando motivar os colegas 

para que o aceitem e, depois, o ajudem. Interessante a concepção expressa pela professora 

quando considera que é preciso ultrapassar a integração para ir mais longe e atingir a inclusão: 

não se trata apenas de o fazer ajustar-se à turma, mas de o ‘aceitar como ele é’, incluindo-o 

num grupo que se adapta a alguém diferente e o faz parte de si, alterando as dinâmicas 

prevalecentes no que fosse necessário (César, 2003; César & Oliveira, 2005; César & Santos, 

2006). Acrescente-se que a professora reconhece a sua responsabilidade na formação moral 

dos alunos, ao admitir que a sua função ultrapassa o ensino da sua disciplina, conquanto este 

seja muito importante; mais ainda, afirma a convicção de que a formação integral dos alunos 

diz respeito a todos, não sendo possível que produza efeito uma formação em valores que se 

cinja às aulas de Educação Moral e Religiosa Católica. 

De outra entrevista, destacamos: 

Eu acho que este colégio prima por ah... incutir naaaas crianças hábitos de trabalho, acho 

que eles saem daqui com... pronto, pelo menos aqui são habituados a trabalhar bastante. 

Agora se depois, lá fora, continuam a aplicar, ou não, vai depender um bocadinho deles 

próprios e de... dos pais. E das outras instituições em que estejam. Mas acho que, de uma 

forma geral, os nossos alunos trabalham mais do que aquilo que eu... que eu conheci no 

exterior. Ah... para além disso, eu acho que existe um... uma série de normas de 

disciplina que também funcionam muito bem: são raros os problemas de indisciplina que 

haja cá no colégio! Ah... nessa parte a direcção apoia muito e... apoia muito os 

professores e... ah... portanto, quando há indisciplina é um tipo de indisciplina diferente 

daquela que eu encontrei no oficial. Não é o palavrão, não é tanto o palavrão, não é 

aquele insulto mais ordinário, vá lá! É uma indisciplina mais refinada! [riso] Também... 

também existe mas que não é tanto... é diferente, não é!? (E1AP2) 
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Sobressaem, como valores promovidos nesta escola, na opinião da entrevistada, os hábitos de 

trabalho e a disciplina. Pelo comentário que acompanha estas afirmações, poderemos perceber 

que os hábitos de trabalho são desenvolvidos com recurso ao trabalho efectivo dos alunos – 

eles trabalham mais do que conhece de outras escolas – o que os coloca na posição de 

construtores da própria aprendizagem, aquela que estiver subjacente ao trabalho 

desenvolvido, de acordo com as orientações fornecidas para a sua execução. Relativamente à 

disciplina, a escola dispõe, na opinião da professora, de ‘regras de disciplina que funcionam 

muito bem’ mas que não impedem um outro tipo de indisciplina, ‘mais refinada’, porventura 

mais subtil, livre de insultos e sem utilização de linguagem grosseira, que não é equiparável 

ao que noutras escolas se considera indisciplina e que a autora deste relato presenciara, 

anteriormente, nas escolas por onde passara. A entrevistada não esclarece o que entende por 

indisciplina ‘mais refinada’ mas, no contexto da entrevista, poderemos interpretar que se 

refere a uma certa arrogância, por parte de alguns alunos, provenientes de um meio sócio-

económico eventualmente mais favorecido, que, muitas vezes sem dispor da devida atenção 

por parte da família, encontram formas de se evidenciar, sem que lhe sejam imputáveis 

distúrbios que a direcção da escola não aceitaria e a própria família consideraria 

inadmissíveis. 

Um outro professor enumera: “(...) eu acho que é muito valorizada a solidariedade, eh... a 

amizade entre as crianças, o diálogo com os... com os professores, uma vida de obrigações, de 

disciplina, de ordem (...)” (EAP7). De novo se sublinham a solidariedade, a amizade e o 

diálogo, como valores essenciais. Mas, também, “uma vida de obrigações, de disciplina, de 

ordem”, apontando para o reconhecimento e empenho no cumprimento dos próprios deveres 

como cidadãos, a começar pelo exercício da cidadania no seio da própria comunidade escolar 

e, ainda, para a compreensão da necessidade de disciplina, sobretudo da autodisciplina, e da 

ordem. Retomando o pensamento de Teresa de Saldanha, ocorre-nos recordar como lhe era 

caro o sentido do domínio de si mesmo, assumido não como algo pesado e difícil, embora 

associado ao esforço pessoal, bem como a ordem, que conduzia à harmonia das coisas, 

começando pela organização exterior do próprio espaço, do vestuário, dos materiais de 

trabalho e passando pelo cumprimento dos regulamentos que regiam a vida comunitária na 

escola, distribuindo os espaços, os tempos e gerindo as relações. 
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Nestes, como noutros pontos, as afirmações dos directores e professores das duas escolas 

encontram uma razoável consonância, como podemos observar nos seguintes excertos, 

retirados de entrevistas realizadas na Escola B: 

Os princípios... os princípios orientadores do colégio, eu... eu penso que são vários. 

Também, portanto,... também são... são... o leque é muito grande ah... ah... mas, ah... eu 

apontaria, basicamente, para dois ou três que me parece que são extremamente 

importantes. Ah... um ah... a associação e a interligação entre ah... a formação ao nível 

dos conhecimentos, conhecimentos científicos, conhecimentos culturais, e a... a ligação 

de tudo isso com uma formação na fé. E, acho que isso que... é importante! Por outro 

lado, a... a aquisição de... de valores ah... valores não só de... no relacionamento humano 

como no relacionamento dentro da própria... do próprio conceito de cidadania, que são... 

que são, cada vez mais importantes para o desenrolar do crescimento de jovens que, a 

maior parte delas... e deles porque agora já temos rapazes também... começam aqui a sua 

escolaridade e, pelo menos até ao 9.º ano, a maior parte deles ah... termina a escolaridade 

obrigatória aqui no colégio. Ah... e depois penso que há princípios pedagógicos que são 

comuns à própria formação ah... e que são emanados, obviamente, pelo próprio 

ministério e que são aqui cumpridos com algum cuidado e algum rigor. (E1BP1) 

E aqui, quer dizer, nós tentamos… que as crianças saiam com outro tipo de… que sejam 

umas pessoas diferentes, ou que sejam umas pessoas que nós pensamos que são… que 

são melhores, hmm… (...) Portanto, acho que a grande diferença é essa, então, primeiro 

do aspecto religioso, e depois… do aspecto dos valores que nós tentamos dar. E não só 

[tosse] nos preocuparmos com o ensino. [Os valores, princípios pedagógicos que 

orientam a vida no colégio são] Olhe, o respeito uns pelos outros… ahm... a 

solidariedade… o espírito de entre-ajuda… (...) o espírito de equipa… [pausa] Hmm, sei 

lá… [pausa] Montes deles. [Longa pausa] Já não sei o que… significa que nós, eh… isto 

no fundo não é assim um bocadinho a pensar... nós... nós quando estamos a... a falar com 

as crianças não estamos a pensar assim: “Agora vou-lhe dar o espírito da solidariedade, e 

então…”. Ah, ah… está a ver? Não é assim...! É… é uma coisa que acho que já… já está 

connosco, n... n… dependendo de cada situação, nós... nós fazemos as coisas que 

coincidem com aquilo que nós queremos dizer, e lhes queremos incutir alg... qualquer 

coisa. Mas quer dizer, às vezes não temos bem consciência, na hora, daquilo que nós 
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lhes estamos a... a querer transmitir…(...) queremos transmitir que… gostaríamos que 

elas fossem crianças melhores, hmm… a nível de... de atitudes de uns em relação aos 

outros, da não-violência, de… [longa pausa] sei lá... da… mas é... é... no fundo é mais 

isto: é... é interajuda, é… solidariedade para com aqueles que precisam… é o eles, uh… 

o eles emprestarem as coisas uns aos outros mas com responsabilidade, porque têm que 

a devolver da mesma forma… a amizade… (EBP6) 

A mim parece-me que há uma preocupação, hmm... com... com a formação de… de… 

de pessoas, cidadãos, e não… não apenas com a formação científica, que é uma coisa 

com a qual eu estou muito de acordo. (...) o objectivo é, em princípio, esse: formar 

pessoas, e não apenas técnicos ou profissio... futuros profissionais, pretendentes a 

profissionais. (...) parece-me que é valorizada a disciplina, o trabalho… hmm... 

Teoricamente, acho que é incentivada a solidariedade, não sei se isso acontece sempre. 

Muitas vezes noto que não… nem sempre, pelo menos nalgumas das turmas. Embora 

elas sejam bastante diferentes entre si. Hmm... a solidariedade entre os alunos, parece-

me que é incentivada, hmm… o espírito de união, de pertença, também, à instituição… 

em princípio também é bastante incentivado, hmm… Eu acho que são... são sobretudo 

esses os aspectos incentivados. (E1BP2) 

São valorizados (...) Ah... basicamente ah... comportamentos que tenham a ver com ah... 

com uma boa conduta das pessoas dentro duma comunidade... e é uma coisa que... 

desde... desde muito cedo aqui no colégio, se tenta incutir nas alunas. É que nós não 

vivemos aqui propriamente numa selva! Vivemos em comunidade e, portanto, o viver 

em comunidade pressupõe pôr tudo em comum! Ah.. e, como pressupõe pôr tudo em 

comum, ah... pressupõe que nós tenhamos que nos aceitar todos tal como somos, quer 

naquilo em que somos iguais mas, sobretudo, naquilo em que nós somos diferentes (...). 

(E1BP1) 

Sublinhe-se a unanimidade em torno da importância de uma educação integral em que a 

formação humana, que começa pela aceitação de cada um tal como é, valorizando, 

particularmente, a diversidade das pessoas, é prioritária face à formação cognitiva – 

“conhecimentos científicos, conhecimentos culturais” – ainda que esta seja importante, 

mesmo muito importante. A estas se junta a formação na fé, particularmente no que diz 
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respeito aos valores cristãos, presidindo ao desenvolvimento de relações interpessoais de 

proximidade e entreajuda. Trata-se, sobretudo, de formar cidadãos activos, pessoas 

conscientes de si próprias e do respeito que é devido a si mesmas e aos outros, treinadas no 

convívio comunitári, em que as coisas ‘se põem em comum’ e se desenvolve o espírito de 

solidariedade, o espírito de união, o espírito de equipa. A afirmação deste ‘treino comunitário’ 

pressupõe que, na prática pedagógica, seja valorizado o trabalho em grupo e exista um sentido 

de pertença a um grupo maior em que, cada um, insubstituível, tem o seu lugar e o seu papel. 

Na Escola B, pudemos observar que várias ocasiões são aproveitadas para promover a 

participação dos alunos em actividades cívicas, particularmente as que se inscrevem no 

domínio da solidariedade com os que mais precisam: 

(...) este ano, a nível do... do 9.º ano, fez-se na... em Maio, que começou, por acaso, em 

Abril, a sensibilização, a sensibilização teve que começar em Abril. Fez-se uma 

campanha aqui no colégio, em solidariedade com o Banco Alimentar contra a fome. As 

alunas foram a Palmela visitar as instalações do Banco Alimentar contra a fome, depois 

vieram, fizeram panfletos e cartazes e fizeram a própria campanha de recolha de... de 

alimentos aqui dentro do colégio. Trouxeram sacos de lá, fizeram uma campanha aqui, 

como se faz à porta dos supermercados, dos grandes espaços comerciais na altura, 

naqueles dias em que decorre a campanha do Banco Alimentar contra a fome e 

recolheram-se, aqui no colégio, cerca de 2000 quilos de... de... de alimentos. O que foi 

uma coisa notável porque... e, quando se chama os pais a participar nestas coisas e as 

alunas, há efectivamente uma participação muito grande. Há uma participação muito 

grande e muito positiva! (...) [E, participam] Todas! Todas as alunas! (E1BP1) 

O exemplo, aqui relatado, ilumina uma acção solidária com o exterior da escola e, neste caso, 

com uma acção humanitária de nível nacional, em que se procura desenvolver, para além do 

valor da solidariedade, o da participação individual activa num projecto social comum no 

âmbito da comunidade-turma mas, também, no âmbito de uma comunidade muito mais 

ampla, em que outros, anónimos, se juntam para que, do trabalho e empenhamento de muitos 

‘eus’, conhecidos e desconhecidos, resulte o bem de vários ‘tus’, também eles anónimos, onde 

é visível a universalidade do termo ‘católica’ que adjectiva a escola que estes alunos 

frequentam. Ao mesmo tempo, revela-se aos olhos dos alunos, para quem a fome é um 
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conceito estranho, a evidência de rostos desnutridos por quem é possível fazer alguma coisa, a 

partir do gesto, ainda que aparentemente pequeno, de cada um. Saliente-se a afirmação, 

sublinhada pela entrevistada, de que todas as alunas participam nesta campanha o que, aliás, 

pudemos observar, bem como a indicação de que esta campanha contara com a participação 

dos pais. 

A directora continua, explicando como se desenvolvem estes valores: 

Desenvolvem-se sempre em todas as oportunidades. A toda a hora, a propósito e a 

despropósito, se fala na solidariedade, naqueles que precisam e são nossos irmãos, e na 

solidariedade, na partilha não só dos bens materiais mas na partilha daquilo que nós 

somos e daquilo que nós temos de capacidades; portanto, os alunos estão habituados a 

ajudarem-se uns aos outros, a ensinarem o que a outra não sabe, a emprestar o dossier à 

aluna que faltou, portanto, que também são formas de solidariedade. E também através 

das aulas porque há aulas específicas e reuniões de classe em que se estimula para essa 

vivência quer da solidariedade quer da cidadania, portanto, eles aprendem também a 

parte teórica, digamos assim, se é que se pode falar em parte teórica, duma vida que têm 

no dia-a-dia que partilhar com os outros e que têm que corresponder. Depois os tempos 

fortes, há tempos fortes como são as campanhas de Natal, do Advento, da Quaresma, do 

mês de Maria, em que nós fazemos essa partilha mais pormenorizada e mais destinada a 

gente concreta. Agora, por exemplo, vieram as Irmãs de África e foram às turmas falar 

das necessidades que se passam em Angola e a professora de Economia, dentro do 

âmbito da sua cadeira, está a fazer uma recolha de bens a favor dessas crianças que têm 

problemas em Angola, nomeadamente problemas de orfandade e, portanto, falta de 

subsistência no seu dia-a-dia. (E1BD) 

Parafraseando São Paulo, numa das suas cartas (2Tim 4,2),556 a entrevistada repete o que os 

professores consideraram ser uma das orientações pedagógicas da escola: a questão dos 

valores não pode ser deixada, exclusivamente, para ser tratada numa disciplina própria, ainda 

que lhe sejam dedicados momentos próprios, mas diz respeito a todos e, por isso, por todos 
                                                 

556 O excerto, na tradução da Bíblia de Jerusalém (1985), diz, textualmente: “proclama a palavra, insiste, no 

tempo oportuno e no inoportuno (...), exorta com toda a paciência e doutrina.” (2Tim 4,2). 
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deve ser tratado. Assume um carácter transdisciplinar (artigo 47.º da Lei n.º 46/86, de 14 de 

Outubro). Supõe-se, assim, que esta questão só terá sentido, se for tratada em todos os 

momentos pedagógicos, formais e informais, por qualquer dos agentes educativos, o que 

representa um forte motivo para que, sobre este aspecto, exista consonância; por outro lado, 

os valores dizem respeito à vida concreta e, assim sendo, só se entende o que a eles diz 

respeito, se forem tratados quando as situações surgem, a propósito do que se vive e discute. 

A entrevistada sublinha o valor da solidariedade, colocando a sua prática a dois níveis: 

solidariedade para com os menos favorecidos pela partilha dos bens materiais e solidariedade 

entre os membros da comunidade escolar, expressa na partilha ‘do que sabemos e do que 

somos’, no espírito de entreajuda, no ‘ensinar o que a outra não sabe’, ‘no empréstimo do 

caderno à que faltou’. No que concerne aos mais desfavorecidos, a direcção da escola não 

perde a oportunidade de proporcionar às alunas, bem como aos professores e funcionários, 

momentos de diálogo com as Irmãs que passam por Portugal, vindas de África, para um 

tempo de descanso ou para tratamento médico, em que são confrontados com relatos de 

miséria extrema de muitas crianças e jovens, em grande parte órfãos de guerra ou refugiados, 

a quem falta, para além do aconchego familiar, a alimentação adequada, os cuidados básicos 

de saúde e toda a espécie de material escolar a começar pelo papel. Repare-se como, neste 

excerto, a solidariedade surge associada à cidadania como elemento essencial desta, como se 

afirmasse que não se pode ser cidadão do mundo, se não se for solidário. 

Alguns dos entrevistados não deixam de registar o insucesso relativo na difusão de alguns 

valores, como a liberdade e a autonomia, atribuído a algumas falhas na actuação pedagógica 

que, em vez de os incentivar, acaba por coarctar a sua plena interiorização: 

(...) há uma certa ausência de... de liberdade, talvez até de... de escolha em relação a 

certos aspectos… o que se compreende até de... de determinado nível etário; não sei se 

se compreenderá a todos... a todos os níveis. Parece-me que por vezes há um excesso 

[risos] de... de ausência de liberdade, em relação a determinadas situações. (...) Hmmm... 

à movimentação no próprio espaço, por exemplo. Acho que elas precisa… têm regras 

demasiado rígidas em relação ao sitio onde podem estar, hmm… e mesmo em relação 

àquilo que podem fazer. Não sei se elas sentem assim, eu como não... não passei pela 

mesma experiência, sinto… ponho-me por vezes no lugar delas, e penso que... que talvez 
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não… não gostasse… Hmmm... Não sei se elas têm muita oportunidade, se quiserem, 

de… de estar sós, ou de… por exemplo… durante o período das aulas, durante o dia 

inteiro. (E1BP2) 

Um apontamento interessante, sublinhando a professora que não sabe, sequer, se os alunos 

sentem essa ‘falta de liberdade’ e valorizando, sobretudo, a escolha de poder ‘estar só’, como 

algo importante para o desenvolvimento pessoal e que parece quase impossível, no contexto 

que a entrevistada conhece. No entanto, observámos, por diversas vezes, algumas alunas que, 

embora no mesmo recinto, por exemplo do recreio, se isolavam para escrever ou estudar (ver 

Figura 78). 

 

Figura 78. Aluna do 7.º ano de escolaridade, durante o recreio do almoço. Escola B, 2002. (Foto da 
investigadora) 

Na Escola A, uma das professoras entrevistadas refere-se à ‘autonomia’ enquanto valor 

considerado e até ‘trabalhado’, na sua análise, mas dificilmente interiorizado, pela resistência, 

por parte dos professores e da direcção, em permitir momentos de livre expressão, por receio 

de que possam vir a criar ‘conflitos’: 

(...) eu acho que se trabalha a autonomia, agora ah... é um bocado paternalista em certas 

coisas. Portanto, queremos que eles sejam autónomos mas ah... não os deixamos, por 
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vezes, ser autónomos porque, coitadinhos, não se... não é ‘autónomo’ no ir fazer o 

trabalho ou no realizar o teste mas depois, tudo quanto passa por decisões, ah... essas 

decisões não passam pelos alunos porque eles não... não sabem! [Riso] (...) É um bocado 

a... a política. É uma das coisas que eu discordo um bocadinho. Ah... não sei se será 

tanto filosofia... também é um bocadinho da direcção ah... mas é, provavelmente, de um 

grupo alargado de professores que... que é um bocadinho paternalista relativamente a... 

aos miúdos. Acha que se eles não souberem, se não virem, não falarem ah... [riso] 

também não levantam ondas, pronto! (E1AP2) 

Numa segunda entrevista, a mesma professora reitera a sua discordância relativamente à falta 

de responsabilização dos alunos, afirmando a convicção, por experiência própria noutras 

circunstâncias, de que é possível “atribuir responsabilidades a um miúdo de 12, 13, 14 anos e 

mais para baixo a outro nível” (E2AP2). Parece quase sensível, no seu relato, a vontade de 

‘soltar’ os alunos e de os deixar ‘voar’, sair do recato seguro dos educadores, que adjectiva de 

‘paternalista’, que fazem as coisas por eles e lhas apresentam feitas. Para isso, considera 

indispensável que haja coerência de procedimentos: para que o aluno assuma autonomia é 

preciso que se acredite nele (E2AP2), que a responsabilização se faça na base da confiança. 

Apesar do que observa, a professora parece acreditar que é possível provocar essa alteração e 

revela-se disponível para colaborar nesse sentido. 

Os valores considerados, numa escola como noutra, encontram-se enunciados, de forma mais 

ou menos detalhada, nos documentos que, formalmente, ditam as linhas de orientação da vida 

na escola e a que, adiante, nos referiremos. Deixamos aqui, apenas, um extracto do projecto 

educativo da Escola A, em que se pode ler: 

(...) a importância da escuta, do diálogo, da aceitação, da partilha, da obediência e 

respeito pela hierarquia (...). (...) proporcionar uma sã convivência baseada na Verdade, 

tendo em atenção os problemas e a felicidade dos outros e lançando mão da Amizade, do 

respeito pela dignidade humana, da Novidade e da Solidariedade; fazer desabrochar as 

capacidades e aptidões próprias de cada um, em ordem à realização pessoal e à 

transformação familiar e da própria sociedade, identificando-se com os Valores Cristãos, 

tais como o Bem, a Verdade, a Honestidade, o Perdão, a Alegria e o Espírito de Reflexão 
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que (...) conduzam à plena realização do homem como cidadão do mundo”. (Projecto 

Educativo, Escola A, pp. 26-27) 

Neste pequeno excerto, encontramos reunidos os valores que se dispersam pelos vários relatos 

recolhidos e que, sob o signo da verdade, lema da Ordem Dominicana, colocam o homem e a 

sua “plena realização como cidadão do mundo”, como finalidade da educação, para a qual 

todos os outros valores concorrem. Parecerá, à primeira vista, um pouco estranho, neste 

conjunto, a ‘obediência’ e o ‘respeito pela hierarquia’, valores eventualmente secundários no 

desenvolvimento de cada educando como pessoa, mas fundamentais enquanto princípios 

pedagógicos, na medida em que colocam, para além de cada coisa, cada um no seu lugar. 

Embora não seja de descurar a possibilidade de associar ‘hierarquia’ a ‘autoritarismo’ e 

‘obediência’ a ‘anulação da vontade’, não podemos deixar de sublinhar a importância que, na 

educação, tem o papel da autoridade e a necessidade de quem saiba exercê-la sem despotismo, 

apontando caminhos e garantindo segurança a quem, pela sua idade e fase de 

desenvolvimento, não pode descobrir tudo sozinho e precisa de alguém que esteja presente, 

ainda que discretamente. Para além disso, a obediência, enquanto cumprimento de normas de 

convivência, continua a ter um papel importante na saudável participação em grupos sociais, 

desde que, simultaneamente, se observe o cuidado de fazer entender a sua importância, 

enquanto o respeito pela hierarquia, começando pelo respeito devido a cada pessoa e, antes de 

mais, a si próprio, representa uma função fundamental nas comunidades humanas, seja qual 

for o carácter que, culturalmente, assume: em função do cargo, do nível de conhecimentos, da 

idade, entre outros. De acordo com os princípios pedagógicos de Teresa de Saldanha, é neste 

sentido pedagógico que interpretamos a introdução destes dois valores num documento oficial 

da escola, reiterando que, nesse contexto, não podiam mesmo deixar de aí figurar. 

5.4.1.1 O lema para cada ano lectivo 

Numa escola, como noutra, existe a tradição de criar, para cada ano lectivo, um lema, um eixo 

aglutinador, expressão de algo que se pretende valorizar, de modo particular, durante o ano e, 

por isso, em torno do qual se realizavam sessões de reflexão, sobretudo no início do ano, 

primeiro com os professores e, depois, destes com os alunos, em aulas destinadas para esse 

efeito, e de onde surgiam trabalhos que eram expostos nas próprias salas de aulas ou nos 

corredores. 
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Figura 79. Lema para o ano lectivo 2001/02. Escola A, 2002. (Foto da investigadora) 

Na Escola A, a integração da Área-Escola na estrutura curricular, em 1989 (Decreto-Lei n.º 

286/89, de 29 de Agosto), transformou este lema em tema de Área-Escola, alterando um 

pouco o conceito inicial, assim como os seus objectivos, e acrescentando a necessidade da 

apresentação de um ‘produto final’. Desaparecendo a Área-Escola com a reforma curricular 

mais recente (Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro), estas escolas mantiveram a tradição 

do lema, como aglutinador de reflexões e projectos. Não nos admirámos, por isso, de 

observar, ainda, alguma confusão no discurso de um ou outro professor, entre lema e tema de 

Área-Escola: uns que ainda lhe chamam ‘tema de Área-Escola’; outros que nunca deixaram 

de lhe chamar ‘lema’. 

(...) há sempre um lema do colégio. (...) Pronto! Quando esse lema pode ser – geralmente 

nós educadoras depois fazemos que seja, hum... seguido pelos pequeninos. Adaptado, 

claro, às várias idades. Pronto! Por exemplo, houve um ano, que eu lembro-me que foi 

as Descobertas. Eu, nesse ano, tinha os cinco anos. Então, nos cinco anos, deu pano para 

mangas, porque fomos ao Museu da Marinha e a partir daí fizemos todo um trabalho 

sobre como é que se chamavam os barcos, quem tinha construído os barcos, para que é 

que serviam, hum... as terras a que tinha chegado, o que é que tinham encontrado... É 

assim... (E1AP1) 
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Na Escola B observamos, através do exposto no plano de actividades para o ano 2000/01, a 

que tivemos acesso, que se mantêm, simultaneamente, o lema e o tema para a Área-Escola557. 

Assim, como lema, [A Escola B] no novo milénio e, como tema de Área-Escola, O passado 

na construção do futuro. No ano lectivo seguinte, o lema eleito na Escola B encontra-se muito 

próximo da temática do escolhido pela Escola A (ver Figura 79): Identidade de Portugal na 

diversidade da Europa.558 Num caso como noutro, notamos uma preocupação comum em 

olhar a realidade portuguesa no contexto da Europa de que cada um de nós e cada um dos 

alunos, é cidadão. 

5.4.2 Os documentos de política educativa que regem o metacontrato institucional 

Importa assumir, antecipadamente, que nos ocuparemos, apenas, de analisar os documentos 

que, internamente, determinam a política educativa e regem o metacontrato das instituições 

em estudo (Hamido, 2005; Schubauer-Leoni & Perret-Clermont, 1997) – ideário, projecto 

educativo, regulamento interno, plano anual de escola – e não aqueles que o fazem a um nível 

mais geral, nacional, que possuem carácter de lei; a estes nos referiremos, somente, quando 

nos parecer necessário. 

Antes de nos debruçarmos, detalhadamente, sobre cada um dos documentos a que tivemos 

acesso, importa referir que, tanto num como noutro caso, as escolas aqui estudadas, que 

gozam do estatuto de paralelismo pedagógico, têm uma direcção coordenada por uma 

directora pedagógica, a que se associam as Irmãs que, directamente, assumem 

responsabilidade pelas turmas. Explica a directora da Escola B: 

É um colégio de direcção mas de direcção repartida visto que há várias Irmãs que 

pertencem a essa direcção e que são responsáveis por cada um dos anos ou por mais do 

que um ano e fazem, por um lado, a relação com as alunas, com os pais e com os 

                                                 

557 Sublinhe-se que o diploma que reorganiza o ensino básico é de 18 de Janeiro de 2001, só entrando em vigor, 

gradualmente, nos anos subsequentes. 
558 Não encontrámos mais dados sobre os lemas anteriores de nenhuma das escolas. Apenas podemos 

acrescentar que, em 1998/99, o lema da Escola B foi: “Somos esperança rumo ao ano 2000” (Jornal escolar da 

Escola B, Ano III, n.º 13, Out 1998). 
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professores, e todas as decisões são tomadas em reuniões de direcção. (...) Para além 

disso, uma grande colaboração com os professores visto que a direcção discute os 

assuntos mas não toma uma decisão sem comunicar aos professores, sem pedir a sua 

opinião, sem discutir com eles, e temos uma intensa relação com os pais. (E1BD) 

Na Escola A, esta direcção assume a designação de conselho directivo: 

O Conselho Directivo é composto pela Directora Pedagógica e por todas as Irmãs 

responsáveis pelos vários anos e turmas. (Regulamento interno da Escola A, p. 6) 

Nesta escola não terá sido sempre assim. Um dos professores entrevistados dá conta da 

presença de representantes dos professores em conselhos directivos anteriores o que, de 

acordo com a sua própria experiência, não terá sido muito eficiente porque as reuniões 

acabavam por tratar pouco de tomar decisões importantes e de as operacionalizar e se perdiam 

mais em queixas dos professores. E afirma: “(...) eu acho que as irmãs se aconselham com os 

professores, mas [a direcção] é assumida por elas” (EAP7). 

Na mesma entrevista, encontramos os seguinte: 

Pelo menos eu já... já assisti a três... a três regulamentações ou escritas dos planos 

pedagógicos da escola, um escrito pela [directora anterior] (...) em que havia essa 

preocupação imensa de vivência de amor e de encontro e de solidariedade, e não sei 

quê... eh... depois, um outro, escrito por um grupo de professores e depois um último, 

escrito por mim. Ainda não sei se está validado ou não. Por mim com uma outra 

[professora], (...) e esse... esse... esse trabalho baseia-se numa parte muito... muito... 

muito de leis... de cumprimento de leis, de todos os... organicista e eh... e... e... e uma 

visão... uma visão física e dos meios físicos e tudo da escola. Outra visão foi aquela que 

eu procurei inserir, foi ligando realmente ao espírito da solidariedade, à formação 

completa, à... eu acho que elas têm essa preocupação como uma... como uma meta a 

atingir. (EAP7) 
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Embora sem ter a certeza de que o regulamento interno que nos foi entregue, com data de 

Fevereiro de 2002, corresponda já à terceira versão de que nos fala a professora citada,559 

reconhecemos nele uma estrutura muito semelhante ao que observamos em tantos 

regulamentos que já tivemos oportunidade de ler, provenientes de outras escolas, algumas 

delas escolas oficiais, e que se baseiam, sobretudo, na legislação entretanto emanada do 

Ministério da Educação como, no caso concreto deste regulamento interno, o Decreto-Lei n.° 

270/98, de 1 de Setembro, que regula a conduta dos alunos e as normas de elaboração do 

regulamento interno das escolas, elaborado, como o texto do próprio decreto enuncia, “em 

conformidade com o regime de autonomia, administração e gestão aprovado pelo Decreto-Lei 

n.° 115-A/98, de 4 de Maio”. Em caderno impresso, de papel branco em formato A4, o 

regulamento explana, num total de 27 páginas, para além da ‘introdução’ e das ‘disposições 

finais’: Princípios e normas de funcionamento – Orientação religiosa e pedagógica; Órgãos e 

funções de gestão; Normas; Serviços – Direitos e deveres dos membros da comunidade 

educativa – Alunos; Pessoal docente; Pessoal não docente; Pais e encarregados de educação. 

A primeira página do texto do regulamento propriamente dito (ver Figura 80), porém, inclui 

alguns elementos de uma identidade própria. Não possuindo esta escola, formalmente, um 

ideário, podemos considerar que esta introdução o expressa, ainda que muito sucintamente. 

Neste texto inicial, o regulamento: a) identifica a escola como sendo católica, por isso, 

confessional e sob a orientação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena; o ideal do 

Homem perfeito, Jesus Cristo; e a finalidade da educação, “Educar na liberdade responsável”; 

b) explicita o propósito de considerar o aluno como um todo, apontando para a sua formação 

integral, de acordo com os valores cristãos, para a qual concorrerão todas as actividades a 

desenvolver. Este propósito é sublinhado pela inclusão, na capa do regulamento, de uma 

citação de Teresa de Saldanha, “Educar é formar o espírito, o coração e a inteligência”, já por 

nós referida atrás; c) estabelece, como meio de formação, a construção de uma comunidade 

educativa baseada no amor, em que inclui, para além dos alunos e dos professores, as Irmãs e 

os encarregados de educação; d) assume a promoção da vida cristã em acções que não se 
                                                 

559 Ficámos também, sem ter a certeza de que a entrevistada se referia ao regulamento, propriamente dito, se ao 

projecto educativo pois, mais à frente, afirma: “há este projecto educativo, há agora a tal coisa que eu lhe disse 

que ajudei a elaborar, que se chama projecto educativo.” (EAP7). 
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esgotam nas celebrações litúrgicas e nas aulas de Educação Moral e Religiosa Católica, mas 

abrangem actividades de carácter sócio-cultural; e) sublinha, entre outros, nomeadamente os 

que já foram sendo apresentados como a liberdade, a responsabilidade e o amor, os valores do 

trabalho, do empenho pessoal, do respeito pelos outros e pelas estruturas físicas que servem as 

pessoas. 

 

Figura 80. Extracto do regulamento interno. Escola A (p. 5), 2002. 

Também a avaliação apresenta alguns elementos próprios, mas apenas nos casos em que a lei 

permite que haja alguma flexibilidade: 

(...) 2. Durante o 1.º ciclo, especialmente no 4.º ano de escolaridade, só poderão transitar 

para o ano seguinte, os alunos que tiverem atingido, sem dificuldade, os objectivos 

essenciais em Português e Matemática; (...) 4. No 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, os 

alunos podem ser retidos se obtiverem quatro ou mais níveis inferiores a 3; exceptua-se a 

situação em que os alunos obtenham cumulativamente, nível inferior a 3 em Língua 

Portuguesa, Matemática e outra disciplina, caso em que serão retidos. (Regulamento 

Interno da Escola A, 2002, pp 5-6) 
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O n.º 3 regista que a escola se rege “pelo Despacho Normativo n.º 30/2001 e Circular n.º 

5/2001, havendo o conselho pedagógico decidido nos termos do artigo 38 do Despacho (...)” 

de acordo com a faculdade que lhe é reconhecida, que “os alunos retidos, nos 2.º e 3.º ano 

fiquem integrados em novas turmas do respectivo ano”. De acordo com o n.º 37 do referido 

despacho, o n.º 1 do regulamento interno em análise, no que concerne à avaliação, afirma que 

“Salvo em casos excepcionais, todos os alunos transitam para o 2.º ano de escolaridade”. Os 

critérios de avaliação baseiam-se, segundo o regulamento, “na dignidade do ensino, na 

valorização profissional e na promoção da sociedade portuguesa” (p. 5). 

Para além do regulamento interno, que a directora da Escola A afirma ser distribuído a todos 

os encarregados de educação (E2AD1), a comunidade educativa dispõe de um outro 

documento, o projecto educativo, com data de 2001 que, de acordo com a mesma fonte, está 

disponível na secretaria, para consulta. De acordo com o projecto educativo, é elaborado um 

plano anual de actividades. Depois de um breve historial da instituição, que os autores fazem 

remontar à fundadora das Irmãs dominicanas, Teresa de Saldanha, e ao Colégio de S. José em 

Benfica, de que esta escola se reclama sucessora, este documento caracteriza a escola no que 

respeita aos recursos físicos e humanos, bem como o meio que a envolve. Passa, então, a 

descrever a organização da escola iniciando com o mesmo texto com que começa o 

regulamento (ver Figura 80). Segue-se a enunciação dos valores já referidos. Como objectivos 

a alcançar, o projecto educativo transcreve, assinalando-o, o artigo 7.º da Lei de Bases do 

Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro), que define os objectivos para o ensino 

básico. A estes acrescenta que todas as actividades serão orientadas no sentido de ajudar os 

alunos a desenvolver competências, como “Comprometimento e sentido de responsabilidade; 

capacidade de decisão, planificação e avaliação; espírito de investigação; capacidade de 

relação e comunicação com os outros” (Projecto educativo da Escola A, 2001, p. 30). O 

projecto educativo define, ainda, algumas ‘medidas a implementar’ em que incluem o 

trabalho individual e o trabalho de grupo, a utilização de meios audio-visuais, debates e 

visitas de estudo, entre outras, bem como formas de organizar e planificar o trabalho. 

Como veremos adiante, existe em cada ano um plano anual de actividades que não tivemos 

oportunidade de apreciar, mas cujas linhas de orientação encontramos, também, no projecto 

educativo. 



 703

Na secretaria da escola foi-nos providenciado para além dos diversos cartões de várias cores 

que, devidamente assinados pelos encarregados de educação, conferem a cada aluno acesso 

aos vários serviços como o refeitório e o transporte escolar mas, também, a possibilidade de 

sair da escola sozinho, um folheto em papel cinzento de formato A4, dobrado em três partes, 

onde se apresentam as linhas gerais do regulamento, orientação do colégio, órgãos de gestão, 

normas, serviço de atendimento e seus horários, uniforme, condições de transporte, refeitório, 

papelaria, actividades extra-curriculares de inscrição facultativa; podemos, ainda, encontrar 

uma definição do que se considera ‘educar’ através de uma dupla tabela em que se inscreve, 

de um lado o que é educar e, do outro, o que não é (ver Figura 81). 

 

Figura 81. Extracto do folheto de apresentação da escola. Escola A, s/d.560 

Sublinhe-se que, estas considerações, em torno do conceito de ‘educar’, traçam uma linha de 

orientação pedagógica humanista (Gómez, 1991; López, 1991, Maritain, 1971; Mounier, 

2004; Peris, 1991a, 1991b), centrada na pessoa do aluno e nas suas características individuais, 

considerando-se a escola, inequivocamente, mais do que a instituição onde se adquirem 

conhecimentos, como um lugar onde se ajuda cada aluno a desenvolver, positivamente, as 
                                                 

560 Em vigor em 2001/02. 
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suas capacidades pessoais, bem como a capacidade de se relacionar, ‘alegremente’, com a 

vida e com os outros. 

Em relação à Escola B, explica um dos professores: 

(...) digamos que há linhas comuns de orientação, há linhas comuns de orientação (...) ... 

há linhas orientadoras que nos são ditas, digamos assim, no princípio quando nós vimos 

para cá. Que pautam a nossa planificação das nossas actividades todas, e da nossa... não 

só das actividades curriculares mas ah... extra-curriculares... (E1BP1) 

Para além de serem ‘ditas’, as principais linhas de orientação seguidas na Escola B 

encontram-se definidas em três pequenos documentos: o ideário e o projecto educativo, 

apresentados na mesma brochura, e o regulamento interno, fotocopiado em papel amarelo, de 

formato A5, com apenas quatro páginas561; cada ano se elabora, a partir das linhas gerais do 

ideário e do projecto educativo de escola, um plano anual de escola, que encontrámos afixado, 

juntamente com uma síntese do projecto educativo, de forma esquemática, na sala das 

colunas, sala de passagem de todos, alunos, funcionários, professores e encarregados de 

educação. 

Acerca do ideário, um dos entrevistados comenta: 

(...) acho que este... aliás, esse é o grande... eu penso que esse é o grande motor do 

ideário do colégio, isto está aqui muito bem expresso, é que o colégio tenta formar na 

síntese pessoal entre a fé, a cultura e a vida. E acho que este triângulo ‘fé, cultura e vida’ 

é importantíssimo e acho que contribui para o crescimento das pessoas, não só enquanto 

pessoas, mas sobretudo enquanto cidadão activos e que poderão ter alguma intervenção 

no futuro do seu país. (E2BP1) 

                                                 

561 Uma única folha de formato A4 dobrada ao meio. 
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Figura 82. Capa e contracapa do ideário e projecto educativo. Escola B, s/d [1983]. 

‘Síntese pessoal’, ‘crescimento pessoal’, ‘crescimento enquanto cidadão activo’ com 

capacidade de ‘intervenção no futuro do país’, são expressões que apontam, também, para 

uma linha pedagógica humanista (Gómez, 1991; López, 1991, Maritain, 1971; Mounier, 

2004; Peris, 1991a, 1991b), centrada na pessoa do aluno, fomentadora do seu 

desenvolvimento pessoal e social que o conduza à autonomia responsável e consciente de um 

papel social próprio, de uma missão pessoal na construção de um país melhor, dotado das 

‘ferramentas’ necessárias, provenientes da fé, da cultura, da vida. A Figura 83 mostra-nos o 

início do ideário. 

Definindo a atribuição da responsabilidade da escola às Irmãs dominicanas, assume o carácter 

confessional, tendo como modelo a pessoa de Jesus Cristo e, como orientação, o Evangelho. 

Sublinhe-se o recurso a citações quer de documentos da Igreja sobre a ‘Escola Católica’ quer 

ao texto dos Direitos Humanos. Quanto a esta última referência, esclareça-se que a 

incapacidade de dar, cabalmente, essa resposta, se relaciona com a circunstância de, por se 

tratar de uma instituição particular, não dispor de outros rendimentos para além dos que 
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provêm do pagamento de mensalidades, o que contraria não só o expresso pelo texto dos 

Direitos Humanos mas, também, “a liberdade de aprender e ensinar” consagrada no artigo 

43.º da Constituição da República Portuguesa e, em consonância, estabelecida no artigo 2.º da 

Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro), a que esta acrescenta, 

no artigo 6.º, que “o ensino básico é universal, obrigatório e gratuito”.562 

 
Figura 83. Extracto do ideário. Escola B, s/d. 

E o texto do ideário continua: 

Este tipo de educação está inserido na missão educadora da Igreja: procura levar o aluno 

a construir-se “pessoa”, projectando-o na transformação da sociedade terrestre em que 

                                                 

562 Recorde-se que, apesar disso, como já foi referido, ambas as escolas se comprometem com a atribuição de 

bolsas, dentro das respectivas possibilidades económicas, que permitam a alguns que não o conseguiriam de 

outra forma, frequentar a escola. 
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está inserido. Para a realização destes objectivos o colégio tenta criar um “jeito de viver” 

caracterizado por: 

• relações de amizade, simplicidade e justiça entre todos; 

• vida e trabalho sob o signo da Verdade; 

• responsabilidade na liberdade. (Ideário da Escola B, s/d) 

Considera, ainda, indispensável a “colaboração dos pais”, “o compromisso dos professores 

(...) como profissionais competentes e testemunhas da Verdade e da Justiça”, a actualização 

constante das metodologias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem e a “participação 

activa das alunas”. Sublinhe-se a insistência nos valores da verdade, da justiça e da liberdade, 

na exigência da colaboração das famílias, na competência comprometida dos professores a 

que se associa um esforço constante de actualização pedagógica, na participação activa das 

alunas, que se pretende que sejam sujeitos da acção educadora que passa, assim, a ser 

exercida com elas, em vez de sobre elas. 

Por este motivo, o projecto educativo que, imediatamente, se segue ao ideário, começa por 

indicar, como fim e centro de todo a acção, “a pessoa do aluno”: 

a quem se dirige todo o esforço, interesse, amizade e respeito dos educadores; a quem se 

pretende ajudar a formar uma geração que viva em autêntica fraternidade, 

solidariedade, liberdade, responsabilidade e compromisso; a quem se pede a 

participação na própria formação, o desenvolvimento da personalidade, para ser capaz 

de tomar decisões responsáveis, a utilização da criatividade para responder ao futuro 

com soluções válidas e adequadas, a sensibilização para a riqueza dos valores humanos, 

a preocupação por um mundo novo e melhor. (Projecto educativo da Escola B, s/d, 

negrito no original) 

O projecto educativo estabelece, nas três páginas seguintes, o que engloba a tarefa educativa 

no que respeita, especificamente, à ‘formação humano-social’, à ’formação cultural’ e à 

‘formação na fé’, explicitando o que, em cada caso, deve ser o contributo de cada um dos 

intervenientes: os pais, as alunas, os professores. E termina, alargando este leque de 

intervenientes: 
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Para que seja possível a realização deste projecto, é necessário que todo o grupo que nele 

intervém – Direcção, pais, professores, alunas e demais colaboradores – estejam 

dispostos a fazer a sua caminhada ascensional, lenta e progressiva, numa inter-ajuda e 

apoio mútuos. (Projecto educativo da Escola B, s/d, sublinhado nosso) 

Na síntese do projecto educativo que, de forma esquemática, encontrámos afixado numa sala 

de passagem, como referimos atrás, começa por se assinalar que “O aluno, centro e fim do 

projecto educativo, prepara-se para pensar, querer e agir” e refere a “formação integral dos 

alunos”; na linha da “fraternidade, respeito, responsabilidade, solidariedade, liberdade e 

compromisso”, “desenvolve capacidades de formulação de juízos nas tomadas de decisão e 

responsabilização dos seus actos”, “segundo o Evangelho, tendo em conta o plano cultural”. 

O regulamento interno, desenvolvido em 27 pontos, define as normas gerais por que se rege o 

colégio: níveis de ensino abrangidos e decisão de ministrar o currículo oficial; condições de 

acesso e de renovação de matrícula; definição da obrigatoriedade de participação nas visitas 

de estudo e sessões culturais complementares das aulas, bem como das aulas de ‘Religião e 

Moral’,563 assim como o carácter voluntário da participação nas celebrações litúrgicas: 

Às alunas é facilitada a integração numa prática de vida cristã, criando-se-lhes 

oportunidades de oração e reflexão, de convivência, partilha, retiro, celebração 

comunitária da Eucaristia e da Penitência, etc. que, porque envolve empenhamento 

pessoal, é necessariamente voluntária. (Regulamento interno, n.º 12. Escola B, s/d) 

Acrescenta-se a consideração das faltas como um ‘problema grave’, a exigência de 

pontualidade, a descrição do uniforme, o reforço do carácter de ‘descontracção e convivência’ 

dos recreios e, ainda, a indicação dos motivos para a suspensão da assistência às aulas: a saída 

do colégio sem autorização da respectiva responsável, fumar dentro do colégio e faltar ao 

respeito. 

Da leitura do regulamento interno ressalta um pormenor que nos parece pertinente assinalar: 

todas as normas, sem excepção, expressam-se pela positiva. Repare-se na redacção destas 

                                                 

563 A designação actual da disciplina é Educação Moral e Religiosa Católica. 
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últimas normas referidas, que supõem proibição: “A saída do colégio, sem licença da 

responsável, tem como consequência a suspensão da assistência às aulas” e “Igualmente serão 

suspensas as alunas que fumem dentro do colégio ou desrespeitem a autoridade” 

(Regulamento interno, n.º 16 e 17. Escola B, s/d). 

O plano anual de actividades da Escola B, referente ao ano lectivo 2000/01, cuja cópia nos foi 

fornecida, apresenta o calendário escolar, com indicação das interrupções lectivas e as datas 

das informações intercalares; estabelece os elementos e critérios de avaliação; determina o 

calendário de reuniões com os encarregados de educação e de reuniões de professores; 

informa sobre as reuniões de formação a realizar durante o ano, referindo o respectivo tema e 

formador; aponta algumas das visitas de estudo, com indicação do(s) ano(s) de escolaridade a 

que se destina(m), as actividades extra-curriculares já planeadas e os intercâmbios previstos; 

define a distribuição das festas pelos anos de escolaridade e respectivos períodos de 

realização. 

Numa escola como noutra, reparamos, ainda, em diversos cartazes, elaborados por grupos de 

alunos, apresentando a reflexão destes quanto às normas de convivência, em várias situações 

do dia-a-dia, no convívio com os colegas, na participação nas tarefas escolares ou nas tarefas 

domésticas, na responsabilização pelo próprio trabalho e na solidariedade para com os colegas 

e os familiares. Na Escola B, cartazes sobre as ‘regras em casa’, ‘regras no recreio’ (ver 

Figura 84) ‘regras para organizar o estudo’ (DBB), resultantes de trabalho desenvolvido nos 

tempos lectivos destinados ao Estudo Acompanhado dos 5.º e 6.º anos de escolaridade; e, na 

Escola A, ainda alguns cartazes que mostravam atitudes de defesa pessoal que deviam ser 

assumidas como medidas preventivas, em situações perigosas como assalto, aliciamento para 

a ingestão de drogas ou tentativa de violação. Esta circunstância denota o desejo de envolver 

os alunos na tomada de decisão de algo que interessa a todos, uma vez que serão as regras que 

todos sentirão ser seu dever cumprir, ao mesmo tempo que põe em relevo a condição de 

cidadão consciente, participante e reflexivo, no que respeita ao exercício da cidadania, na 

dupla dimensão pessoal e social, a partir do momento presente e acompanhando o seu 

percurso de vida. 
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Figura 84. Cartaz realizado por um grupo de alunas. Escola B, 2002, placard da sala das colunas. (Foto 
da investigadora) 
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5.4.2.1 Restrições, prémios e castigos 

 

Figura 85. Recanto com sinais de proibição. Escola A, 2002. (Foto da investigadora) 

Comenta uma funcionária da Escola A: 

Comportamentos valorizados e comportamentos rejeitados!? Por exemplo, são... são 

muito valorizados o comportamento do aluno ah... obediente, do... do bom aluno entre 

aspas, do bom aluno, daquele aluno que tem sempre positiva, não é!?... do aluno 

aplicado... E é muito rejeitado, por vezes, o aluno que é brincalhão, que não está... que 

não está muito atento. Por isso, muitas vezes, é penalizado e tem uma negativa, não é!? 

E, talvez, quando... se... se... se... se nós, educadores, se nos debruçássemos mais sobre 

esse aluno, esse aluno depois até atingisse uma positiva muito mais elevada do que outro 

que é aplicado, não é!? Eu acho que... que se valoriza, segundo aquilo que eu percebi 

que... da sua pergunta, não é!?... são os valores, não é!? Eu acho que se valoriza muito o 

aluno que é ah... pronto, que é muito educado, que é muito obediente e que... e que tem 

boas notas e que se desvaloriza, realmente, às vezes, o aluno que mais necessidade tem 

de atenção, que é o aluno desinquieto, não é!? Agora, se nós pensarmos que as crianças 

são, por natureza, desinquietas e que as crianças têm a sua idade... nós todos nós tivemos 

a idade própria para brincar!... e que até é saudável que eles, às vezes, até façam 
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parvoíces, não é!?... nós todos fizemos parvoíces!... ah... quer dizer, valorizamos 

também isso! Por exemplo, eu gosto de miúdos... eu não tenho problemas... lá estou eu 

outra vez a falar de mim... mas, eu não tenho problemas com miúdos indisciplinados! 

Têm piada! Eu... eu gosto de crianças que dêem trabalho! Porque essas me fazem, 

efectivamente, trabalhar mais com elas e preocupar-me mais com elas! É que eu... eu 

não desvalorizo uma criança, um aluno, porque o aluno... ah... tem dificuldades! Às 

vezes, pode ter dificuldades por falta de atenção, não é!? Ou... ou não desvalorizo 

também porque é indisciplinado! Pois, se... se a indisciplina entra na falta de educação, 

pois temos que o corrigir, não é!?... mas, quer dizer, mas isso... é para isso que existe o 

colégio! É exactamente para que eles... se o colégio existisse, tivesse as portas abertas só 

para as crianças que não dão trabalho nenhum, então, quase que não valia a pena estar 

aberto, não é!? É positivo é que ele exista e seja positivo para as crianças que têm 

problemas! E... e estarmos cá para, efectivamente, fazer os possíveis para que elas 

deixem de ter problemas, para que elas se enquadrem, para que elas comecem a gostar 

de estudar... Quantas vezes as crianças não gostam de estudar e o problema não é das 

crianças, não é!?... é da própria indisciplina que há nas aulas, não é!? E, às vezes, a 

indisciplina que há nas aulas não tem a ver só com os alunos, não é!? (E1AF1) 

De acordo com as afirmações da entrevistada, existe, na escola, uma certa preferência pelos 

alunos ‘obedientes’, que ‘têm sempre positivas’, sobre os ‘brincalhões’, os que ‘não estão 

muito atentos’. Considera, mesmo, que estes últimos são penalizados, com notas mais fracas. 

A classificação representaria, então, uma forma de valorizar ou de penalizar o comportamento 

do aluno. A forma como se expressa, parece revelar que acredita que, o ‘comportamento’ não 

é apenas um dos critérios da avaliação mas, porventura, o mais relevante. Uma leitura mais 

atenta, redirecciona a nossa atenção noutro sentido, pois a entrevistada afirma, também, que, 

se os alunos mais desatentos e que ‘dão trabalho’ fossem devidamente acompanhados, 

conseguiriam atingir níveis de classificação mais elevados. Até porque, como opina, ‘as 

crianças estão na idade própria de brincar’, sendo que algumas das características que 

apresentam, como desatenção, desobediência, irreverência, fazem parte do quadro habitual de 

alguém que está a crescer sendo, por isso, saudáveis. ‘Não gostar de estudar’ pode, como 

interroga a entrevistada, não ‘ser um problema da criança’ mas, simplesmente, significar que 

esta necessita de perceber a necessidade de estudar, através da descoberta da beleza das coisas 
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que é possível conhecer, o que, na ausência de uma motivação anterior, é função da escola 

promover. A entrevistada aponta, ainda, ‘a indisciplina das aulas’, como elemento que 

prejudica o gosto por aprender, remetendo, implicitamente, a responsabilidade desta situação, 

para os respectivos professores, o que revela que tem conhecimento de algumas aulas em que 

o ambiente criado não é o mais propício para o sucesso da aprendizagem de todos os alunos, 

em particular daqueles que, mais facilmente, se dispersam ou, à partida, estão menos 

motivados, acabando, eles mesmos, por ser apontados como indisciplinados. Por outro lado, a 

funcionária sublinha que o aluno que apresenta maiores dificuldades revela, habitualmente, a 

existência de outros problemas, nomeadamente familiares, entre os quais, por diversas vezes, 

os vários entrevistados, referiram a falta de tempo dos pais para lhes dar a atenção necessária, 

razão mais que suficiente para que a escola se debruce sobre estes, com cuidado acrescido, 

para que não cresçam na margem dos grupos sociais por que vão passando, entre os quais a 

escola, onde passarão a maior parte da sua vida não adulta. Ocorre-nos sublinhar que, nem 

sempre a circunstância de um aluno ‘não dar problemas’ significa que não tenha necessidade 

de atenção, ou que ‘não tenha problemas’. Registe-se, ainda, que os motivos de rejeição / 

valorização aqui apontados, podem promover o desenvolvimento de falsas atitudes de 

cumprimento, absolutamente contrárias ao desígnio da verdade que, formalmente, marca esta 

escola, para além de não favorecerem o desenvolvimento harmonioso dos educandos, 

induzidos a mostrarem algo que não são. A funcionária em causa afirma gostar dos ‘alunos 

que dão trabalho’, que representam um desafio e, por isso, são eles que, de certo modo, 

justificam a sua presença na escola e, em última análise, a existência do próprio colégio. 

Outro dos entrevistados refere: “as faltas de disciplina são... são penalizadas” (EAP7). E 

acrescenta: 

Poucas valorizações. Estamos agora a tentar eh... premiar o mérito, premiar o mérito. 

Depois do 25 de Abril, por influência mais de alguns professores, nos Conselhos, do 

que... do que dos professores, surgiu uma ideia igualitária, não de terem todos direitos às 

mesmas coisas mas igualitária em todos os sentidos, sem haver prémios, nem haver 

mérito, nem haver... nem haver nada de válido. Hoje essa tendência está um bocado 

ultrapassada. Estamos a procurar que as pessoas pois tenham todos os mesmos direitos, 

sejam todas tratadas da mesma maneira, mas que seja premiado, como exemplo, quem 

tem mérito e seja incentivado. Durante muito tempo esse complexo de esquerda vigorou, 
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fortemente, ali na escola. A igualdade não permitiu distinguir ninguém e dá-me ideia que 

muitos miúdos foram, não digo humilhados mas, pelo menos, sofreados. (EAP7) 

Num sentido diferente, esta entrevistada, professora na mesma escola a que a anterior se 

referiu, mostra acreditar na necessidade de ‘premiar o mérito’, imputando ao período pós-

revolucionário de 1974, uma tendência igualitária que confundiu direitos iguais com 

igualdade das pessoas, algo que se tem vindo a procurar recuperar, a um nível social mais 

abrangente, através dos vários meios de comunicação e, mesmo, fazendo uso de campanhas 

de sensibilização que afirmam a diversidade como um valor a preservar, ainda que 

defendendo que todos têm os mesmos direitos fundamentais. Na concepção formulada, a 

escola teria sofrido, como já atrás fora referido, uma forte influência das pressões do exterior, 

em particular durante esse período, nomeadamente por parte do Ministério da Educação, bem 

como dos movimentos sociais em que muitos pais se tinham inserido. Neste relato, o ‘prémio’ 

que valoriza o ‘mérito’ teria, para além da função de premiar os alunos que se distinguiriam 

ao longo do ano, por este ou aquele aspecto, pelo seu trabalho ou pelas suas características 

pessoais, o de evidenciar esses aspectos, assumindo um incentivo para o premiado que, assim, 

se via reconhecido mas, também, uma motivação para todos os outros. Sublinhe-se que a 

professora expressa a sua convicção de que, a ausência destes prémios ou valorações 

representaria, para muitos alunos, motivo de sofrimento, de contenção, de falta de estímulo. 

Na realidade, não observámos a atribuição de nenhum prémio, para além de um ou outro 

incentivo oral, dado por algum professor ou Irmã, face a uma resposta certa ou a uma 

melhoria no aproveitamento ou no comportamento. 

Durante o tempo que passámos na Escola A, tivemos conhecimento da aplicação de alguns 

castigos de ocupação do intervalo do almoço, a ajudar em tarefas de utilidade imediata, como 

a limpeza da loiça utilizada na refeição, mas presenciámos, ainda, um outro tipo de castigos, 

também frequente, tanto quanto pudemos apurar: um grupo de alunos, sentados à porta do 

gabinete das Irmãs, durante o intervalo do almoço; sem vigilância de nenhum adulto, nem 

nada de útil para fazer, os alunos divertiam-se a jogar e a conversar, descontraidamente 

(OAR). Explicam duas das professoras entrevistadas: 

Elas [Irmãs] não sabem muito bem que castigos é que hão-de dar. Eu também não sei. A 

mim foi-me perguntado directamente e eu disse que não sabia! Que não me lembrava o 



 715

que é que eu tinha feito aos meus filhos, não me lembro! Mas, eu cá por mim... não me 

lembro de castigos grandes. Os castigos grandes que elas dão, o maior de todos é 

chamarem à Madre Superiora, ao gabinete da Madre. (...) Eh... hoje, outros castigos que 

elas também dão, é os meninos eh... ficarem... ficarem a lavar pratos ou assim, ou 

fazerem algum outro serviço cívico, que eu não acho nada mal; um serviço cívico, não 

digo lavar pratos mas outro qualquer, trabalhar no jardim, ou assim... parece que alguns 

pais sem formação conveniente são contra esse tipo de... de castigos. Suspensão já vi 

duas ou três vezes suspensão, duas ou três vezes neste meu longo currículo, eh... por 

casos graves, roubos, pequenos roubos... pequenos... pequenos roubos. Que isso 

acontece, pequenos roubos, já vi... já vi esses casos. Fora isso, deixe-me dizer-lhe que eu 

acho que há uma... uma falta grave das Irmãs que é, exactamente, não saberem o que é 

que hão-de castigar a criança e, então, o castigo demora cinco dias a processar-se o que 

torna-se um inferno para a própria criança! (...) o castigo deve ser dado na própria 

disciplina e eu cá por mim, que me está a perguntar, eu acho que o castigo deve ser 

imediato. (EAP7) 

(...) eu acho que se fala em castigos... sim... quer dizer, o ir para a copa limpar talheres, 

o.... enfim!, o ficar sem intervalo é um castigo. É uma forma de castigar. Se são eficazes 

ou não... aí já deixa muito a desejar, não sei! Não sei! Agora, ah... sinto que, em 

determinadas alturas, houve aqui ah... já...  já aqui estou há uns anos... já se tomaram, de 

facto, atitudes aqui nesta escola, que eu acho que foram consideradas como castigo mas 

com... eram, de facto, foram um castigo... mas tiveram uma grande mensagem. Para 

além do castigo, o que foi importante foi a mensagem que se passou! E que eu acho que 

se com... Era... é muito mais eficaz do que... Agora... também agora nos deparamos com 

uma nova leva de alunos que tem outra resposta e outro tipo de atitudes que, quando eu 

comecei a trabalhar aqui, não havia, não é!? E não é... não foi assim há tanto tempo 

quanto isso! E, portanto, eu acho que, por isso mesmo, o colégio tem que se preparar 

para o facto de haver ah... de haver da parte dos alunos, novas atitudes, ah... um 

vocabulário diferente, um desafiar permanente da autoridade do professor e da figura do 

professor, ah... e eu acho que o colégio não toma, nem sempre toma as atitudes que eu 

acho que devia tomar face a um determinado problema. Claro que não tem que haver 

regras, nem... nem tem que haver normas nesse sentido porque é assim: cada aluno é um 
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aluno! Cada caso é um caso, não é!? E nós temos é que ter a capacidade de analisar o 

caso em questão e, de acordo com o caso e com a gravidade do caso, tomar-se uma 

determinada atitude. Porque eu acho que é assim: o tomar uma atitude é, muitas vezes, 

marcante na vida da criança, não é!? E, não há dúvida nenhuma que ninguém quer 

castigar por castigar mas, o deixar passar em branco situações que eu considero graves e 

que, às vezes, se passam aqui, também não é... não ensina nada, não traz nada. (EAP5) 

Estas afirmações sugerem que há, por parte destes professores, o sentido de que a punição 

deve ser ‘pedagógica’, só vale a pena se for eficaz, se for portadora ‘de uma mensagem’, se 

‘ensinar alguma coisa’, se for aplicada no momento oportuno e, não, vários dias depois, 

respondendo à infracção cometida, como se dela decorresse. Ambas as professoras 

consideram a ‘punição’ como algo que faz parte do processo educativo, sempre que existam 

situações que não se pode ‘deixar passar em branco’, sob pena de ‘não se ensinar nada’. 

Parece sobressair destas afirmações a noção de que, com alguma frequência, o castigo 

aplicado não se revela eficaz e que, outras vezes, passam incólumes situações graves que 

necessitariam de uma tomada de atitude. A ‘chamada ao gabinete da directora’ que uma das 

entrevistadas considera ser o castigo mais grave, nas situações correntes, corresponde ao que, 

como vimos atrás, era comum no tempo de Teresa de Saldanha. 

Sugere-se que ‘a escola se deve preparar’ para uma realidade diferente, em que os alunos 

revelam ‘atitudes novas’, ‘um vocabulário diferente’, ‘um desafio permanente da autoridade 

do professor’, pois esta circunstância suscita, urgentemente, respostas diversas. Repare-se que 

uma das professoras afirma que ‘as Irmãs não sabem que castigos dar’, o que motiva, por 

vezes, a demora na sua aplicação e a perda de ‘eficácia’ enquanto, para o aluno em causa, a 

espera se ‘torna num inferno’. A outra entrevistada, considerando que ‘cada caso é um caso’, 

apela à ‘capacidade de análise’, tendo em conta a(s) pessoa(s) envolvida(s) e a(s) 

ocorrência(s), como se reconhecesse que não é possível estabelecer, previamente, um quadro 

de causa-efeito. Estes comentários apontariam para um esforço de formação conjunta, em que 

se reconhecessem estes ‘novos desafios’ e se debatessem as melhoras formas de lidar com as 

diversas situações, estabelecendo o que se considera saudável e o que não pode ser ignorado, 

sem perder de vista o que é específico da instituição, a começar pelo primado da pessoa 

humana, com um nome próprio, da sua individualidade e capacidades únicas que, como tal, 

deve ser acolhida e orientada, para que se desenvolva como cidadão activo, como alguém que 
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se sente bem na sua pele e sabe que é capaz de projectar e levar a cabo uma vida que valha a 

pena. 

Observámos que diversos professores desta escola utilizam, nas suas aulas, como punição 

para a falta de atenção ou qualquer outro comportamento classificado como indisciplina, a 

expulsão do(s) aluno(s) que consideram envolvido(s) em situações perturbadoras do sossego 

da aula. Assim, encontrámos, por mais de uma vez, alunos fora das salas de aula, sentados à 

porta das mesmas ou passeando pelo corredor, sem nenhuma ocupação ou, mais uma vez, 

sendo vários, brincando e conversando em conjunto. Acerca deste assunto, comenta uma das 

funcionárias: 

(...) penso que há crianças que, realmente, são rejeitadas porque, às vezes, vejo nos 

corredores, crianças fora das aulas! Com certeza que... e pergunto-lhes o que é que estão 

a fazer e eles respondem-me que estão... ah... de castigo. (...) Que a professora ou o 

professor mandou-os para... mandou-os para... para o corredor. Se me perguntar se eu 

concordo, ai com certeza que eu não concordo! Se me perguntasse, se eu estivesse à 

frente do colégio, se eu autorizava, ai não autorizava! Com certeza que não autorizava! 

Não autorizava porque acho... acho que é penalizar demasiado o aluno! E acho que é um 

castigo que não faz sequer sentido porque acaba por ser um castigo que acaba por ser 

cómodo para o professor, não é!? O aluno, por qualquer razão, teve um mau 

comportamento, então há que esclarecer esse mau comportamento, não é!? Mas há que 

fazer com que ele não perca a aula! É mais fácil e é mais cómodo dizer: “O menino, 

agora, sai!” ou “A menina, agora, sai!”, não é!? Agora, não me parece que seja 

educativo, isso não! Não concordo com essa forma de educar! (E1AF1) 

Neste relato, a expulsão de um aluno da sala de aula é considerada como uma rejeição. O 

aluno encontrou-se envolvido numa situação que o professor não ‘integrou’ e, para garantir o 

sossego da aula, ‘comodamente’, exige a retirada do(s) suposto(s) culpado(s). Na opinião da 

entrevistada, a rejeição, exercida sob esta forma, é inadmissível, não só porque faz com que o 

aluno perca uma parte da aula como, mais grave, ‘não faz sentido’ enquanto castigo: o 

professor não esclareceu o que se passara, nem procurou resolver o problema e ter uma 

atitude condicente e coerente. Pelo contrário, optou pela alternativa mais fácil de afastar do 
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seu horizonte visual, a (suposta) causa do aborrecimento. A afirmação final do excerto de que 

‘não concorda com esta forma de educar’ é peremptória. 

Apesar do que vimos relatando, o regulamento interno da Escola A é bastante explícito quanto 

às medidas disciplinares a aplicar, tendo em conta a falta cometida pelo aluno e a 

circunstância de esta ser ocasional ou sistemática. Refere, explicitamente, nove situações 

consideradas faltas mais ou menos graves: falta de pontualidade; não trazer o material 

necessário; não realizar os trabalhos de casa; apresentar uma atitude incorrecta; aparecer sem 

uniforme ou com algum incorrecção na forma de o usar; desobedecer às orientações dadas por 

qualquer ‘elemento qualificado da Comunidade Escolar’; servir-se de bips ou telemóveis 

durante as aulas; utilizar sem autorização, sujar ou danificar as instalações, o material escolar 

ou bens alheios; ausentar-se do colégio sem o devido conhecimento e autorização da Irmã 

responsável. Uma falta ocasional será objecto de uma advertência; tornando-se sistemática, 

dará lugar à comunicação do sucedido ao encarregado de educação e, em situações 

consideradas mais graves, como a agressão, a utilização de expressões ou gestos impróprios, 

os pequenos furtos, à realização de actividades de integração na comunidade: 

Colaboração em actividades dos diferentes sectores da Comunidade Escolar (Cozinha, 

Jardinagem,...) por um período máximo de 5 dias; Realização de tarefas com vista à 

reparação do dano provocado ou à limpeza de instalações e materiais que tenha sujado; 

Execução de trabalhos sobre temas relacionados com o dever não cumprido. 

(Regulamento interno da Escola A, 2002, p. 15) 

O aluno pode ainda sofrer uma suspensão se se recusar a realizar a actividade de integração a 

que foi sujeito, se agredir “fisicamente de forma intencional e violenta qualquer colega” ou 

levar para a escola objectos de agressão. Como medida máxima de punição, o regulamento 

prevê a expulsão do aluno, quando este: 

Injurie, calunie, difame ou ameace Irmãs, Professores ou Funcionários; Destrua, 

intencionalmente, instalações, material escolar ou bens pertencentes a outro elemento da 

Comunidade educativa; Seja reincidente no furto de bens de outrem. (Regulamento 

interno da Escola A, 2002, p. 15) 
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A decisão sobre a aplicação destas três últimas medidas, previstas, também, nos artigos 17.º, 

18.º, 19.º e 20.º do Decreto-Lei n.° 270/98, de 1 de Setembro, é reservada a um Conselho de 

Turma extraordinário, de natureza disciplinar, necessitando a última de ser sujeita à 

ratificação do Conselho Pedagógico. Em nenhum ponto do regulamento se afirma como 

aplicável a punição de expulsão da sala de aula, aliás prevista no art.º 22.º do decreto citado, 

cujo artigo 3.º indica que, para esses casos, o regulamento interno especificará as actividades 

de ocupação que o aluno deve realizar nessa circunstância, uma vez que não poderá 

abandonar a escola durante esse período. 

Na Escola B, em cujo regulamento não se fala nem de prémios nem de punições, encontramos 

outro tipo de relatos: 

Ah... quais são os comportamentos que aqui são desvalorizados, digamos assim!?... 

Acima de tudo, a desonestidade e a mentira, quer dizer... são... são... são coisas que são, 

ah... que elas aprendem desde cedo, que se... que nós somos intolerantes com esse tipo 

de comportamentos. Comportamentos que envolvam desonestidades, ah...mentira ah...eu 

não queria chamar-lhe roubo mas, desvio de bens, digamos assim... são comportamentos 

que são altamente punidos. Ah... e que são punidos ah... não significa que sejam punidos 

ah... com qualquer tipo de castigo mas, quer dizer... são tomados muito em linha de 

conta. Tudo o resto ah... tenta valorizar-se e tenta, mesmo desses que são desvalorizados, 

tenta incutir-se nas alunas, através deles, uma certa lição de vida e uma certa experiência 

de vida. Ah... não... não importa apenas ah... entre aspas, punir por punir mas que... elas 

percebam que determinado comportamento é ti... é desvalorizado porque não é um 

comportamento normal. Porque não é um comportamento normal numa vida em 

sociedade, numa vida em comunidade. E, portanto, elas têm que entender... e tem que se 

lhes fazer entender que pela vida fora elas têm de perceber isso. Porque ah... nós não 

andamos aqui todos numa selva, isto não é, propriamente, uma selva, em que nos 

andamos aqui a agredir todos os dias ou todos a ser desonestos todos os dias! E portanto, 

é importante que estes comportamentos sirvam de lição para as outras! Todos os outros 

comportamentos, em princípio, são comportamentos que são valorizados! Nós não temos 

aqui grandes problemas a nível mesmo de comportamento. Não temos... problemas de... 

de comportamento. (E1BP1) 
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Registe-se os comportamentos que o entrevistado considera mais ‘desvalorizados’: as 

situações de desonestidade ou de mentira, a que acrescenta os pequenos furtos, aliás também 

referidos por uma das entrevistadas da Escola A, citada atrás. O professor afirma que, em 

relação a estas ocorrências, são ‘intolerantes’, sendo os respectivos autores, alvo de punição. 

Não são enumerados castigos. Aliás, o entrevistado acaba por suavizar a veemência com que 

declarou a intolerância perante tais situações, dizendo que ‘não significa que sejam punidos 

com qualquer tipo de castigo’, mas que ‘são muito tidos em linha de conta’. Pelo menos, não 

são comportamentos indiferentes ou ignorados pelos educadores. O entrevistado avança, no 

seu relato, explicando como se ‘valorizam’ estes comportamentos desvalorizados, fazendo 

deles ocasião de reflexão, ‘experiência de vida’ o que, em nosso entender, parece revelar que 

estas situações, consideradas muito mais gravosas que o incumprimento de algumas regras, 

como exemplificará a directora, são objecto de repreensão e de diálogo que marque o ocorrido 

como uma ‘lição para a vida’ para o visado, bem como para as colegas que tenham tomado 

conhecimento do caso, quando tal se aplique. Estes comportamentos são apreciados no âmbito 

da vida em sociedade, como normas implícitas que é necessário considerar, seriamente, 

interiorizar por forma a que cada um possa contribuir para que não se viva numa ‘selva’. Por 

contraponto ao exposto pelo professor, deverá ser valorizada a circunstância de um aluno que, 

tendo errado, for capaz de dizer a verdade e assumir o que fez, o que parece coerente com o 

que Teresa de Saldanha promovia nas suas escolas. 

Finalizando o seu relato, o entrevistado conclui que não têm problemas de comportamento. 

Sublinhe-se que o professor em causa não fala em nome próprio, mas assume a sua posição 

como comum, o que se reflecte na utilização do plural ‘nós’ e faz supor que exista uma forma 

de lidar com os alunos em situações complexas que, não sendo única e uniforme, tal como o 

não são os educadores envolvidos no processo, parece consensual nos princípios que 

enquadram a prática. 

A directora corrobora, afirmando, também, que não têm “grandes problemas disciplinares”: 

(...) uma vez ou outra, temos uma aluna ou outra sai sem licença do colégio que é uma 

regra básica... os portões estão abertos e não há polícia mas elas não saem do colégio 

sem licença, é uma regra!, e não fumam dentro do colégio, ahm, são as duas condições 

que são postas à entrada, uma vez ou outra essas coisas acontecem mas, de uma maneira 
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geral, não temos grandes problemas e nem sequer considero que isso sejam problemas 

de comportamento. (E1BD) 

Duas situações de incumprimento do regulamento: ‘sair do colégio sem autorização’ ou 

‘fumar dentro da escola’, incumprimentos que, embora sejam considerados ‘graves’, a 

directora nem sequer considera ‘problemas de comportamento’. De sublinhar que, apesar da 

já referida vigilância exercida sobre as alunas, a directora afirma que ‘não há polícia’, ou seja, 

as alunas até poderão encontrar, facilmente, ocasião para não cumprir as regras, embora essas 

situações sejam raras. 

Um dos professores entrevistados da Escola B, há menos tempo no colégio, admitindo que há 

uma ‘certa rigidez’ quanto aos ‘comportamentos admitidos’, adianta que, na maior parte dos 

casos, as punições se ficam pela repreensão: 

Em relação ao comportamento, há… há alguma rigidez, não são admitidas, não são 

muito admitidos... maus comportamentos são imediatamente, hmm... chamados à 

atenção, embora se tente fazê-lo de uma forma pedagógica, mas... mas normalmente 

são… são repreendidos. Não sei se… se a repreensão bastaria, se não… se seria melhor 

outro tipo de... de… (...) de atitude. Não sei se basta, porque muitas vezes eles não ficam 

convencidos assim, quer dizer, nem sempre essa é a melhor maneira de… levar 

adolescentes, só que essa também é uma tarefa muito... muito complicada e... e… quer 

dizer, acho que ninguém sabe muito bem exactamente qual será a melhor forma, e aquilo 

que resulta com uns pode não resultar com outros … (...) e acho que isso às vezes é o 

que acontece, porque são repreendidos e podem até… até pedir desculpa, mas não sei 

se… se interiorizam… exactamente e se reflectem, exactamente, sobre aquilo que 

fizeram. (E1BP2) 

Deste relato, importa sublinhar a afirmação de que as chamadas de atenção são, usualmente, 

efectuadas ‘em cima da ocorrência’ e se observa um esforço de que sejam feitas ‘de uma 

forma pedagógica’. A professora questiona-se sobre a eficácia da simples repreensão, em 

alguns destes casos, fazendo notar que, como já atrás outra entrevistada registara, ‘cada caso é 

um caso’ e ‘o que resulta com uns pode não resultar com outros’. Em sua opinião, seria 

necessário, por vezes, encontrar formas de promover uma efectiva reflexão, por parte dos 
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alunos, relativamente ao comportamento assumido, de modo a que estes interiorizassem, 

realmente, o que lhes fora comunicado. A professora relança a questão da dificuldade em 

adequar as respostas e a forma de as dar, à falta cometida, à idade do aluno e, acima de tudo, 

ao próprio aluno. 

Há mais tempo na escola, ‘há 20 anos’, o professor antes citado, ainda que repetindo que ‘não 

tem havido casos graves de punições’, assistiu já a tomadas de atitudes diversas da 

repreensão, que envolveram ‘uma ou outra suspensão’ e alguns, ‘raríssimos, casos de 

expulsão’: 

Não temos aqui gra... casos graves de punições. Ah... habitualmente, os casos de 

punições aqui, desde que eu cá estou no colégio... e, como te disse, estou cá há 20 anos... 

ah... o único tipo de punições que nós aqui... que eu aqui assisti durante estes anos todos 

e dos quais ah... me lembro terá sido uma ou outra suspensão ah... e as suspensões 

estão... estão... estão... vamos lá ver... estão... deliberadas por escrito ah... nas normas de 

vida do colégio, que são distribuídas às alunas e aos pais quando põem cá as filhas ah... e 

quando as cri... as alunas vêm para cá para o colégio e estão descritos, inclusivamente, 

os casos que envolvem uma expulsão... ah... e... mas têm sido raríssimos os casos de 

expulsão... e esses são sempre tratados, sempre a nível da direcção do colégio e do 

conselho pedagógico ah... e, por vezes, dependendo dos... dos... dos casos, é colocado... 

a situação é colocada, inclusivamente, ao conselho de professores do colégio... é ouvido 

todo o conselho de... de professores. Os outros casos de punições são, basicamente, ah... 

suspensões de alguns dias que não vêm ao colégio. Ou, em casos obviamente menos 

graves, ah... o tipo de uma punição, entre aspas, que envolva um trabalho que seja um 

trabalho formativo. Nunca um trabalho deformativo, mas sim um trabalho que envolva a 

formação ah... da aluna. E que leve a aluna a perceber que não está a fazer aquele 

trabalho por fazer, para ocupar o tempo. Não, está a fazer com uma finalidade formativa! 

(E1BP1) 

Para além das ‘punições mais graves’, suspensões e expulsão, o entrevistado refere-se a outro 

tipo de punições, também utilizadas na Escola A, embora aqui se lhes acentue o carácter 

formativo, em vez da atrás referida ‘integração comunitária’, ainda que, na interpretação desta 

expressão, esteja implícito o carácter formativo aqui enunciado. 



 723

Outra professora respondeu a esta questão de forma pessoal, como se, agindo na hora, não 

precisasse de pensar noutras soluções, reflectindo sobre a sua própria atitude, face a alguns 

comportamentos mais desajustados, dentro da sua sala de aula, como aliás aconteceu com 

outra das entrevistadas (EBP4): 

Hmm... é assim: eu quando acho que devo castigar um alu... uma criança, pode-se… 

depende da criança que for. Se for uma criança hiperactiva, e que só está a fazer 

disparates na aula, mais vale mandá-la ir dar uma voltinha e mandá-la vir um bocadinho 

depois. Porque assim, enquanto dá uma voltinha ao ir um bocadinho lá fora sossegar e 

entrar, pergunto “Olha, já estás mais calmo?”, e entra passado um bocado. Hmm… 

como é que valorizo? Depende do meu estado de espírito também naquele dia. Pode-me 

apetecer… se estou muito bem disposta, ou qualquer coisa, e… sei lá, posso dar um 

beijinho, po... quer dizer… mas isso é uma coisa muito mais pessoal, penso que tem 

muito mas a ver com a pessoa... (EBP6) 

A entrevistada começa por assumir que, para aplicar um qualquer castigo, é necessário ter em 

conta a pessoa do aluno, porque o castigo “depende da criança que for”. E dá o exemplo do 

que seria a sua atitude face a uma criança que ‘só estivesse a fazer disparates’: mandá-la dar 

‘uma voltinha’ e regressar depois. Uma solução que não parece ser, propriamente, punitiva – 

não se trata de ser expulso da aula – mas que não nos espanta que resulte, em muitos casos, na 

medida em que, sem grandes constrangimentos’, faz com que o aluno se retire, por uns 

momentos, para ‘sossegar’, e regresse, de novo, sendo acolhido com um “já estás mais 

calmo?”, como descreve a professora. Embora utilize aqui o termo “hiperactiva”, que exigiria 

uma definição mais precisa e um tratamento mais circunstanciado, pareceu-nos, no contexto 

da entrevista, que a professora o usou envolvendo nele, indiferenciadamente, os casos de 

alunos mais agitados ou mais faladores, como se verá adiante. 

Este relato evidencia, ainda, o reconhecimento da relação entre o estado de espírito do 

professor e as atitudes que toma, relativamente às diversas ocorrências do quotidiano escolar. 

A entrevistada faz depender do seu ‘estado de espírito’, a maneira como valoriza um 

determinado comportamento. Mas o mesmo se poderia dizer da aplicação de um castigo, ou 

de uma chamada de atenção. Referimo-nos à forma e não ao princípio a ser valorizado ou 

punido. Registe-se o exemplo que a professora nos dá, das formas ‘muito pessoais’ e 
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provavelmente, afectivas, que utiliza para valorizar algo que um aluno fez: “posso dar um 

beijinho”. 

A mesma professora relata, mais adiante na entrevista, continuando a reflectir sobre a sua 

actuação, notando-se a valorização dos ‘laços afectivos’ que, com o tempo e a convivência, 

para além do conhecimento mútuo, se vão criando e aprofundando, entre professor e alunos: 

(...) as crianças são mais difíceis, em termos de comportamento, dizem os psicólogos que 

têm sempre qualquer aspecto por trás. Então a primeira coisa que se faz é tentar, a 

psicóloga, falar com a família, ver o que é que se passa, se há algum problema. E em 

geral, hmm… che... chega... chega-se à conclusão… que os pais dessas crianças, ou de 

facto há algum problema, ou então de facto essas crianças são exactamente iguais às 

crianças, são pessoas muito activas. Hmm… o que é que se faz? Tenta-se levar as coisas 

d... da melhor maneira, tentar conversar ao máximo, pois que é o que eu faço, converso 

muito. Não sei se dá... não sei se dá assim algum resultado, mas chamo-os muitas vezes 

em particular, quando estou no recreio com eles, chamo-os muitas vezes à parte e... e 

falo com eles, tento-os fazer perceber as coisas. Não sei se funciona muito, mas pelo 

menos eu… descarrego [risos] as coisas todas que tenho para lhes dizer. Acho que às 

vezes fica, e depois se... se há necessidade de voltar a chamar a atenção, eu depois 

lembro ‘Mas lembras-te da conversa que eu tive contigo?’, hmm… tentar… não sei se 

funciona se não, alguns funciona melhor… (...) O primeiro ano torna-se mais difícil. 

Depois a partir do segundo, eles para já, já criaram um laço afectiv... afectivo com a 

professora e... e têm muito mais vontade de nos agradar. (...) mesmo com as crianças 

hip... hmm, hiperactivas, e mesmo com as outras – hiperactivas entre aspas, porque nós 

não temos hiperactividade, mas… aquelas mais agitadas – e depois o [ano seguinte] já é 

um ano muito mais calmo, porque os laços de afectividade que eles… que eles criam 

com as professoras já são muito mais fortes. Eles têm muita vontade de… de agradar, 

de… mesmo a nível de respeito é completamente diferente. (EBP6) 

Nesta linguagem de afectos, na linha do que Teresa de Saldanha promoveu, que reconhecem 

em cada um dos alunos, uma pessoa com capacidades, competências e sentimentos, que 

aprenderá melhor se se sentir querida e acolhida como é, admitimos que a afirmação da 

entrevistada de que os alunos, criando ‘laços afectivos fortes’ com a respectiva professora, 
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‘têm muita vontade de agradar’, pode ter um lado menos educativo se não for, 

convenientemente, gerido pelo professor. 

Contrapondo a este possível obstáculo, registamos que, para além do que na entrevista citada 

pudemos observar de cuidado por parte da professora, no sentido de uma educação baseada 

nos valores expressos na política educativa do colégio, entre os quais a verdade e o ‘ser igual 

a si próprio’, em conversas informais, foi-nos aventado que os alunos eram incentivados a 

manifestar as suas opiniões próprias, ainda que diferentes das dos seus educadores, com a 

condição de que soubessem justificá-las, o que sugere uma valorização do pensamento 

próprio, crítico, desde que fundamentado, e aponta, ainda, para o desenvolvimento da 

capacidade de reflexão e de argumentação. 

As entrevistas aos alunos da Escola B parecem dar a entender que os alunos, conhecendo as 

normas, consideram que “não há assim muitas coisas proibidas” (EBA21). Perante esta 

questão, que lhe terá parecido estranha, uma aluna do 5.º ano de escolaridade responde como 

se nunca tivesse pensado nisso ou, tudo o que sabe que não deve fazer fosse tão óbvio, que 

não necessitasse de ser enunciado: “Que é proibido... que não se deve fazer? Acho que é bater 

aos professores, ou chamar-lhes nomes, e... assim...” (EBA12). 

Das poucas coisas que não lhes é permitido fazer, as alunas da Escola B referem: fumar 

(EBA24, EBA25), entrar em determinados lugares que estão vedados à circulação dos alunos 

(EBA21), apresentar-se no colégio sem uniforme (EBA24, EBA25), sair do colégio sem 

autorização (EBA22). Em relação a este condicionalismo uma das alunas justifica: “(...) o que 

é proibido é sair sem autorização das Irmãs, assim, por exemplo: ir, hããã, (...) lá fora, atrás de 

casa, e sair (...). Mas as Irmãs ficam preocupadas” (EBA15). 

Uma aluna, já há mais tempo no colégio, pronuncia-se do seguinte modo, sugerindo a 

interiorização de determinados hábitos e procedimentos, de uma forma quase imperceptível 

para os alunos: 

Aqui, as coisas apesar de não serem muito, muito rígidas, ainda são um bocado. (...). Em 

quê? A pessoa às vezes não se apercebe, porque já cá estou há tanto tempo, para mim é 

tudo normal: a pessoa comportar-se, não responder, há coisas que a pessoa já está 

habituada, só que... às vezes, eu falo com pessoas de fora, de uma escola oficial, e ficam 
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a olhar para mim [risinho] “O que é que tu dizes?”, e eu “Não digo nada... é uma questão 

de respeito”, e eles dizem “Ah, eu respondia logo assim, e não sei quê”. E eu depois, eu 

também própria fico chocada “O quê? Tu respondias assim?”... e essas trocas de 

impressões. (EBA23) 

A aluna manifesta alguma confusão pessoal: por um lado, parece-lhe que ‘as coisas não são 

muito rígidas’, mas talvez isso seja devido, em parte, a ‘já estar habituada’; confrontando com 

o que se passa nas escolas oficiais, talvez até possa concordar que “ainda são um bocado”. 

Sublinhe-se o que, das suas conversas com amigos que frequentam as escolas oficiais, esta 

aluna regista como sendo diferente: a noção de respeito a que associaríamos o que, em cada 

uma das situações, se entenderá por ‘ser bem educado’. A falta de respeito dos colegas, 

estudantes de escolas oficiais, ‘choca’ a aluna que, ao longo dos anos que passou no colégio, 

interiorizou ‘como se deve comportar’, que ‘às vezes não deve responder’. 

Os alunos da Escola A, para além de referirem situações não permitidas, semelhantes às da 

Escola B, como a obrigatoriedade de usar uniforme (EAA12, EAA16, EAA17, EAA18), de 

entregar à Irmã responsável a autorização do respectivo encarregado de educação quando 

precisam de sair do colégio fora das horas habituais (EAA12), de não “faltar ao respeito aos 

professores” (EAA15), de respeitar a zona de acesso exclusivo às Irmãs (EAA14), 

acrescentam outras: “não mascar pastilhas elásticas nas aulas” (EAA18); não fazer ‘graffitis’ 

nas paredes” (EAA20); “não podemos escrever nas mesas, senão estamos a estragar a 

apresentação do colégio (...)” (EAA11). 

Um dos alunos sintetiza: “Em relação ao permitido (...): sou livre, mas há algumas condições 

aqui que, se nós não cumprirmos as regras, se podem estragar (...)” (EAA11). Outro afirma: 

“eu aqui dentro faço tudo...!” (EAA15). Alguns alunos não são capazes de formular o que lhes 

é permitido fazer, mas enumeram, com facilidade, o que consideram proibido: 

Permitido... permitido... hum... não sei. Mas proibido, olhe, não se pode jogar à bola na... 

nos recreios mas também isso é porque se partem muitos vidros... (...) É proibido porque 

partem muitos vidros. Não somos... não somos nós, são mais os oitavos anos. Mas isso 

depois as Irmãs... pelos oitavos pagam os outros todos. (EAA19) 



 727

Relativamente à forma de se apresentarem no colégio, os alunos consideram que há uma 

grande exigência por parte das Irmãs: “É proibido por exemplo andarmos assim um bocado 

mais relaxados com o uniforme” (EAA17). Uma outra comenta: 

Não podemos fazer madeixas no cabelo, hum... não podemos trazer lenços na cabeça, 

não podemos andar de camisa para fora, se fizéssemos um piercing aqui, não entrávamos 

quase de certeza, hum... não podemos andar de atacadores desapertados e coisas... 

(silêncio) Depois coisas que me deixam fazer: depende das coisas, não é? (silêncio) Não 

sei. (EAA16) 

Outros comentam que a exigência das Irmãs, nalgumas situações, é exagerada: 

Por exemplo (...): nós não temos cartão, [a Irmã] já sabe que nós almoçamos no colégio 

e agora é sempre obrigatório, obrigatório, obrigatório, obrigatóriozíssimo trazer cartão... 

se não trazer... se não trouxermos cartão vamos para o fim de uma fila enorme e depois 

chega uma parte em que já não temos comida boa (...). (EAA13) 

Embora seja de reconhecer a necessidade da existência de normas explícitas, numa escola de 

grandes dimensões como é a Escola A, mesmo em aspectos administrativos, quase 

burocráticos, como a apresentação do cartão para almoçar, surpreende-nos que os alunos os 

refiram apenas como aspectos exteriores a si e desconheçam, ou não tenham compreendido, a 

dimensão pedagógica que, alguns deles, parecem poder transportar consigo. Por exemplo, 

para além da referência à rigidez no uso do uniforme e dos acessórios, refira-se o caso do 

cartão do almoço, possível de enquadrar numa política de responsabilização do aluno pelos 

objectos que tem de transportar consigo todos os dias. Note-se, no entanto, a expressão 

exagerada do próprio aluno quando afirma que é “obrigatóriozíssimo trazer cartão”. 

(...) às vezes [as Irmãs] querem que nós sejamos muito certinhos e isso, não podemos 

fazer nada assim de diferente, que elas depois ralham connosco. (...) Às vezes é bom, 

porque senão depois nós também fazemos coisas erradas. Mas outras vezes também 

acho que elas às vezes nos deviam deixar fazer coisas para nós sermos livres, para não 

estarmos sempre... porque eu acho que uma pessoa não tem que ser assim sempre... 

muito certinha, e isso... às vezes podemos conversar, nas aulas nunca podemos dizer 



 

 728

nada (...) e depois há sempre aquelas coisas que as Irmãs ralham connosco (...) porque 

nós não estamos direitos na fila, e isso... (EAA14) 

O relato deste aluno levanta questões importantes no que se refere à forma de lidar com os 

alunos, tão bem expressa na afirmação “querem que nós sejamos muito certinhos”. O 

entrevistado reconhece o lado positivo deste tratamento, na medida em que lhes mostra as 

‘coisas erradas’ mas, simultaneamente, exprime o desejo de poder libertar-se ‘das filas’, das 

coisas que não os deixam fazer. No fundo, o aluno parece apelar a que lhes seja reconhecido o 

direito a ‘não ser sempre certinhos’, a ser crianças ou, neste caso, adolescentes, o direito de 

errar, fazendo coisas de que gostam, ainda que, algumas vezes, não as façam bem feitas e 

alguém tenha de lhes chamar a atenção. A expressão ‘ralhar’ surge como algo que sabem 

inevitável em certas ocasiões, sendo que os exemplos dados são de situações de 

comportamentos exteriores, como o ‘estar direito na fila’. Sublinhe-se, ainda, a afirmação de 

que ‘nas aulas não podem dizer nada’, o que nos faz suspeitar que as aulas tenham um registo 

ainda tradicional, de carácter expositivo. Como veremos, esta interpretação não corresponde, 

totalmente, ao observado. 

Alguns alunos referem formas de castigo: 

Sim, [as Irmãs são muito exigentes]. Os castigos que elas dão... depois tiram-nos os 

recreios, às vezes, e por coisas assim às vezes que... são um bocado exigentes, são. 

[Tiram-nos os recreios] às vezes por coisas que a turma fez. Não estou a dizer que não é 

merecido, mas...(...) Fica alguém a tomar conta de nós e ficamos na... a ler ou... durante 

o recreio na sala se aula. (...)  Costuma ser o [recreio] do almoço. (EAA17) 

O aluno aqui entrevistado, considerando que as Irmãs são, por vezes, demasiado exigentes, 

reconhece que são, também, frequentemente, justas, na aplicação dos castigos. Pelas suas 

hesitações, percebemos que, por vezes, considera a reacção desproporcionada em relação à 

ocorrência, ainda que merecida, bem como lhe parecerá desproporcionada, a aplicação de 

castigos conjuntos, de turma, em situações provocadas só por alguns. Parece, ainda, lamentar 

que esses castigos redundem, frequentemente, na privação dos intervalos, particularmente do 

recreio do almoço, o mais extenso. Ocorre-nos recordar que, na atribuição de castigos, a 

privação do recreio, nas escolas de Teresa de Saldanha, não incluía, nunca, como ela própria 
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afirmava e fixou, mesmo, no regulamento de alguns colégios, como vimos, o recreio depois 

do almoço, considerado fundamental para os alunos e para o seu bom aproveitamento escolar. 

Dos relatos recolhidos, alguns revelam que certos alunos procuram formas de escapar às 

restrições que lhes são impostas: “quando as pessoas não vêm podemos estar assim um 

bocado mais à vontade (...)” (EAA17), o que contraria o princípio da verdade e da 

honestidade: 

Depois não deixam andar com a camisa de fora, apesar de nós andarmos. E... muitas das 

vezes não nos deixam correr nos corredores, mas, quando vêem que o aluno está 

apressado, deixam... (...) não podemos fazer certo tipo de coisas como, por exemplo: 

hum... jogar à bola nos corredores, nem é aconselhável por causa dos vidros, mas nós, às 

vezes, pegamos numa bolinha de esponja e damos lá uns toques. (EAA20, sublinhado 

nosso) 

Registamos esta ambivalência entre a norma e os processos de fuga que permitem escapar-

lhe, o que parece reforçar a noção de que os alunos têm, mais ou menos interiorizado, que as 

normas podem ser infringidas, desde que ninguém dê por isso, uma vez que existem, apenas, 

para limitar aquilo de que gostam: “(...) não são muitas as coisas que nos deixam fazer... (...) 

Do nosso gosto, não” (EAA17). Por outro lado, podemos pensar que a não compreensão das 

normas, as torna ridículas aos olhos dos alunos e, por isso, na sua forma de entender, não são 

para cumprir. 

5.4.2.2 O uniforme 

No folheto de apresentação da Escola A aos pais e encarregados de educação afirma-se: 

“Exige que os alunos se apresentem de uniforme e assistam às aulas com todo o material 

escolar determinado por cada professor” (Normas, n.º 3, negrito no original). No n.º 1.3.4 do 

regulamento interno da mesma escola encontramos a descrição do uniforme: 

(...) saia do tipo “kilt” castanho e branco, para as raparigas e, por calções do mesmo 

tecido do “kilt” ou calças castanho escuro, para os rapazes; camisa branca; camisola 

branca ou castanho escuro de gola alta; pullover de malha castanho escuro; meias 

brancas ou castanho escuro e sapatos “mocassins” ou “vela”, castanho escuro ou 
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“carneira”. Os agasalhos, a usar por cima do uniforme, só podem ser castanho escuro. 

(pág. 12) 

A ilustrar esta descrição, na secretaria da escola podemos encontrar dois bonecos vestidos a 

rigor que acrescentam, a esta descrição, a gravata, de uso obrigatório em anos anteriores (ver 

Figuras 86 e 87): 

      

Figuras 86e 87. Modelo de uniforme para rapariga e para rapaz. Escola A. (Foto da investigadora) 

As camisolas e as camisas têm o logotipo do colégio bordado. Existe, também, um modelo 

para o equipamento de Educação Física, que se encontra descrito no mesmo número do 

regulamento: “t-shirt branca com logotipo do Colégio e calções de ‘licra preta’ para as 

raparigas e calções azul escuro para os rapazes” (Regulamento interno da Escola A, p. 13). 

O uniforme da Escola B só difere do descrito para a Escola A em pequenos pormenores, como 

na altura da saia, que é ligeiramente mais comprida, e nos sapatos, que têm um modelo 

próprio. Na Escola B existia, ainda, um casaco tipo blazer, com o símbolo do colégio no bolso 

superior, completando o uniforme e que, entretanto, foi alterado para um blusão de cor 

castanha, forrado com o mesmo tecido de quadrados castanho e branco das saias das raparigas 
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e dos calções dos rapazes mais novos. O equipamento de Educação Física também é 

uniformizado: fato de treino azul escuro com t-shirt branca assinalada com o nome do colégio 

e o respectivo logotipo. O regulamento interno da Escola B não descreve o uniforme, 

salientando, apenas, a sua obrigatoriedade e a função que se lhe reconhece: “O uso do 

uniforme como elemento de unidade, é obrigatório. As alunas não poderão entrar nem sair do 

Colégio e, bem assim, participar em actividades circum-escolares, sem o uniforme completo” 

(Regulamento interno da Escola B, §18). Na secretaria da escola, podemos encontrar um 

modelo vestido com o uniforme completo. 

O uniforme configura, assim, um ‘elemento de unidade’ mas, também, um elemento de 

identificação dos alunos com a respectiva instituição, com o sentido de pertença que tal 

identificação conjunta comporta: 

É assim: bem, para já, em termos práticos, eh... já somos dos... dos poucos – não são tão 

poucos, mas eh... eh... há... há muitos colégios mesmo colégios de Irmãs que já têm... 

que já não têm farda. Portanto, os nossos alunos continuam a ter uma identi... a 

identificarem-se, de alguma forma, com o colégio pela... pela roupa que usam. Que não é 

do agrado de muitos – eh... acho os alunos não gostam especialmente de usar, excepto 

quando chegam ao nono ano, que ainda no outro dia estava aí uma aluna que ia ter 

imensas saudades de usar a farda. Eu acho que é... que eles contestam, contestam, até ao 

dia que têm que a largar. Porque depois têm algumas saudades. (E2AP2) 

A existência de um uniforme de uso diário obrigatório foi justificada pela directora da Escola 

A por ser tradição e, simultaneamente, um elemento facilitador para os pais, na escolha da 

roupa dos filhos, bem como um meio de evitar a competição das marcas que nem todos 

podem usar (E1AD1). De forma geral, os professores corroboram esta opinião: 

Eu acho que tem muitos aspectos positivos, a farda. (...) para mim a farda tem o mesmo 

sentido que tem nas associações dos escuteiros, que é eh... eliminar as diferenças 

económicas que possa haver. Nós aqui... os alunos, não... vamos lá ver, posso ter alunos 

que estão cá e têm bolsas e que os pais não têm o poder económico que a maior parte 

deles tem, que os outros têm. Eu nem dou conta deles porque tem... vestem-se da mesma 

maneira. Os acessórios podem variar ligeiramente, mas... também não se nota tanto 
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nisso... não se nota tanto isso. Enquanto que se eles estiverem... quando estão vestidos 

normalmente essas diferenças notam-se muito mais e são motivo de discriminação por 

parte uns dos outros, por parte, eventualmente, de algum adulto, mas mais por parte 

dos... dos miúdos. Portanto, eu acho que o facto de eles usarem um... um uniforme, uma 

farda, um uniforme que... que é... tem... tem vantagens. Principalmente a esse nível. 

(E2AP2) 

Alguns dos alunos entrevistados revelaram não gostar de usar farda (EAA15, EAA16, 

EAA18; EBA14, EBA16): uns simplesmente, ‘porque não’; alguns por não apreciarem andar 

‘iguais’ aos outros colegas (EBA14); outros, ainda, por não gostarem da cor ou do modelo 

escolhido (EBA20). Curiosamente, interrogados sobre o que mudavam na escola se 

pudessem, nem todos os que afirmaram não gostar de o usar, apontaram o uniforme como 

algo a retirar; e nenhum dos que mostraram desagrado em usar uniforme na rua, o justificou 

com o receio de ser identificado como aluno da sua escola. Afirma uma professora da Escola 

B: “Eh... o uniforme também, acho que isso... apesar de muitas não gostarem e... e refilarem, 

acho que apesar de tudo há muitas que gostam e que se sentem identificadas com ele” 

(EB2P2). Outra professora sublinha o sentido prático do uniforme, por exemplo, durante uma 

visita de estudo, em que se torna muito mais fácil saber onde estão os alunos (EBP4). 

Alguns alunos manifestaram, mesmo, gosto pelo uniforme (EAA12; EBA15, EBA23) e pela 

circunstância de andarem com ele vestido na rua e nos transportes públicos. Uma aluna 

revelou que não se importava nada de ir jantar fora vestida de uniforme: “Ando como se fosse 

uma roupa normal” (EAA12). 

(...) há muita gente que não gosta, eu gosto porque não cria aquelas rivalidades da roupa, 

entre as miúdas, as raparigas são mais rivais do que os rapazes nessa questão das roupas 

e das marcas, e dessas coisas assim. Acho que nos ajuda bastante. Depois é aquela coisa, 

de manhã, não temos que escolher a roupa, não estamos preocupadas, é só tirar a camisa, 

tirar a saia, essas coisas assim (...). (EBA23) 

Registe-se, ainda, que uma aluna da Escola B considerou exagerado que não lhes fosse 

permitido sair do colégio de fato de treino, mesmo quando a Educação Física é à última hora 

da tarde (EBA25). Outro aluno, da Escola A, referiu-se a uma exigência demasiada em 
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relação ao modo de vestir o uniforme (EAA17), que desejaria ‘mais relaxado’, o que contrasta 

com a opinião veiculada por alguns dos professores entrevistados: “O colégio é um colégio de 

farda! E se é um colégio de farda, é... a farda é aquela! Há muitos outros colégios que não têm 

farda! Não têm que vir refilar (...)” (EAP5); “(...) sinto que por vezes deveria de haver [sic] 

um... um certo rigor: ou bem que é uniforme, ou bem que não é uniforme, e se é uniforme tem 

que ser uniforme mesmo” (EAP6). Durante a investigação presenciámos, por diversas vezes, 

na Escola A, chamadas de atenção por parte de diversos educadores, Irmãs, professores e 

vigilantes aos alunos que traziam as camisas por fora das saias ou das calças; uma situação 

recorrente e, aparentemente, bastante generalizada. Uma dessas ocasiões ficou registada em 

diário de bordo: 

(...) uma professora das mais antigas do colégio (...) abordou, no corredor, um grupo de 

alunas da turma a cuja aula eu me preparava para assistir, chamando a atenção para o 

facto de terem a fralda da camisa fora da saia. As alunas puseram a camisa para dentro, 

mas uma delas alternava o sorriso em frente da professora com pequenas fugas para as 

suas costas, fazendo caretas. Assim que a professora continuou o seu caminho as duas 

alunas colocaram-se ‘em posição’ com as mãos na fralda da camisa, contaram até três e, 

assim que a professora dobrou a esquina, tiraram as camisas de dentro das saias, no meio 

de grande galhofa. Fiquei impressionada com esta atitude, ainda mais estando eu ali, 

bem ‘visível’, sem que me conhecessem de lado nenhum. Não fiz qualquer comentário 

para não provocar reacções que depois pudessem interferir na observação da aula que ia 

começar, com essas mesmas alunas. (DBA) 

Ainda que, mais tarde, reflectindo sobre este episódio, tivéssemos ponderado que a 

irreverência patente na atitude tomada pelas alunas estaria de acordo com a sua idade, 

conhecida pela contestação e por alguma rebeldia face aos mais velhos e às normas 

instituídas, não deixámos de nos questionar acerca da natureza da relação professor / alunos, 

bem como dos valores promovidos junto dos alunos e por estes apropriados, nomeadamente 

no que se refere ao respeito pelos outros. 
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5.4.3 A preparação do ano lectivo 

O projecto educativo da Escola A determina que, no início do mês de Setembro, se realize 

uma reunião geral “presidida pela Directora Pedagógica, em que participam as Irmãs que 

exercem funções no colégio e os docentes” (Projecto Educativo da Escola A, 2001, p. 34). 

Nesta reunião se dá as boas vindas a todos e se apresentam os novos elementos, Irmãs e 

professores, bem como os novos directores de turma, se for o caso. Segue-se a planificação do 

ano lectivo, com a calendarização do ano e das reuniões dos vários órgãos, como o Conselho 

Pedagógico, Conselhos de Turma, Reuniões de Pais; a escolha do tema da área-escola; a 

programação das actividades que deverão realizar-se ao longo do ano, entre as quais as festas, 

os passeios de fim do ano para cada ano de escolaridade, a viagem de finalistas e os principais 

eventos desportivos. Num segundo momento, organizam-se grupos de trabalho para tratar de 

cada um dos eventos, que procurarão estruturar e organizar, definindo objectivos e sugerindo 

outras actividades pertinentes para a consecução do evento em causa. Por exemplo, em 

relação à área-escola, “são ‘pensados’ os colóquios a propor e possíveis conferencistas, bem 

como as visitas de estudo passíveis de se realizarem neste contexto” (Projecto Educativo da 

Escola A, 2001, p. 37). 

Desde esta reunião até ao início das aulas, reunir-se-ão os professores que leccionem a mesma 

disciplina, no mesmo ano de escolaridade, para planificar as respectivas actividades, 

nomeadamente, as visitas de estudo. Ao mesmo tempo, “decorrem algumas acções de 

formação dirigidas aos docentes” (Projecto Educativo da Escola A, 2001, p. 37). 

A indicação que os professores fornecem, nas entrevistas, confirma, em grande parte, o 

cumprimento destas determinações: “Em Setembro, as actividades ficam todas programadas, 

os passeios, tudo programado. (...) nós assistimos à reunião geral e depois... pronto, sabemos 

as directivas desse ano do colégio, depois reunimos, Educadoras e Irmã [responsável] e 

preparamos, planificamos o ano” (E1AP1). 

Hum... [o plano de actividades] é... é marcado... é preparado... há uma... há uma proposta 

base das Irmãs, que depois é concretizada em reunião com os professores. Segundo as 

várias sugestões. [Todos os professores são envolvidos] Nessa planificação e nas 

actividades. A proposta base é mais em relação ao calendário, datas e depois as 
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actividades, que... pronto, serão propostas pelos professores e depois as Irmãs também 

irão dar... darão o ser parecer. (EAP3) 

(...) tudo o que for festas, festejos religiosos são, normalmente, as Irmãs ah... tudo o que 

seja já da área curricular são os professores, em reuniões gerais e depois em reuniões de 

grupo, não é!? E depois, cada um de nós, em grupo diz o que é que pretende fazer para o 

ano lectivo e depois é feito o calendário pelas Irmãs que põem sempre... isso é 

verdade!... põem sempre ao critério dos professores, as datas e os horários e explicam o 

porquê da data ou não. Mas se, eventualmente, os professores não concordarem ah... é 

susceptível de ser alterada. Mas, no fundo, é preparado por todos! Cada um na sua área... 

é preparado por todos! (EAP5) 

No caso dos 2.º e 3.º ciclos, acontece que, cada disciplina, num determinado ano, é atribuída a 

um mesmo professor, o que dificulta a existência da planificações conjuntas mas, como 

afirmam alguns dos entrevistados, não impede que se estabeleça intercâmbio entre os 

docentes da mesma disciplina, em anos diferentes: 

(...) [a outra professora] tem os nonos anos, este ano, eu tenho os sétimos e oitavos. Para 

o ano, sou eu com os nonos e ela com os sétimos e conversamos muito as duas sobre o 

que estamos a dar e a ordem pela qual damos a matéria. (...) trocamos muito... até [com a 

professora que lecciona a disciplina no 2.º ciclo], (...) trocamos muito ah... muito... ‘Olha 

as minhas fotocópias e toma lá. Estou a dar aqui... vou ali...’. (EAP5) 

Na Escola B, a programação do ano lectivo começa mais cedo, no final do ano lectivo 

anterior, e envolve a totalidade dos professores da escola: 

O plano anual de actividades é preparado por todo564 o conselho de professores. Ah... 

em... ah... habitualmente, em Junho, finais de Junho, princípios de Julho, professores 

reúnem-se durante vários dias e começam por preparar o plano anual de... de 

actividades. Ah... e, a partir, do plano anual de actividades, depois em grupos 

disciplinares... primeiro em grupos de ciclos, depois em grupos de anos e depois, 

                                                 

564 Palavra acentuada. 
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finalmente, em grupos disciplinares são... são planificadas todas as actividades do ciclo, 

do ano, da turma e das disciplinas. De preferência sempre num... num... numa... num 

regime de interdisciplinaridade. (E1BP1) 

Como descreve o professor, primeiro procede-se à elaboração do plano anual de actividades, 

seguindo-se a planificação das mesmas por grupos de ciclo, passando, depois, para o nível dos 

grupos de anos de escolaridade e, finalmente, para os grupos disciplinares. A organização 

desta sequência de grupos, envolve todos os professores nos diversos níveis de preparação, 

tornando-os conhecedores e co-responsáveis por tudo o que vai acontecer ao longo do ano, 

parecendo favorecer, além do mais, a desejada interdisciplinaridade nas diversas actividades. 

A circunstância de as actividades de preparação do ano lectivo começarem no final do ano 

anterior permite, ainda, que sejam corrigidas, de imediato, as situações ou formas de actuação 

pedagógica que a avaliação do ano que termina, precedendo a preparação do seguinte, 

determinou como menos conseguidas ou como aspectos a reforçar. O intervalo das férias de 

Verão permitirá o amadurecimento, por parte de todos, do que ficou definido, havendo ainda 

tempo, nas primeiras reuniões de Setembro, de efectuar alguns ajustes. Nessa altura se fará, 

também, a integração de algum novo professor. 

Nessa linha, é no final do ano lectivo que, detectadas as necessidades do grupo docente, os 

próprios professores determinam as áreas pedagógicas em que consideram que seria útil obter 

formação adicional e se escolhe, para além do tema a desenvolver no início do ano lectivo 

seguinte, como actividade de preparação próxima, por excelência, o formador por ela 

responsável que, por sua parte, tem, assim, mais tempo para se preparar, dispondo, ainda, da 

possibilidade de solicitar outros elementos que o auxiliem nessa preparação, por forma a 

poder responder, eficazmente, às necessidades enunciadas. Comenta o formador entrevistado: 

Aqui, o que eu noto é que há uma grande organização, uma grande preparação. (...) as 

acções de formação que eu sou convidado a dar aqui têm um ano de antecipação 

relativamente ao que vai acontecer e ao que se está a preparar (...). As coisas são 

preparadas com tempo. (EFr) 

Observamos uma sublinhada relevância, atribuída a um órgão de gestão que não é, 

usualmente, referido para lá do 1.º ciclo, o Conselho de Professores, que, como vemos na 
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citação seguinte, se reúne regularmente ao longo do ano. Sublinhe-se a noção de corpus que 

parece advir da relevância concedida ao Conselho de Professores, equipa de professores, à 

preparação comum e à co-responsabilização efectiva: 

(...) digamos que não há [indicações dos princípios pedagógicos que devem seguir]... 

essas indicações não são dadas aos professores: os professores trabalham essas 

indicações. Portanto, nós temos um conjunto... nós reunimos com alguma regularidade, 

portanto, o Conselho... o Conselho de Professores, que é um órgão completamente 

independente, como noutras escolas, do Conselho Pedagógico e do Conselho Directivo, 

do... da parte de direcção digamos do colégio (...) e esse Conselho de Professores reúne 

periodicamente e é o Conselho de Professores que trabalha os... digamos que as 

indicações pedagógicas, de acordo, obviamente, com as indicações pedagógicas que são 

emanadas pelos documentos oficiais do Ministério da Educação. Pronto. Eh... 

Obviamente que, depois, aparte dessas indicações ministeriais que vêm dos documentos 

do Ministério nós podemos introduzir outras indica... outras metodologias e outros 

conceitos pedagógicos. Agora, é importante isto: os professores... não são dadas aos 

professores tirando, de facto, as indicações que vêm do Ministério, não lhe são dadas: 

‘olhe tem aqui, tem de cumprir isto, isto e isto...’ Não! Os professores vão trabalhar! 

Portanto, os professores vão trabalhar essas próprias indicações pedagógicas. E eu penso 

que isso é uma política correcta, porque acho que é uma forma de meter as pessoas 

dentro eh... (E2BP1) 

Sublinhe-se, ainda, que as indicações pedagógicas fornecidas quer pelo Ministério da 

Educação, mesmo no que respeita aos conteúdos e objectivos programáticos por este 

definidos, quer pela direcção da escola, não constituem documentos acabados que cada um 

tem, simplesmente, de cumprir. O entrevistado chama a atenção para a necessidade de 

trabalhar esses documentos e de introduzir ‘outras metodologias e conceitos pedagógicos’, 

uma função do(s) professor(es) em que este(s) se torna(m) autor(es) do(s) seu(s) próprio(s) 

esquema(s) de trabalho; uma forma de actuação que avalia como ‘política correcta’, uma vez 

que implica todos os professores no processo de passar para a prática os princípios enunciados 

de uma forma geral e sintetizada. 
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Foi o que expressaram outros professores que, como este, estão há mais tempo no colégio e 

que não tiveram dúvidas em afirmar que a programação do ano lectivo era obra de todos. 

Apenas uma das professoras entrevistadas revelou algum desconhecimento, relativamente a 

este processo, uma vez que, tendo chegado em Setembro, já encontrara a maior parte do 

trabalho realizado: “eu não estava cá na altura. Portanto quando eu vim, o Plano de 

Actividades já... já estava… já estava feito” (E1BP2). 

Também nesta escola, na maior parte dos casos, se atribui uma disciplina de um determinado 

ano a um só professor, o que torna complicada a elaboração de planificações conjuntas, a 

curto prazo, mas não impede que haja intercâmbio entre professores de anos subsequentes. 

Uma das entrevistadas, há menos tempo na escola, referiu a possibilidade de haver trabalho 

conjunto interdisciplinar levando, por exemplo, um professor de Filosofia à aula de 

Português, quando se tratasse de analisar a obra de Vergílio Ferreira (E1BP2), como já 

acontecera, o que, em sua opinião, depende (demasiado?) dos professores envolvidos e podia 

ser mais aproveitado, mesmo envolvendo outras áreas como, em relação à disciplina de 

Português do secundário, a História ou a História das Artes. Essa interdisciplinaridade 

acontece, sistematicamente, quando se preparam visitas de estudo que têm, por norma, esse 

carácter. Curiosamente, a circunstância de estas iniciativas dependerem do próprio professor, 

denota a liberdade de ser criativo e de dar um cunho pessoal às suas aulas, ao mesmo tempo 

que, antes, o tornou co-responsável e solidário com as decisões da programação e as 

orientações pedagógicas, em cuja definição participou no final do ano lectivo anterior, como 

preparação do seguinte. 

Sublinhe-se que, embora alguns dos entrevistados tenham tido o cuidado de, por vezes, 

emendar o “nós” com que respondiam às questões colocadas, observámos, como algumas 

vezes fomos salientando, uma maior constância na construção frásica plural, provavelmente 

proveniente deste esforço de co-responsabilização na programação e, também, decisão sobre 

as orientações pedagógicas: “Nós aqui tentamos incutir!... e acho que... nós e as Irmãs (...)” 

(EBP5). 

Como garante da qualidade pedagógica, para além de cada um dos professores ou do seu 

conjunto, existe uma forte coordenação, muito presente na escola, na pessoa da directora 

pedagógica, como todos parecem concordar pelo que afirmaram nas entrevistas. Exprime um 
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dos entrevistados: “(...) há uma outra orientação pedagógica, uma outra orientação por parte 

da... da [directora], que acaba por controlar também a instituição, do ponto de vista 

pedagógico, de uma forma (...) eficaz (...)” (EFr). 

5.4.4 As práticas de sala de aula 

Em ambas as escolas observámos, por parte dos professores entrevistados, um manifesto 

agrado pela circunstância de lhes ser concedida uma total liberdade na orientação das suas 

aulas (E1AP1, E2AP2, EAP4, EAP7, E1BP1, E2BP2, EBP5, EBP6). Afirma uma das mais 

antigas professoras da Escola A que essa terá sido a razão que mais pesou para optar por ficar 

a tempo inteiro nesta escola quando, em início de carreira, trabalhava em mais do que uma 

escola particular, mesmo ficando uma das outras escolas muito mais próximo da sua casa: 

(...) [n]as dominicanas, sentia-me mais livre, mais à vontade. (...) a mim o que me 

encantava, naquela escola [Escola A], era o espírito de liberdade. Havia imensa 

liberdade e responsabilidade. Eu tinha a impressão de que as Irmãs olhavam para nós e 

viam-nos como se fosse ao microscópio. E depois diziam: esta [não] é das nossas ou esta 

é das nossas e confiavam cegamente! (...) trabalhei lá sempre numa total liberdade, sem 

nunca ninguém pensar o que é que eu ia dizer, o que é que eu estava a dizer, como é que 

ia dizer, se estava adiantada, se estava atrasada. Mas, naquela altura, havia imensa 

liberdade! Os tempos eram outros! Havia imensa, imensa, imensa liberdade. Eu parece-

me que isso foi o que me encantou realmente lá, foi o que mais me encantou! (EAP7) 

E acrescentou, mais adiante: “O aspecto que gosto, que gosto mais, é realmente essa liberdade 

total que eu tenho de ensinar” (EAP7). Outra professora afirmou: “A razão por que eu estou: 

porque me sinto bem! Porque sou perfeitamente autónoma na minha sala” (E1AP1). Repare-

se na expressão que a primeira entrevistada utiliza para caracterizar a forma como as Irmãs 

observavam os professores, “como se fosse ao microscópio”, algo que nos pareceria 

incómodo mas que, na opinião da professora, não obstava a que se ‘sentisse à vontade’, antes, 

contribuía para que confirmassem a justeza da aposta neste ou naquele professor, “esta é das 

nossas”, a quem concediam total liberdade e responsabilidade. Uma liberdade que se traduzia 

em autonomia, como exprime o segundo relato, fazendo com que os professores se ‘sentissem 

bem’ na escola. 
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Entre outros, atrás referenciados, um dos professores da Escola B confirma esta ‘total 

liberdade’ conferida aos professores, também nesta escola: 

(...) mas, depois [de definidas as linhas orientadoras que pautam a nossa planificação], 

há toda a liberdade: dentro da sua aula, cada professor age da forma que melhor entende, 

de acordo com os seus princípios, de acordo com os seus critérios, de acordo com os 

programas, e com os programas... os conteúdos da... do programa das... da sua disciplina 

mas tendo sempre em linha de conta os princípios emanados ah... superiormente e que 

fazem parte do... digamos... de... da conduta, dos critérios de conduta pedagógica do 

colégio. (E1BP1) 

Uma primeira diferença entre as duas escolas poderá influenciar as práticas de sala de aula, 

em que cada professor é, numa como noutra, totalmente autónomo: observamos que, na 

Escola B, os professores referem explicitamente, como no excerto citado, que cada um pauta a 

sua conduta pelos princípios pedagógicos da escola, o que não é tão visível nos relatos 

recolhidos na Escola A. Recorde-se que a preparação do ano lectivo difere, substancialmente, 

entre as duas escolas, sobretudo no que respeita ao tempo de preparação, para lá dos períodos 

de formação, bem como ao envolvimento dos professores, particularmente em projectos 

interdisciplinares que encontramos, na Escola B, delineados e assumidos pelos grupos 

constituídos por altura da preparação do ano lectivo, aspecto em que existe mais dificuldade 

na Escola A, como esclarece uma das entrevistadas: 

(...) há pessoas que, se calhar, por falta de tempo ou de motivação... acho que há muita 

gente, mas isso não é só aqui, que não sabe trabalhar em grupo, tem dificuldade em 

trabalhar em grupo e, por isso, se refugia, isolando-se. Dá mais trabalho, realmente, 

trabalhar com os outros do que... do que ter as suas coisinhas feitas e trabalhar sempre da 

mesma forma. [risos] Por isso, se calhar, é mais por isso. Portanto, tem a ver com o feitio 

das pessoas, de se darem melhor ou pior umas com as outras e de conseguirem, ou não, 

lidar umas com as outras. Mas, acho que é também um bocado por comodismo que as 

pessoas não... não... não se ligam mais umas às outras para fazerem coisas diferentes. 

(...) há o problema de nem sempre se conseguir trabalhar em equipa! Temos alguma 

dificuldade, mesmo nas reuniões formais, conselhos de turma, etc... em produzir mais do 

que o estritamente necessário. (E1AP2) 
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Os professores da Escola B, quando chegam de novo, são inseridos numa equipa que já não 

trabalha senão em grupo e, mesmo que, inicialmente, manifestem alguma dificuldade, esta 

será gradualmente ultrapassada à medida que lhes for solicitado que exprimam as suas 

opiniões e contribuam, com ideias e com trabalho concreto, ou estabeleçam parcerias com 

outros colegas, na responsabilização por determinadas actividades. 

Na Escola A, a entrevistada sublinha o isolamento a que os professores se remetem, como 

forma mais cómoda de trabalhar e, ainda, à tendência instalada de não produzir mais do que 

“o estritamente necessário”, nas reuniões em que não podem deixar de participar. Estas 

afirmações deixam entrever uma certa falta de motivação geral, a que a entrevistada também 

se refere, para um maior empenhamento na escola e, consequentemente, na educação dos seus 

alunos. Estas circunstâncias apelariam a uma maior atenção por parte da direcção ou de 

alguém com uma profunda formação pedagógica que pudesse encontrar formas motivadoras 

de trabalho conjunto, começando pelo reconhecimento do trabalho individual e pela 

solicitação de participação de todos, em actividades extra-sala de aula, promovendo o 

encontro entre as pessoas e a responsabilização por um projecto pedagógico comum. Por 

exemplo, pareceria necessário que se acompanhasse, discretamente, o que vai acontecendo 

nas aulas, criando espaços de conversa entre as pessoas, que permitissem uma natural troca de 

ideias, com repercussões no trabalho pedagógico individual e colectivo. 

Um dos entrevistados sublinha que o cuidado dos responsáveis da escola é colocado, 

sobretudo, na segurança das crianças, na sua ‘protecção por vezes excessiva’, coincidindo 

com a designação de ‘paternalista’, já atrás utilizada por uma das professoras, na preocupação 

com aspectos mais supérfluos, em detrimento de outros, de carácter eminentemente 

pedagógico, que exigem atenção cuidada e urgente: 

Há todo um outro conjunto de dimensões que são extremamente positivas, ah... todo um 

cuidado que têm com... com os alunos, de os acompanhar, de os proteger, talvez um 

pouco excessivo [na Escola A], pelo que eu conheço! E, talvez se preocupem muito 

com... determinados pormenores... se o aluno tem os atacadores abotoados, se tem... se 

está com a camisa fora das calças, se está com... questões dessas! E acabam, talvez, por 

não se... por não valorizar outros aspectos, que são extremamente importantes, de sala de 
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aula e de funcionamento de aulas e de motivar os alunos e de fazer actividades 

diferentes. (EFr) 

A observação das aulas, em ambas as escolas, evidenciou algumas características que, 

embora, como veremos, dependam em grande parte das características do professor 

responsável pelas mesmas, dependem, também, de outros elementos, como o conhecimento 

que cada um deles tem dos princípios pedagógicos da escola e, sobretudo, da forma como os 

interioriza e os põe em prática no quotidiano escolar: na escolha das actividades, na natureza 

das tarefas propostas, na criatividade do seu encadeamento, no modo como conduz a turma, 

nos incentivos que promove, nas solicitações que faz aos alunos para que se envolvam ou não 

nas tarefas. As afirmações que os mesmos professores fazem nas entrevistas esclarecem, 

depois, em grande parte, as suas convicções e opções pedagógicas e, em certos casos, a razão 

de ser de determinadas atitudes e, mesmo, a origem das dificuldades e dos sucessos. Ainda 

que o decurso da análise cruzada dos dados recolhidos faça sobressair algumas diferenças, 

que não deixaremos de notar, preocupar-nos-emos em perceber se existem pontos de 

convergência e em torná-los evidentes sempre que surjam. 

Numa das entrevistas, uma aluna da Escola A reclama uma maior diversidade de actividades 

numa dada disciplina, manifestando a sua opinião de que não só os alunos, mas também o 

próprio professor, beneficiariam com essa alteração: 

É assim: talvez as aulas fossem mais... não sei... mais assim... divertidas não é assim 

bem o termo, não é?, mas... acho que há algumas aulas que se tornam muito cansativas e 

que, por exemplo, eu vou dar um exemplo: nas aulas de Ciências, (...) 90% da turma não 

está com atenção, porque a professora... as aulas são muito monótonas. Algumas aulas 

acho que deviam ser dadas de maneira diferente, talvez ir lá para fora, por exemplo. Eu 

sei que o comportamento da turma também não ajuda, mas... não sei, porque acho que... 

acho que a professora ia ganhar mais com isso. (EAA15) 

A monotonia das aulas não favorece a motivação dos alunos. Embora verbalizando como 

elemento causador da falta de atenção dos alunos, a inexistência de actividades diferentes, a 

criação de situações diversas, como o “ir lá para fora”, aproveitando o espaço verde da escola, 

aliás adequado à natureza da disciplina indicada como exemplo, a aluna não deixa de repetir o 
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discurso que se habituou a ouvir como correcto e como desculpa para o desinteresse das aulas: 

“o comportamento da turma também não ajuda”. 

A professora em causa, pertencendo ao quadro de nomeação definitiva de uma escola oficial 

e, por isso, em situação de acumulação na Escola A, embora reconhecendo que há diferenças 

significativas entre as duas escolas em que lecciona, sendo que nesta, em sua opinião, a escola 

se constitui como “extensão em relação ao ambiente familiar” e “as relações humanas (...) são 

muito mais fortes”, também se refere à indisciplina como um elemento perturbador do 

sucesso, reconhecendo que é um problema que não diz respeito apenas aos alunos: 

(...) é um aspecto que também a mim me diz respeito... não diz respeito só... pronto, quer 

dizer diz respeito a todos e, portanto, que nós temos que tentar resolver, não é?, da 

melhor forma e nem sempre encontramos a melhor forma e paciência para dar a volta... 

(EAP3) 

Vejamos o que se regista numa das observações que realizámos nesta aula: 

Há muito barulho na sala. A professora escreve o sumário no quadro: ‘107.ª e 108.ª lição 

– Correcção do T.P.C. Influência da temperatura sobre os seres vivos’. Uma aluna apaga 

o quadro. Entretanto, a professora quer começar, mas não consegue. Espera. Alguns 

alunos escreveram o sumário. A professora diz que, na aula anterior, estavam a estudar a 

influência da luz nos seres vivos. ‘Porquê ter começado por estudar a luz e não qualquer 

outro factor abiótico?’ Uma aluna responde. A professora pergunta se a luz tem 

influência na distribuição geográfica dos seres vivos. A aluna que apagou o quadro está 

a fazer uma flor no quadro e conversa, à socapa com os colegas da frente. Correcção do 

T.P.C. Há uma voluntária para fazer a correcção. (...) A aluna que está ‘de serviço’ no 

quadro continua a brincar. Há duas respostas diferentes. A professora explica. Depois 

pergunta, face ao que explicou, qual das respostas está correcta. Os alunos consideram 

que estão as duas. A professora pergunta se as podem ‘juntar’. Os alunos acham que sim. 

A professora questiona se há outras respostas diferentes. Em seguida dita a resposta [que 

considera mais correcta], que a aluna escreve no quadro. Duas alunas, na fila de trás, 

estão permanentemente distraídas. Escrevem na mão uma da outra. Há troca de tesouras 

também na parte de trás da sala. A professora diz que se ‘não é matéria’, se pode 
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guardar. Mas já disse isso duas vezes. A aluna que está no quadro continua a brincar 

com os colegas. A professora vê, mas não diz nada. Continua a correcção. A professora 

ouve as respostas e dita a resposta correcta. A aluna que está no quadro continua a 

brincar, desta vez com o giz de cores. Os colegas riem-se. Finalmente a professora 

[intervém] (...). A professora fala, no meio do barulho. Continua a correcção, como se 

não se passasse nada... (O1A7C) 

A aula inicia-se com o sumário, que a própria professora escreve no quadro. Repare-se que 

apenas alguns alunos escrevem o sumário nos respectivos cadernos como só alguns (raros) 

alunos, se mantêm mais ou menos atento, à sequência da aula, nos momentos em que se 

impõe registar algo que possa interessar para estudar depois. Os factores abióticos são o tema 

em estudo. Observamos que, já na aula anterior, terão tratado o ‘factor luz’, preparando-se 

para desenvolver um outro ‘factor abiótico’, a temperatura e a sua importância nos 

ecossistemas, um assunto que se prestaria a ser desenvolvido das mais diversas formas, 

utilizando o trabalho prático, mesmo laboratorial,565 com elaboração de protocolos 

experimentais, a recolha de exemplos por parte dos alunos em grupos, uma saída de campo, o 

recurso a meios audiovisuais, entre outros. Parecia-nos que a professora iria estabelecer 

ligação com a aula anterior, ao questionar os alunos sobre a razão de terem começado o tema 

com a referência à luz. Mas foi apenas uma forma de regressar ao tema, que ficou como uma 

‘ponta solta’, a que juntou uma questão de resposta linear, exigindo só um ‘sim’ ou um ‘não’, 

quando a distribuição geográfica dos seres vivos, por influência da luz, poderia ter sido um 

ponto adequado para uma breve discussão que levasse a introduzir, partindo das respostas dos 

alunos, a influência do factor abiótico reservado para aquela aula, a temperatura. Mas a 

professora não estabelece o fio condutor e passa à correcção do trabalho de casa. 

Tudo se passa no meio de constante ruído, parecendo que a professora não se preocupa em 

saber quem a ouviu. Saliente-se que a professora ‘explica’ e ‘dita’. Para as perguntas que faz, 

parece que a resposta de um só aluno basta, para que considere escrevê-la no quadro, da 

forma como o aluno a enunciou, ou de outra ‘mais adequada’. O comportamento dos alunos 

                                                 

565 Viemos a saber que, posteriormente, a professora realizou um aula laboratorial com esta turma, dentro do 

mesmo tema, que não nos foi possível observar. 
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sugere que isso é suficiente: desde que passem para o caderno o que vai sendo escrito no 

quadro, o resto não interessa. A aluna que, voluntariamente, se levanta para ir ao quadro, não 

se comporta de modo diferente do dos seus colegas: brinca no quadro, fala com os que estão 

mais próximos, contribui para que os colegas continuem distraídos. 

Numa segunda observação, voltámos a aperceber-nos de que a professora não consegue 

manter a atenção dos alunos e realiza tarefas que estes poderiam realizar, para além de utilizar 

um discurso essencialmente expositivo. Tratava-se da entrega e correcção dos testes 

individuais escritos: 

A professora informa que vai entregar os testes. Ainda há barulho. A professora acha 

que os alunos deviam ter curiosidade em saber os resultados dos testes. Escreve o 

sumário (...). Os alunos calam-se uns aos outros, por causa dos testes. A professora fala 

sobre os resultados, dizendo que há 5 notas fracas. Há sempre alunos a falar. A 

professora distribui os testes. (...) O barulho continua. A professora acha que talvez seja 

melhor fazer primeiro a correcção e entregar os testes depois. Os alunos não querem. (...) 

Grande barulheira. A professora diz: ‘Schiuuu’ a toda a hora, mas com poucos 

resultados e sempre apenas momentâneos. A professora (...) diz que vai corrigir o teste. 

(...) Cada um vai fazer no caderno a correcção que corresponde ao seu teste [A ou B] (...) 

mesmo quando respondeu correctamente. A professora lê a pergunta e dá a resposta. Ela 

mesma escreve no quadro. (...) a primeira questão comporta duas interpretações 

diferentes; a professora assume isso como ‘natural’. Ao meu lado, um aluno vai lendo 

um livro de aventuras, enquanto a professora corrige o teste. Passa a correcção para o 

caderno conforme a professora escreve no quadro. (...) Agora, [os alunos] estão em 

silêncio mas apenas um momento e... recomeça o burburinho. A professora diz que têm 

de ter paciência, porque ela está a fazer a correcção de dois testes e estar calados mesmo 

depois de terem escrito a resposta correcta. O teste A tem um crucigrama. Fico com a 

impressão de que a professora o copiou de algum lado sem o ter visto bem. 

Relativamente a um dos termos, a professora diz que foi ao livro e verificou que, de 

facto, o termo não era muito utilizado e, então, decidiu considerar que quem tivesse 6 

palavras certas tinha a cotação completa e quem acertasse também na tal palavra tinha 

mais um ponto, de bónus. Não sei o que aconteceu a quem acertou em menos de 6 

palavras. (...) Os dois alunos que estão mais perto de mim estão a ver ‘Puzzles Policiais’. 
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(...) Dois alunos trocam uma revista. Uma outra atira um papel a um colega. (...) 

‘Caladinhos!’, ‘Atenção!’, são interjeições constantes, mas sem resultados. A professora 

quer saber quem tem dúvidas. Diz a estes que lhes tragam os testes, no final da aula, para 

verificar. ‘Silêncio!’. ‘Ora, vocês estão recordados... Silêncio!’. ‘Olha, na última aula 

nós estivemos a falar...’. Ninguém ouve. A professora diz-lhes que guardem o material 

que não é da aula de Ciências.(...) Os alunos continuam a falar. (...) A professora 

introduz o factor ‘humidade’. Com muita dificuldade, porque eles continuam a mexer-se 

e a falar. Pede exemplos aos alunos. Vai pedindo outros exemplos e explica, 

continuando o seu discurso expositivo, constantemente intercalado com ‘Schiuuu’. (...) 

O aluno ao meu lado continua a ler e, de vez em quando, discretamente, fala com o 

aluno da frente. A professora vira-se para o quadro. É a confusão total. ‘Eu volto a ouvir 

mesas a rodar e rodam até lá fora. Garanto!’. (...) A professora continua a falar, por cima 

de toda a barulheira e vai pedindo exemplos, mesmo assim. Introduz os termos: 

‘hidrófilos’, ‘higrófilos’, ‘xerófilos’, sem nenhuma referência á origem das palavras. 

Escreve no quadro com exemplos. Depois diz aos alunos para escreverem no caderno. 

(...) Escreve no quadro: ‘T.P.C. – Estudar até à pág. 147’ - fazer o trabalho da pág. 147 e 

procurar outros exemplos diferentes dos que já apontaram. Grande barulheira. (...) A 

professora pede silêncio (...) para poder verificar os testes em que há dúvidas, enquanto 

os outros podem aproveitar para ir respondendo às questões do T.P.C. Toca a 

campainha. A professora diz que podem arrumar, mas eles já estão a levantar-se e a sair. 

(O2A7C) 

Para lá da perturbação, provocada pelo barulho constante, por vezes quase ensurdecedor, 

sublinhe-se que a professora, apesar de tentar, com algumas interjeições, controlar o nível de 

ruído, não recorreu a nenhuma estratégia de envolvimento dos alunos, que pareciam já não 

esperar muito mais desta aula. Relativamente ao teste de avaliação utilizado e aos critérios de 

avaliação que pudemos perceber, denota alguma insegurança e, mesmo, comete algumas 

imprecisões, que a deixam vulnerável do ponto de vista profissional. A professora, que 

centraliza em si as tarefas da aula, parece ser a grande ausente: aquela que, embora 

concluindo o que, antecipadamente, enunciara no sumário, centra também em si, a 

aprendizagem dos conceitos que introduziu, dando cumprimento ao programa. A presença de 

um observador externo, em nada parece ter contribuído para melhorar a actuação dos alunos, 
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observando-se que, mesmo os que se sentavam mais perto deste, se ocupavam com outras 

tarefas. Implicitamente, os alunos parecem saber que o seu comportamento não tem 

consequências, ou estas não serão consistentes, apesar dos avisos da professora de que ‘nem 

só as notas dos testes contribuem para a atribuição da nota final’ do período, ou da sua 

solicitação, frequentemente sem resposta, da apresentação das cadernetas individuais para 

registar os comportamentos considerados desadequados. Não mostram reconhecer a 

autoridade da professora, nem parecem interessados em saber mais sobre o assunto tratado, 

pelo menos naquela aula ou daquela maneira. 

Neste contexto, podemos entender o que a aluna atrás citada quis dizer quando afirmava que 

as aulas eram ‘monótonas’, ‘cansativas’, que deviam ser ‘mais divertidas’. O formador 

entrevistado, referindo-se, de forma mais abrangente, às aulas da Escola A, vai mais longe, 

afirmando que faltam, por vezes, “perguntas que desafiem, minimamente, cognitivamente os 

alunos”, acrescentando que alguns alunos se queixam desta situação e “dizem que... não se 

esforçam porque também acham que não é preciso, não é preciso... para quê?” (EFr). A 

situação não será, no entanto, generalizada, como pudemos observar, nem mesmo no que 

respeita a esta turma, que tivemos oportunidade de presenciar noutras aulas, apesar de a aluna 

referida, que a integra, considerar que a turma é, em parte, culpada da ausência de estratégias 

motivantes devido à sua indisciplina, destacando nós a circunstância de ser constituída por 31 

alunos adolescentes. 

A mesma turma, observada em aulas de outra disciplina, apresentou um comportamento 

manifestamente diferente quer a nível de interesse pelo assunto tratado, visível na atenção 

demonstrada pelas questões introduzidas pela professora e no envolvimento nas tarefas por 

esta propostas, quer no que se refere ao respeito e, simultaneamente, ao à-vontade com que 

tratam a professora. 

Os alunos entram na aula em fila. Uma aluna não tem lugar. A professora tenta encontrar 

um lugar para ela. Diz que hoje têm a sala com outra disposição: as carteiras estão em 

filas duplas, porque ‘alguém pensou que eles eram uns anjinhos’. Diz, depois, que não 

há cavalheiros na turma porque os rapazes se sentaram estando uma ‘dama’ sem lugar. 

Arranja um lugar para a aluna. 
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Rezam, de pé (...)566. A professora pergunta se alguém quer pedir alguma coisa. Há três 

intervenções: um aluno pede pela avó e pelo primo; outro para que mantenham os 

lugares dois a dois e ainda, que melhorem o comportamento da turma. A professora 

termina pedindo, ‘mais uma vez’, pela paz no mundo. 

A surpresa, perante a nova disposição da sala, sugere uma tendência para a utilização do 

trabalho individual ou da aplicação de práticas essencialmente expositivas nas aulas desta 

turma, provavelmente como forma de controlar a indisciplina de que a professora anterior se 

queixara. Esse não parece ser um problema para esta professora, embora graceje dizendo que 

“alguém pensou que eles eram uns anjinhos”. Os alunos manifestam contentamento perante 

esta mudança. 

A professora revê o que aprenderam na aula anterior: contagem das sílabas métricas. 

Alguns alunos estão a falar. A professora espera que se calem. Pergunta, concretamente, 

se aquilo de que estão a falar tem a ver com o teste ou se é alguma coisa que queiram 

dizer aos outros. 

Fala de poesia. Os alunos estão todos em silêncio. Traz uma poesia de um colega da 

outra turma (7.º A) passada em computador e lê, depois de ter dito que talvez não seja 

assim tão difícil escrever poesia, porque ‘todos sentimos’. Os alunos gostam muito (...). 

‘A poesia é, sobretudo, a expressão do eu poético’, é intemporal, ‘não tenho de ter 

noções de tempo nem de espaço para fazer poesia’. Salienta a liberdade de escrita. 

Brinca com os alunos: uma aluna vai espirrar e ela diz: ‘Já sabe...!’. A aluna continua: 

‘Não se espirra antes do meio-dia.’ E a professora acrescenta: ‘É uma regra’. (...) A 

professora diz que fez uma fotocópia sobre o amor porque achou que eles iam gostar: 

‘Não gostam do amor? Estão tão caladinhos! Eu gosto.’. Distribui as fotocópias. Traz-

me também uma cópia. Explica quem é o poeta João de Deus. A fotocópia, aliás, tem um 

pequeno resumo biográfico. Fala da vida do poeta. Refere a expressão de Camilo 

Castelo Branco a propósito: “João de Deus não tem escola – é ele.” Pergunta aos alunos 

o que isto quer dizer. Eles respondem. Todos sossegados (...). A professora pede a uma 

aluna para ler o poema. A certa altura interrompe: ‘Olho e canso de olhar. Na poesia não 

                                                 

566 A oração da manhã é feita em cada turma no início da primeira aula do dia. 
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é preciso parar no fim do verso’. A aluna retoma a leitura imediatamente. Outro aluno lê 

o outro lado da folha. A professora pergunta aos alunos quantas estrofes tem o poema. 

Eles respondem e a professora manda escrever na folha. Depois pergunta pelo número 

de versos das estrofes; em seguida a rima. [Um aluno] sabe como se chamam estes 

versos. A professora diz: ‘Aqui o Manuel é que está um mestre em poesia!’. Felicita o 

Francisco por ter os óculos postos. Diz que é um milagre. Aperta-lhe a mão e dá-lhe os 

parabéns. 

Repare-se na forma amistosa, próxima e interessada nos problemas de cada um, com que a 

professora se dirige aos alunos, ganhando a sua confiança e o seu respeito. 

‘Não sei como é que vocês, têm aula de Português à 5.ª feira às 9h da manhã e não têm a 

preocupação de se deitar na 4.ª às 8h da noite para estarem bem dispostos. Não quero 

ninguém a abrir a boca’. E continua a aula. Faz, com os alunos, a análise da rima. Eles 

dizem e ela anota no quadro. Tem o cuidado de solicitar os alunos nomeadamente e não 

deixa que outros respondam. (...) 

Dirige-se ao caixote do lixo, enquanto vai dizendo que qualquer dia em vez de mandar 

pôr as pastilhas no caixote vão eles para o caixote. Leva o caixote do lixo até junto de 

um aluno que deita lá a pastilha. Volta a colocar o caixote no sítio e diz que qualquer dia 

lhes caem os dentes. Contam as sílabas. A professora começa e todos contam dizendo 

alto as sílabas. ‘A Rita estava em dúvida em relação ao 1.º verso. Ora, vamos lá’. E 

repete com a aluna. Na 2.ª estrofe pede a um aluno que conte. Ele conta – a professora 

diz: ‘Não há vergonhas!’ O aluno engana-se. A professora escreve no quadro. Faz a 

divisão métrica e explica. Pede ao aluno que repita: ‘Não há vergonhas! Toda a gente 

tem direito a errar. Quem não sabe, aprende.’ Faz o aluno repetir até dizer bem. 

Incentiva-o a fazer bem. Registo que a professora diz sempre o nome dos alunos. (...) 

‘Cada um tem direito a ser ouvido. Os outros estão calados. Só assim eu sei se sabem 

fazer.’. Incentiva-os com: ‘Certo!’, ‘Boa!’; quando algum não usa os dedos, insiste que 

repita, sem vergonhas. Quando já todos fizeram, pede para continuarem todos ao mesmo 

tempo. (O1A7P) 

A aula continua, no mesmo tom. Ficámos a saber que a turma possui um dossier, onde se 

compilam as composições da turma, como textos de aventura e contos, a que agora se juntarão 
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as produções poéticas. Segue-se um trabalho de composição poética, em díades. A professora 

incentiva-os afirmando que, no dia anterior, realizara o mesmo trabalho na outra turma e tinha 

resultado muito bem e acrescenta que tem a certeza de que ali vai acontecer o mesmo; a 

resposta obtida não deixa dúvidas de que a afirmação da professora foi entendida como um 

desafio: os alunos asseguram que com eles vai ser ainda melhor. Ao fim de um quarto de 

hora, os textos estão prontos e são lidos pelos autores para a turma, a quem a professora exige 

silêncio, por “uma questão de respeito”. Salienta que ‘todos têm o direito a errar’ e, por isso, 

não pode haver ‘vergonhas’, o que implicará que não pode haver lugar para comentários 

menos positivos por parte dos que ouvem, pois ‘quem não sabe, aprende’ e, se não falarem, 

com medo de errar, perdem uma ocasião de aprendizagem. 

A relação estabelecida entre professora e alunos é, neste caso, baseada no respeito mútuo, o 

que não impede que a professora imprima um tom leve à aula com as suas intervenções em 

que quase brinca com os alunos, como faz quando os incentiva ou manifesta, claramente, que 

acredita nas capacidades de cada um de realizar as tarefas propostas e, mesmo, de a 

surpreender. Sublinhe-se a utilização da poesia escrita pela colega da outra turma, sem deixar 

de referir que a mesma autorizara que a lesse para os colegas. A própria disciplina e a sua 

importância são sublinhadas quando exorta os alunos a descansarem o suficiente na noite 

anterior à aula, supostamente um recado que os alertará para essa necessidade em tempo 

lectivo, por exigência de atenção e disponibilidade para um envolvimento com a própria 

aprendizagem de que resulte o sucesso escolar, ou quando afirma a um aluno que está 

momentaneamente desatento, “que ele, hoje, vai sair da aula menos culto e toda a gente vai 

olhar para ele na rua, pois toda a gente sabe que se sai da aula de Português ‘com um certo 

ar’” (O2A7P). 

Repare-se no cuidado em chamar os alunos pelo nome e em promover a criatividade de cada 

um, ao mesmo tempo que os incentiva a experimentar ir mais longe, ‘sem vergonhas’, porque 

todos têm o ‘direito de errar’. Sem grande esforço, a professora promove a atenção dos 

alunos, não permitindo que se distraiam, na medida em que procura, ela própria, estar atenta a 

cada um, não deixando que falem ao mesmo tempo, procurando, assim, dar espaço a todos e 

incentivar os alunos a respeitarem o espaço e o tempo uns dos outros; neste sentido, sublinhe-

se que a professora é a primeira a ficar em silêncio quando os alunos falam, mostrando, sem 

dizer uma palavra, que está na hora de se calarem. 
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As tarefas da aula são diversificadas e, embora haja momentos de síntese, em que a professora 

explica algum conceito fundamental, formula uma questão, enuncia o que se pretende do 

trabalho que propõe, ou dita algumas frases essenciais (O2A7P), centram-se, sobretudo, no 

trabalho do aluno, encadeando-se de forma lógica e sem quebras no tempo. A poesia, tema 

principal das duas aulas observadas, é apresentada como “música, pois os seus versos têm a 

musicalidade que lhes vem do ritmo, da rima, dos jogos de som. O poema trabalha as palavras 

(...) usando variadíssimos recursos estilísticos” (O2A7P). À observadora parece quase 

impossível que os alunos não se sintam motivados para experimentar esse género de escrita, 

sobretudo depois de, pessoalmente, receberem diversos incentivos: “Como é que uma tagarela 

a tempo inteiro não tem jeito?”; “Apelem à vossa sensibilidade poética. Vocês apelam todos 

os dias à vossa sensibilidade linguística”; “(...) os rapazes têm muito jeito para fazer poesia. 

Têm é vergonha de dizer aquilo que sentem...” (O1A7P). 

A professora em causa afirmou, na entrevista que nos concedeu, que se sentia identificada 

“com a escola, com os meus colegas e com o ambiente que tenho aqui!” mas assumiu, com 

clareza, que considerava necessário agir, muitas vezes com firmeza, reforçando o sentido da 

autoridade como elemento indispensável na relação da escola e dos educadores, com os 

educandos: 

Ah... assim como damos e transmitimos valores, também devemos tomar uma posição 

de firmeza face a determinadas situações que se vivem aqui. E, muitas vezes, eu vejo 

essa ausência de autoridade que eu acho que é importante na formação das crianças e... 

e, no fundo, de todos nós, não é!? Portanto, não gosto de determinadas faltas de 

actuação! (EAP5) 

Considerando que os modos de actuação, mesmo quando se partilham os valores, variam com 

as características pessoais de cada professor e de cada Irmã, “Pelo facto de serem Irmãs, não 

deixam de ter a sua personalidade e de serem seres humanos, não é!?”, explicou o seu modo 

pessoal de actuar: 

(...) procuro sempre não entrar em grande conflito e perceber o porquê ah... o que levou 

a criança a reagir de maneira agressiva ou... ah... ou naquele dia, a ter aquele tipo de 

atitude. Ralho, se entender que devo ralhar. Ah... mas, depois, vou procurar saber porque 
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é que reagiu daquela maneira ou... tentar ajudá-la a resolver os problemas. Creio que isso 

se faz na escola, de um modo geral... (...) eu posso dar graças a Deus, de não ter conflitos 

com alunos nenhuns. Não tenho! E... e costumo dizer: ‘O aluno é malcriado comigo uma 

vez!’ porque eu não... não estava à espera! Pronto! (...) Não sou uma pessoa que por 

norma falo aos gritos. Não falo. Não gosto de ouvir gritar! Acho que não é assim... 

Aliás, porque a gritar ninguém nos ouve! A verdade é essa. Eu até já fiz a experiência ao 

contrário. Às vezes, para ser ouvida já comecei a falar demasiado baixinho para eles 

sentirem a necessidade de se calar para me ouvirem. Ah... acredito que, muitas vezes, 

nós estamos muito cansados. Não é fácil, ao fim de 6/7 horas de aula e, portanto, somos 

capazes de dar um grito. Mas o gritar não significa autoridade! (...) o professor para se 

impor não necessita de gritar. Não... não digo que não compreenda que, às vezes, isso 

possa acontecer... mas, eu por norma, não sou... não o faço! (...) acho que utilizo outro 

tipo de métodos. E um dos métodos que eu utilizo é muito simplesmente, o dar-me ao 

respeito e o gostar dos miúdos. (...) Como eu gosto dos meus alunos, ah... e talvez lhes 

transmita isso nas minhas atitudes, nas mais pequenas atitudes que tenho com eles... ou 

porque entro na aula e conto uma coisa que me aconteceu, ou porque entro na aula e vou 

contar uma piada antes de iniciar a aula, ou porque me meto com um, ou com uma ou 

outra, que leva uma coisa engraçada, porque... sou brincalhona por natureza... eu creio 

que lhes demonstro, desde o primeiro dia, que gosto deles! Isso leva (...) a que não tenha 

problemas de indisciplina comigo, nem de... nenhum é malcriado comigo, nenhum me 

responde mal... Muitas vezes eu até sinto que estou a ralhar, com um determinado aluno 

e que ele até, se calhar, quer dizer qualquer coisa mas não diz e, não é por medo que não 

diz! Acata perfeitamente o que estou a dizer. Não acho que o gritar seja um sinónimo de 

autoridade. Não é. A meu ver, não é, não é necessário. (...) Acho que não há nada como 

o diálogo e acho que, muitas vezes, eles ah... se consciencializam mais dos erros que 

fazem se nós formos tolerantes e dialogarmos com eles do que... se levarmos o tempo 

todo aos berros! Eles aí... nasce, para além do mais, a revolta de ter que estar ali. (EAP5) 

Sublinhe-se a conjugação que a entrevistada faz de autoridade, firmeza de atitudes, actuação 

na altura devida, com o método que diz utilizar, sem gritos nem conflitos, privilegiando o 

diálogo, procurando perceber o que se esconde por detrás das reacções menos felizes de cada 

aluno, o que parece explicar o que observamos nas suas aulas: o ‘dar-se ao respeito’ e ‘gostar 
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dos alunos’, fazendo com que estes o sintam desde o primeiro momento, mesmo quando é 

necessário ‘ralhar’, procurando que encontrem nela alguém que está pronto a ajudá-los a 

resolver os seus problemas. 

Na aula dos mais pequenos, observámos uma aula no exterior, em que podemos destacar um 

estilo semelhante, de ordem e serenidade, em que as crianças se expressam livremente e 

circulam sem agitação, e onde se sente o carinho e a atenção por parte quer da educadora quer 

da auxiliar que a acompanha às atitudes dos educandos e à pessoa de cada um:567 

‘Como correu a ginástica? Fizeram cambalhotas (...)?’, pergunta a educadora. As 

crianças estão sentadas em roda. Vão, à vez, à casa de banho. (...) A educadora vai-se 

metendo com as crianças, reparando no que trazem: o colar; a camisola ‘tão gira’, cheia 

de corações. ‘Como está o tempo hoje? Está sol?’. Respondem que sim. ‘Querem ir 

brincar lá para fora para aquele sítio?’ As crianças querem e manifestam o seu regozijo. 

(...) A educadora distribui os chapéus. (...) diz para se levantarem e arrumarem as 

cadeiras. E vamos até ao exterior. Registo algumas intervenções da educadora: ‘Meu 

querido’; ‘Maria, arruma melhor a tua cadeira, querida’; ‘É assim que fazem os amigos: 

trazem dois; emprestam um ao amigo e ficam com o outro. Amanhã, João, também vais 

fazer assim: trazes dois; emprestas um ao Marcos e ficas com o outro.’; (...) ‘Uma amiga 

para ajudar a levar o bebé’. Entretanto, parece ter surgido um pequeno problema. A 

educadora vai junto das duas meninas e pergunta: ‘Quer brincar com ela, é? Então diz 

assim: Madalena, posso brincar contigo? Está um dia muito bonito. Podem ir dar um 

passeio.’ Sugere que sejam a mãe e a tia e vão passear o bebé. Depois, encaminha-as 

para a sombra e elas ficam a brincar com a boneca. Junto de uma das balizas, a auxiliar 

concentra o grupo maior e dá ‘partida’. Todos correm até à outra baliza e voltam para 

trás. Uma criança leva uma flor à educadora, que lhe agradece com um beijo. O tronco 

onde me sento, pelos vistos, é um ‘comboio’. A Madalena vem perguntar-me (...): ‘Onde 

quer ir?’. Lá me leva para a Baixa. Depois tenho de sair e vem outra criança: ‘Agora, eu 
                                                 

567 Na entrevista, a educadora afirmou: “(...) eu tenho 30 crianças, mas eu conheço-as tão bem que... sei ver se... 

quem é que... quem é que naquele grupo precisa que eu vá lá naquela altura, que me baixe, que me ajoelhe, que 

eles são muito pequeninos, e que ponha a mão ou que dê um beijinho ou que tenha uma conversa só com ele... 

ou que... ou que... ande ali a brincar à bola com os outros (...).” (E2AP1). 
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quero boleia’. A educadora está a brincar com um grupo a fazer uma casa no chão, com 

um pauzinho. Vai perguntando se querem porta e janelas e quantas janelas. Depois faz 

outra casa para outro grupo. Os miúdos andam na terra. Deitam-se no chão; brincam 

com a terra. Uma criança chora. A educadora ajoelha-se junto dela. Tenta saber o que se 

passou. Chama outra criança e com um de cada lado tenta resolver o problema. Fica 

mais um bocadinho com a que está ‘sentida’. Acaba a conversa com um beijo e a criança 

vai brincar. ‘Diogo, esse cão é teu?’ E acrescenta: ‘Tens de pedir, Diogo. Esse cão não é 

teu. As pessoas têm de pedir as coisas às outras.’ (O2AJ) 

Este excerto merece-nos alguns comentários, a começar pelo acolhimento prestado a cada 

criança enquanto terminam os preparativos para começar uma nova actividade, em que se 

nota o cuidado em ter, para cada uma, uma palavra especial de agrado, um lisonjeio, como se 

cada uma fosse reconhecida e recebida com prazer. Em seguida, repare-se na forma como 

questiona as crianças se querem ir brincar para ‘aquele sítio’, um local especial, referido com 

um certo ar de cumplicidade: um local de que todos gostam e que não é preciso mencionar, 

porque todos, eles e só eles, sabem de que local se trata, é ‘aquele sítio’. Antes da partida, 

algumas orientações de organização que passam pela responsabilidade de deixar as cadeiras 

arrumadas, com uma carinhosa chamada de atenção para quem precisa de realizar melhor a 

tarefa – “arruma melhor a tua cadeira, querida” – e tomar o seu chapéu. A educadora mostra-

se sempre presente desdobrando-se, serenamente, para chegar a todos e não deixar escapar 

nenhuma oportunidade de velar para que não surjam conflitos, ou para que estes sejam 

resolvidos pelas próprias crianças, pondo em prática valores de saudável convivência: o 

incentivo à partilha de bens e ao respeito pelos pertences uns dos outros, a promoção da 

interajuda e do saber brincar com todos. Note-se o constante afecto colocado nas palavras de 

interpelação, na retribuição com um beijo do simples gesto de uma criança que lhe oferece 

uma flor, no afago a uma criança que se sente magoada pela actuação de um colega, depois de 

restabelecida a paz. 

A presença da observadora não é, por força da espontaneidade das crianças, considerada uma 

intrusão; ao contrário, estas solicitam que tome parte nas suas brincadeiras. Enquanto a 

auxiliar joga à bola com um grupo, a educadora vai passando pelos outros grupos, brincando 

um pouco com todos e aproveitando as ocasiões que surgem, espontaneamente, para 

promover a intervenção de cada um, a emissão de opiniões, a reconstrução das relações 
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interpessoais quando por qualquer motivo, as crianças parecem desentender-se. Repare-se 

como solicita a opinião das crianças para a casa que está a ajudar a construir, deixando-os, 

livremente, escolher quantas janelas querem e se desejam também ter uma porta. Por último, 

sublinhe-se a naturalidade com que permite que as crianças contactem e brinquem com a 

terra, sem medo de que se sujem, utilizando ela mesma o chão para brincar com elas e se 

ajoelhar, quando precisa de falar com alguma mais de perto. 

Na entrevista, a educadora comenta a sua actuação: 

Não faço nada de especial, só que pretendo transmitir-lhes os valores que também me 

transmitiram a mim. E esses valores são: o ser amigo, o não julgar os outros, o 

compreender os outros, hum... o ajudar, e no ajudar implica, hum... estar disponível para, 

saber ouvir, hum... Depois as outras coisas todas vêm a par... as outras partes todas. É 

assim: eu penso que incutir às crianças, primeiro estes valores todos que são tão 

importantes e depois as outras coisas vêm por arrasto: o saber as cores, o saber os 

números, o saber as letras, essas coisas todas também fazem parte do desenvolvimento 

deles. Mas, mais importante do que tudo, penso eu, são os valores que a educadora é 

capaz de transmitir ao seu grupo de crianças. E... e eu tenho tido a sorte, porque já tenho 

encontrado crianças que foram minhas e que já são, pronto, crescidos, e que são homens 

e, quando me encontram, dizem-me: ‘(...), lembra-se quando a gente andava lá na sala, 

que divertido que era’. E isso é bom, a gente ouvir falar nessas coisas porque sente que 

ficou alguma coisa naquelas pessoas que passaram por nós. (E1AP1) 

Mais adiante, manifestando algum receio de que, por alguma deficiência na relação vertical 

entre os vários ciclos de escolaridade da escola, estas crianças venham a sentir-se um pouco 

desamparadas, justifica: “(...) eles aqui são muito... são muito... são muito amados, são muito 

gostados. Hum... a gente dá muito carinho, muita festa, muito abraço. Hum...... e eles crescem 

nisto!” (E1AP1). Mas regista a satisfação de, por sua parte, receber, como retorno, os 

testemunhos dos que mais tarde encontra, já ‘homens’, que recordam com saudade o seu 

tempo de crianças, “quando a gente andava lá na sala, que divertido que era” e em que 

reconhece a marca da passagem pelo grupo das crianças que, um dia, foram ‘as suas crianças’. 
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A afirmação de que ‘não faz nada de especial’, sugere-nos que a educadora considera que a 

sua forma de actuar é própria da sua profissão, embora reconheça que os valores, nela 

implícitos, particularmente aqueles que, conscientemente, procura veicular, são os valores em 

que acredita, os mesmos que apropriou ao longo da sua vida. Para além dos que terá recebido 

na sua própria família e no meio em que viveu, terão tido alguma importância os que recebeu 

durante o próprio processo escolar; ora, esta professora partilha, com a anterior, a 

circunstância de terem sido, ambas, alunas das Irmãs dominicanas, conquanto em épocas e 

escolas diferentes. Embora sugestivo e digno de relevo, este dado não pode, no entanto, ser 

encarado, nesta fase da investigação, como determinante da semelhança observada entre as 

atitudes profissionais de ambas, ainda que pareça não ser, de todo, estranho a essa situação. 

Registe-se que os valores enunciados pela entrevistada – “ser amigo”, “não julgar os outros”, 

“compreender os outros”, “ajudar”, “estar disponível”, “saber ouvir” – estão contidos no 

elenco de valores promovidos por Teresa de Saldanha nas suas escolas e nos valores cristãos, 

de uma forma geral, conducentes a um convívio social pautado pela verdade das relações, em 

que prevalece a atenção aos outros, sem esquecer a auto-estima e o respeito por si próprio, 

que sobressaem como elementos fundamentais da actuação da entrevistada na observação 

antes transcrita. 

Em todas as aulas observadas quer numa escola quer noutra registamos um elemento comum: 

os alunos são chamados pelos seus nomes. Quanto à diversidade de actividades e à relação 

pedagógica estabelecida, encontramos situações diversas, sendo que alguns professores 

conseguem, mais que outros, envolver os alunos e ser criativos na sequência das suas aulas. 

Uma das aulas de Português da Escola A, que observámos, foi totalmente ocupada com a 

apresentação dos trabalhos de dramatização de um conto dos Irmãos Grimm escolhido, de 

entre os menos conhecidos, por cada grupo de alunos, depois da pesquisa realizada pelos 

grupos (O1A5P); numa aula de Ciências, a professora propôs a realização de um jogo: 

(...) cada equipa vai encontrar um conjunto de 10 perguntas difíceis para a outra equipa 

não saber responder, mas a equipa que faz as perguntas tem de ter as respostas. (...) Uma 

equipa faz a pergunta à outra equipa. Se esta responder acertadamente ganha um ponto. 

Se não, a equipa que fez a pergunta tem de dar a resposta correcta. Se a resposta estiver 
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certa, ganham eles o ponto. Se errarem perdem um ponto. Têm 30 segundos para dar a 

resposta dentro da equipa. (O2A5C) 

No primeiro caso, apesar de se ter desenvolvida uma actividade que exigia criatividade e 

alguma autonomia, para além do conhecimento dos diversos contos dos Irmãos Grimm, 

pareceu-nos que os alunos, mais preocupados com a própria apresentação e com a avaliação 

da mesma, do que com a necessidade de tomar atenção ao que se passava, quando outros 

mostravam o resultado do seu trabalho, terão perdido, no que respeita à oportunidade de 

aprendizagem que a apresentação da totalidade dos trabalhos representava, parte do que 

parecia possível atingir. Ainda a meio das apresentações, misturadas com grande ruído, que a 

professora parecia considerar adequado ao tipo de trabalho – são os próprios alunos que 

fazem os outros calar-se para poderem começar – uma aluna perguntou: “’Quanto, setôra?’”, 

ao que esta respondeu que “dá a mesma nota a todos porque se empenharam, fizeram os 

cenários e tudo” (O1A5P) o que, constituindo uma posição aparentemente valorativa do 

trabalho dos alunos, revela, ao contrário, que lhe atribui pouca importância. Nas raras 

intervenções no sentido de disciplinar a turma, a professora usou uma linguagem suave e 

afectiva, mas o tom imprimido parecia manifestar, à partida, desconfiança no impacto das 

suas palavras: “Meus amores, vamos respeitar os colegas” (O1A5P). Na segunda aula 

observada nesta turma, na mesma disciplina, pudemos confirmar que a professora utilizava, 

sobretudo, um discurso expositivo, centrando em si a maior parte das tarefas, como o escrever 

no quadro, solicitando apenas, pontualmente, a intervenção oral de algum aluno. Em alguns 

momentos, no entanto, procura imprimir alguma firmeza: “Uma aluna quer abrir a janela. A 

professora não deixa. (...) A aluna insiste. A professora pergunta se ela sabe o significado da 

palavra ‘não’” (O2A5P). De modo idêntico, aproveita uma ou outra ocasião para transmitir 

alguns recados: “Explica que não se usa chapéu dentro de casa e que se tira o chapéu quando 

se cumprimenta uma senhora, seja em que circunstância for; que ‘um pouco de cavalheirismo 

não faz mal nenhum a estes meninos’” (O2A5P). 

Na entrevista que nos concedeu, esta professora revelou vontade de que a escola imprimisse 

um maior dinamismo, sobretudo nas actividades extra-curriculares, propondo que se criassem 

clubes por exemplo: “acho que os miúdos precisam muito de actividades diferenciadas, que 

não seja só a... a disciplina na sala, a disciplina no recreio: é importante, mas às vezes, 

precisam de extravasar um bocadinho mais...” (EAP6). E, lamentando o incremento da 
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indisciplina na escola, apesar de considerar que, na generalidade, os alunos são bem-

educados, comenta: 

Não sei se se poderá falar numa indisciplina generalizada e que nós estamos a levar um 

pouco por tabela, ou por eco, aquilo que se passa lá fora, ou... ou se será também a não 

tomada de determinadas medidas que me parecem que seriam importantes, por vezes, 

nós tomarmos em relação aos meninos. Quer dizer, acho que, por vezes, há uma certa 

permissividade porque, sabe como é que é, a burocracia é muita e evita-se um bocado. 

conselhos de turma não surtem o efeito, por vezes, que eu penso que seria necessário e 

desejável, e... e penso que se deveriam tomar medidas mais punitivas para... não, não 

opressivas no sentido de traumatizar as crianças, evidente que não, mas há coisas que 

não se podem mesmo permitir, não é? E as turmas são muito grandes. (EAP6) 

Note-se a referência aos conselhos de turma que ‘não surtem efeito’, provavelmente porque, 

como vimos em relato anterior (E1AP2), os professores têm dificuldade em ultrapassar, nestas 

reuniões formais, o mínimo necessário, ou porque as decisões, se tomadas, não são assumidas 

como responsabilidade de todos, no momento de actuar. A professora aponta para a existência 

de alguma permissividade, indesejável, perante comportamentos que não deveriam ser 

admitidos, parecendo-lhe necessário marcar posição, utilizando formas claras de punição que 

não se tornem traumatizantes para os alunos visados. 

No segundo caso que referimos, o jogo destinava-se a motivar os alunos para uma tarefa que 

teria a ver com a disciplina, embora não necessariamente com o programa desenvolvido ao 

longo do ano. Tal orientação prender-se-ia, provavelmente, com a circunstância de, à data, o 

ano lectivo estar prestes a terminar, tendo já sido cumprida a programação e realizada a última 

avaliação, pelo que haveria necessidade de encontrar motivos de envolvimento dos alunos, 

sob pena de não existirem condições para mais nenhuma aula da disciplina em causa. De 

qualquer modo, os alunos, que deveriam preparar o jogo entre essa aula e a próxima, 

começaram imediatamente a trabalhar, mesmo faltando apenas alguns minutos para o fim da 

aula. Desconhecemos se este tipo de práticas seria utilizado regularmente, mas o que 

presenciámos nas duas aulas observadas, leva-nos a crer que tal fosse possível pois, apesar de 

centralizar em si, a coordenação da turma e o fio condutor da aula, a professora pretendia que 

os alunos se mantivessem activos. Através de algumas referências da professora, que afirmou 
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que, naquela turma, não havia problemas em realizar trabalho de grupo (O1A5C), admitimos 

que essa fosse, também, uma das práticas utilizadas. A professora manifestou conhecer os 

seus alunos, solicitando a sua intervenção e lembrando, aqui e além, sem grandes 

perturbações, alguns princípios básicos em que não transigia como, por exemplo, o falar um 

de cada vez e nunca quando era pedida a intervenção de outro, “Espera lá. Deixa a Maria 

pensar” (O2A5C), por respeito não só pela pessoa de cada um, mas também pelo seu ritmo 

próprio. Noutra ocasião, recordou que, na aula de Estudo Acompanhado, tinham estado a 

aprender que era preciso ‘saber ouvir’: “Agora têm de adaptar o que aprenderam” (O1A5C). 

Não se tratando de aulas muito serenas e sem quebras, o que observámos sugere-nos que os 

alunos reconheciam que, nesta aula, tinham de pensar e procurar seguir o raciocínio da 

professora, para chegarem às suas próprias conclusões. Por sua vez, no momento de dar 

resposta a questões concretas dos alunos, a professora ora reencaminhava a pergunta para 

outro aluno ora procurava responder; deixou algumas questões para o fim da aula, por 

considerar que, ultrapassando o âmbito do programa, poderiam ser tratadas individualmente, 

para satisfazer a curiosidade de quem as colocava. Registamos um momento em que, não 

estando certa da resposta correcta, o afirmou claramente, propondo-se trazer a resposta na 

aula seguinte: 

Uma aluna quer saber se todos os peixes têm fecundação externa. A professora diz que 

sim, mas depois hesita porque acha que há alguns que têm fecundação interna, mas 

como tem ‘medo de dizer asneira’ promete à aluna que vai ver e depois lhe diz. 

(O2A5C) 

Acerca da forma como gosta de trabalhar com os alunos, afirma a professora: “(...) trabalho 

muito com os miúdos, lá fora, com base na confiança e em assumir... assumindo que eles... 

que eles dizem a verdade e que são... responsabilizando-os muito. Portanto, eu nas minhas 

aulas tento fazer isso!” (E1AP2). E acrescenta: 

(...) eu acho que a atitude, dentro da sala de aula, dos professores pode... pode partir logo 

desse princípio. Portanto, se... se nós mostrarmos que, à partida, confiamos na palavra 

deles e que só quando temos um motivo para desconfiar é que começamos a duvidar, 

ah... conseguimos, ah... aí logo, fazer com que eles não mintam ou não mintam tanto. 

Ah... dado por... por reforço positivo. (E1AP2) 
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Uma chamada de atenção pertinente, não só porque a confiança é base do reconhecimento das 

capacidades e competências que cada aluno já consegue mobilizar e/ou pode vir a desenvolver 

e da possibilidade de os responsabilizar mas, também, porque a falta de confiança, como a 

entrevistada faz notar, conduz à mentira, o que contradiz o princípio da verdade assumido por 

Teresa de Saldanha no seu projecto pedagógico e, consequentemente, por esta escola. Mais 

adiante, reforça a necessidade de responsabilizar os alunos com vista ao desenvolvimento da 

sua autonomia e, considerando que esse é um aspecto que falha na escola, justifica: 

(...) é por ter medo que a exposição corra mal, que ela não fica maioritariamente nas 

mãos deles, é por termos medo que o teatro não esteja óptimo eh... que as coisas são 

controladas pela direcção ou pelos professores, é por ter medo que a criança se magoe, 

que não sei quê... Portanto, há um cuidado tão grande em protegê-los, em que seja tudo 

perfeito à volta deles, que não lhes damos a hipótese de errar, às vezes, de... de se 

magoarem, de... claro, dentro de alguns limites, mas de errarem de fazerem mal, de 

repetirem depois, de... não sair tão bem! (E1AP2) 

Registe-se a consciência de que a educação visa a autonomia, que se atinge pela via da 

responsabilização progressiva, dando aos alunos a possibilidade de errar, condição para uma 

aprendizagem consistente a qualquer nível como, já antes, outra das professoras sublinhara. É 

a mesma entrevistada que, como professora mais recente na escola, se dá conta de pequenos 

pormenores que constituem costumes, em que já ninguém fala; como afirma, não estão 

escritos em lado nenhum, nem no regulamento interno, porque não é preciso, ‘toda a gente 

sabe’: 

(...) mesmo nas primeiras aulas eu acho que estes alunos têm indicações para... um certo 

tipo de comportamentos de entrada na aula, de funcionamento, o esperarem pelo 

professor em pé... o entrarem... estarem na fila à espera do professor, pronto – que nas 

outras escolas nunca tinha... nunca tinha tido nada disso! Eh... portanto, isso ao princípio 

pareceu-me estranho, diferente, pronto, não achava bem nem mal! Era... era diferente do 

que eu estava habituada. (E2AP2) 

Tais procedimentos constituem normas implícitas, em desuso noutros estabelecimentos de 

ensino a que a professora estaria habituada, nomeadamente, nesta circunstância, escolas 
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oficiais, que manifestam, no contexto da escola aqui estudada, formas de disciplina e 

denotam, ainda, um esforço de manter algumas atitudes reveladoras do respeito uns pelos 

outros e pelos mais velhos, ou por aqueles que exercem funções hierarquicamente superiores 

como é o caso dos professores em relação aos alunos. 

Na Escola B, registamos, também, algumas observações de aula interessantes para a 

investigação em causa. Transcrevemos o início de uma aula de 1.º ano de escolaridade: 

Às 9h00 toca o sino. Às 9h02 os alunos estão a chegar – oiço-os ao fundo do corredor. 

Vão passando por mim e dizendo “Bom-dia!”. Oiço a voz da professora no corredor, 

mas não aparece. Em vez disso, vem um aluno com a chave para abrir a porta. Os 

colegas vão dizendo: “Deixa passar que ele vai abrir a porta”. O [aluno] abre a porta e 

[todos] entram. Dirigem-se às carteiras e põem os livros em cima das carteiras. Alguns 

sentam-se. Outros conversam. Entra a professora, pedindo desculpa pelo atraso: a 

[professora da outra turma] cuja sala fica do outro lado, no fundo do corredor, está a 

faltar e ela tem de se repartir pelas duas salas. (O2B1) 

Sublinhamos a ordem e sossego em que, apesar da ausência da professora, duas dezenas de 

alunos, com idades compreendidas entre os 6 e os 7 anos, se organizaram para abrir a porta 

sob a responsabilidade de um deles que transportava a chave e se dirigiram às respectivas 

carteiras, colocando, sobre estas, os livros com que iriam trabalhar, conforme o recado que 

teriam recebido da professora. Por outro lado, registamos que a professora assumiu, pelo 

menos durante aquela manhã, para além do trabalho com a sua turma, a orientação dos 

trabalhos de outra turma, para que não ficassem sem aula, na falta, justificada, da respectiva 

professora, o que fez sem prejudicar a sua turma e sem alterar o seu ritmo ou perder o 

controlo da situação: quando os seus alunos estavam a trabalhar sozinhos e sem necessitar da 

sua presença, ausentava-se para dar atenção à outra turma, sem que a sua saída, por sua vez, 

alterasse o silêncio e o envolvimento dos seus próprios alunos no trabalho que estavam a 

realizar. 

“Quero o livro dos trabalhos de casa”. “Tiram o livro de leitura e abrem na página 100”. 

A professora recolhe os livros com os trabalhos de casa. (...) Chegam umas alunas do 9.º 

ano para buscar os sacos para a Campanha do Banco Alimentar contra a Fome. A 
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professora diz-lhes que vão também à outra turma, porque os alunos estão sozinhos mas 

têm os sacos à porta da sala. Pergunta aos alunos se ouviram falar desta campanha na 

televisão. Alguns dizem que sim. A professora lê um texto do livro. “Lê a primeira 

pergunta, a Marta”. “Olha, Marta, não consegui ouvir nada. E também não consegui 

ouvir nada, porque estou a ouvir barulho”. A segunda pergunta é a Constança que lê. A 

aluna está distraída, não reage imediatamente. “Constança, és tu, querida. Lê”. 

“Constança, não se está a ouvir nada lá atrás”. Vai fazendo uma pergunta a cada um. 

Depois, dá 5 minutos para descobrirem palavras com os sons indicados na figura. 

Entretanto, como tem de ir à outra turma, faz primeiro as ‘não-frases’ com eles. Pergunta 

a um aluno e escreve a frase correcta no quadro. “Quem são os chefes?” Eles dizem. 

“Então, Jaime e Manuel, quando acabarem, vocês vão dar uma folha para escreverem 

‘Ditado’, porque vamos fazer ditado a seguir”. E sai para ir ver a outra turma. É silêncio 

total (!!!). Um dos ‘chefes’ levanta-se, vai buscar as folhas e distribui pelos lugares. 

Tudo em silêncio. (O2B1) 

Na entrevista, esta professora informou-nos que trabalha, já há vários anos, em ligação com a 

colega titular da outra turma, o que considera muito positivo e importante para se sentir bem 

na escola. A esta justificação, juntou o ‘gostar do espaço e das pessoas’ e, especificamente, 

afirmou que ‘gosta dos alunos’ (EBP6). Sublinhamos, para além deste aspecto, que ressalta da 

observação transcrita, as diversas estratégias de responsabilização das crianças, apesar da sua 

pouca idade: a existência dos ‘chefes’ que distribuem as folhas; a entrega da chave da sala a 

um aluno; a entrada alinhada e sem intervenção do professor, ainda ausente, na sala, sabendo, 

cada um, o que dele se esperava, concretamente que entrasse em sossego, se dirigisse ao seu 

lugar e preparasse o material para a primeira tarefa que iriam realizar. Por outro lado, 

sublinhamos a diversificação dos inquiridos e a forma afectiva, mas muito atenta e crítica, de 

tentar que cada aluno faça melhor: leia mais alto, respeite os outros, evitando o ruído de 

fundo, ainda que diminuto. Pela resposta que deu às alunas do 9.º ano de escolaridade, 

percebemos que, em ambas as turmas, como aliás observámos noutras turmas de alunos mais 

velhos, os alunos se mostraram motivados para colaborar na campanha levada a cabo pelos 

seus colegas, trazendo, como fora solicitado, diversos alimentos para partilhar com os mais 

carenciados, por esforço destes mas, porventura também, das respectivas professoras que 
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tiveram, necessariamente, de se solidarizar com as mentoras do projecto, por forma a explicar 

e incentivar os seus alunos à solidariedade e à participação nesta acção cívica. 

No que respeita à responsabilização e à autonomia dos alunos, o mesmo observámos noutras 

aulas como, por exemplo, uma aula do 5.º ano de escolaridade que a seguir transcrevemos: 

Às 14h35 as alunas estão todas dentro da sala. Às 14h37 estão em silêncio. (...) A 

professora escreve a data no quadro e as alunas escrevem no caderno. O sumário vai ser 

escrito no fim. A professora saiu por instantes. O silêncio manteve-se. Sussurram. (...) 

“Vamos organizar a nossa vida. Que objectivos temos hoje?” Elas dizem e a professora 

escreve: Biblioteca; Concurso de dicionário; Fábulas. Uma aluna fez uma pesquisa de 

fábulas. Trouxe cópia. A professora vê e diz que vão ser muito úteis; que guarde para 

mais tarde. De vez em quando, é necessário a professora insistir que só pode falar uma 

de cada vez; para isso, devem pôr o dedo no ar. São crianças muito vivas e interessadas; 

querem participar. Uma aluna diz que não tem caderno de significados. A professora 

diz-lhe que pode fazer um: com uma linha vertical a separar a palavra do significado 

respectivo. A professora lê um texto – “A lebre e a tartaruga”. Pergunta se será uma 

fábula. As alunas respondem e justificam; umas completam as outras. A professora diz 

para completarem os espaços em branco, na banda desenhada do livro. (O1B5P) 

De novo, observamos a entrada ordenada dos alunos na sala e a participação dos alunos, 

solicitada pela professora desde o primeiro instante, quando lhes pede que digam quais vão 

ser os ‘objectivos’ dessa aula, o que supõe, não só uma programação a longo prazo por parte 

do professor, mas o conhecimento dos alunos de uma certa sequência de aulas, em que se 

responsabilizam por não deixar nenhum dos conteúdos por tratar e lembrar, à professora, as 

promessas que, entretanto, fez e que consideraram aliciantes, como veremos no decorrer desta 

aula. Registe-se ainda, a forma pragmática como a professora ajuda uma aluna a resolver o 

seu ‘problema’ de não possuir caderno de significados, mostrando que essa situação pode ser 

resolvida com um pouco de criatividade e sem criar confusões: não há necessidade de possuir 

um caderno próprio para o efeito, se é possível criar algo que sirva para o mesmo fim. 

Entretanto, vão começando a biblioteca. Há uma tesoureira e uma bibliotecária. A 

tesoureira levanta-se, tira uma lata azul do armário e passa entre as carteiras recebendo 
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dinheiro de quem tem algo para lhe dar.568 (...) Vai seguir-se a troca de livros. Procede-

se à entrega dos livros por parte de quem já leu. A bibliotecária está junto da professora 

na secretária. Vai-lhe passando as fichas das alunas. A professora vai chamando e 

avaliando a situação. A algumas alunas diz que têm uma seta vermelha na ficha; elas 

sabem o que significa: que já têm o livro há tempo demais e, portanto, aquela semana era 

prazo limite. A professora, no entanto, diz que vai prolongar o prazo por mais uma 

semana. Apenas as duas alunas mencionadas estão em pé. O resto da turma está em 

silêncio, a trabalhar nos respectivos lugares; vão respondendo à professora, à medida que 

esta as interpela. A bibliotecária vai preenchendo as fichas e chama as alunas, duas a 

duas, para irem ao armário da biblioteca escolher os livros que querem levar para ler. 

Entretanto, a professora explica-me que o armário tem cerca de 500 livros. E há uma 

lista dos livros, classificados pelas próprias alunas: se é para sonhadores, para 

aventureiros, etc. Essa lista é consultada pelas alunas para escolherem os livros [Figura 

88]. As alunas que estão nos lugares e já terminaram o trabalho, vão lendo um novo 

texto que, depois, será para trabalhar em casa. Uma aluna pergunta quando é que vão 

arrumar a biblioteca. A professora responde que um desses dias vêm todas para aqui na 

hora do almoço fazer esse trabalho. Uma aluna diz que até podem trazer sanduíches e 

outra acha que não, porque assim vão engordurar os livros. Tudo sem barulho! A 

professora passeia entre as carteiras. (...) Quando termina a requisição de livros, pede a 

uma aluna que resuma o livro que leu. A aluna diz que o livro fala de “uma ilha de não 

sei quê”. A professora não deixa passar e vai buscar o livro para verificar o nome que a 

aluna não sabe. No fim, pergunta por que razão gostou do livro, pedindo 

fundamentação... Solicita o mesmo a outra aluna. A certa altura pergunta quem já leu o 

mesmo livro e pede para continuar. A aluna lembra-se pouco. Regressa à primeira aluna. 

Pergunta quem é que leu algum livro de que não tenha gostado mesmo. Quatro levantam 

o braço. Pede a uma dessas alunas para falar. Pergunta por que razão não gostou. Ela diz 

que é muito ‘chato’. A professora comenta que esta palavra pertence ao ‘código oral’. 

                                                 

568 De acordo com o esclarecimento posterior da professora, a lata azul destina-se a recolher o dinheiro que as 

alunas queiram dar; de vez em quando, vê-se quanto há e pergunta-se às alunas de que livros é que gostam; das 

colecções que obtêm maior número de votos compram-se livros para a Biblioteca; a aluna que conseguir preços 

mais baixos é que se encarrega da compra. 
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(...) Depois, à mesma aluna, pergunta por um livro de que tenha gostado. E leva-a a falar 

dele e a perceber o tipo de leitura de que gosta. (O1B5P) 

 

Figura 88. Página da lista de lista da biblioteca de turma, classificada pelas alunas.569 Escola B, 2002. 

Destaque-se: 1. a existência de uma biblioteca de turma, com cerca de cinco centenas de 

livros, adquiridos progressivamente pelas alunas à medida que juntam dinheiro suficiente e o 

                                                 

569 A classificação dos destinatários, conforme se anota na primeira página, consiste em: sonhadores; sem medo; 

românticos; aventureiros; pessoas que gostam de animais; mistério; histórias divertidas. Ao indicar a que tipo de 

leitor se destina cada livro, a comentadora anota um sinal colorido, correspondente à categoria escolhida, do lado 

esquerdo, para que a consulta se torne mais fácil. 
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envolvimento das alunas na procura, não só do tipo de livro a adquirir como, também, do 

local onde essa aquisição se realiza, depois de uma prospecção do mercado livreiro; 2. a 

responsabilização de duas alunas, nas tarefas de bibliotecária e de tesoureira; 3. o pedido de 

resumo dos livros lidos e da emissão de opiniões pessoais sobre cada um, levando à procura 

de fundamentação para a apreciação feita; 4. a elaboração da lista de classificação dos livros, 

de acordo com critérios estabelecidos por todos, numa linguagem propositadamente simples, 

trabalhando, assim, em Língua Portuguesa, um dos aspectos importantes para o 

desenvolvimento; 5. o cuidado em procurar que as alunas clarifiquem os seus gostos pessoais 

em matéria de leitura; 6. a não condescendência da professora perante a inexactidão de uma 

aluna, quando não se recorda do nome do livro que acabou de ler, ‘uma ilha de não sei quê’. 

Na terceira parte da aula, a turma vai proceder a um concurso de procura de palavras no 

dicionário. O anúncio da tarefa é recebido com aparente entusiasmo e é com muito empenho 

que a realizam. São, sucessivamente, indicadas palavras que as alunas têm de procurar no 

dicionário. As primeiras cinco que encontram a palavra indicada, lêem alto o seu significado. 

As alunas negoceiam com a professora para que sejam seis alunas e não apenas cinco; a 

professora aceita. Sublinhamos o cuidado, demonstrado pela professora, em procurar saber, 

no final do concurso, quem não conseguiu terminar a tarefa nenhuma vez, acompanhado do 

incentivo ao treino, no que é apoiada pela afirmação de uma das alunas, cujo progresso 

valoriza, que explica que “treinou com a irmã e (...) lhe ganhou sempre” (O1B5P). Marcam 

novo concurso para a 3.ª feira seguinte. 

A última parte da aula é preenchida com a apresentação de uma fábula em acetato, sob a 

forma de banda desenhada, aproveitando a professora para fazer ligação com o programa da 

disciplina de Educação Visual e Tecnológica. Depois de lida em conjunto, a história é re-

contada por escrito, individualmente, o que fazem em silêncio. 

Das várias alunas que levantam o braço para ler a sua história, pede uma que tenha 

escrito em diálogo e outra que tenha escrito sem diálogo. Depois escolhe uma que ainda 

não tenha sido ouvida hoje. Corrige o português. (...) As alunas querem todas ler o seu 

trabalho. A professora negoceia: quer ficar por ali com as histórias, porque ainda quer 

ouvir os guiões que fizeram em casa. Os guiões são uma espécie de quadro para análise 

de textos, neste caso, das fábulas. Elas aceitam. Pede a uma aluna para ler: primeiro lê o 
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texto; depois, o guião respectivo. [Interessante este método do guião para organizar e 

analisar os textos, criar hábitos de análise...] Algumas querem interromper para 

completar. A professora não deixa porque a anterior ainda não acabou. (...) Pede então a 

uma aluna para dizer o sumário. Revê com elas os objectivos iniciais. Depois dita o 

sumário. Escreve algumas palavras mais difíceis no quadro (elaboração; acetato; 

utilização; requisição). (O1B5P) 

Esta estratégia da elaboração e utilização dos guiões de análise das fábulas sugere-nos, 

novamente, que a professora está consciente da necessidade de criação de tarefas que ajudem 

os alunos a desenvolver competências de organização e análise que, usando conteúdos da 

própria disciplina e preparando, neste caso, para ‘saber ler’, possam ser mobilizadas para 

outros conteúdos e, ainda, para a organização e conhecimento das características de cada 

aluna, bem como do relacionamento crítico com o mundo que nos rodeia. A dificuldade 

aparente das tarefas não suscitou, por parte de nenhuma das alunas, reacções negativas que 

indicassem desconfiança em relação à própria capacidade de as realizar. Sublinhe-se que, na 

segunda aula observada, registámos um momento de leitura em voz alta, uma tarefa cujo 

treino em casa percebemos que era incentivado, em que se solicitava a apreciação crítica da 

própria leitora e de outras colegas, relativamente a quatro parâmetros, previamente 

estabelecidos: tom de voz; expressividade; pontuação; articulação. Esta observação reforça, 

em nossa opinião, o comentário anterior, a que acrescentamos o cuidado em desenvolver nos 

alunos a capacidade de se expor à apreciação dos outros, quer como agente crítico quer como 

sujeito avaliado. 

Apesar de o considerar um encargo difícil, porque embora as turmas sejam, relativamente 

pequenas, ‘sempre são vinte alunas’, a professora manifestou como mais importante, para si, 

na profissão de professor, “tentar ensinar individualmente, arranjar um método individual para 

cada aluna” (EBP4): 

(...) é um pouco isso, ah... que eu acho que nós tentamos aqui... e eu falo por mim, mas 

eu acho que realmente, o colégio também... (...) individualizar as dificuldades de cada 

uma e tentar colmatar e ultrapassar essas dificuldades. Portanto, arranjar um ensino que 

sejaaaa ah... variado de modo a poder... não é!?... porque, por exemplo, (...) quando são 

mais pequeninas precisam de método, precisam... (...) e há pessoas que precisam dum 
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determinado ensino e outras doutro! Portanto, tentar ir ao encontro de cada aluna, o que 

não é nada fácil! (EBP4) 

E, mais adiante, insiste: “(...) eu tenho muito essa preocupação! Não há dúvida que eu sempre 

tive muito essa preocupação! Não sei se consigo!?... (...) Isso é outra coisa! Mas que, 

realmente, tenho essa preocupação, isso tenho!” (EBP4). A esta preocupação, a professora 

acrescenta a de ‘não perder tempo’, assunto que afirma ser, muitas vezes, focado pela 

directora da escola: “Tive sempre essa preocupação de não desperdiçar! (...) Podemos brincar, 

podemos contar uma anedota (...) podemos divagar ali 5 minutinhos, pronto! Mas, depois 

quando é para trabalhar, trabalha-se!” (EBP4). 

Os materiais didácticos utilizados em sala de aula, na Escola B, na maior parte das aulas 

observadas, foram o manual da disciplina, as fichas de trabalho ou de informação 

complementar, os filmes, o acetato, existindo, em grande parte das salas, um retroprojector 

adstrito à própria sala. Algumas salas de aula estavam dotadas de computador, embora não 

nos tenha sido dado observar nenhuma aula com utilização de meios informáticos. Mais 

importante que os materiais utilizados, destacamos a capacidade da maioria dos professores 

observados de coordenar o trabalho da turma, sem permitir tempos mortos, quer 

desenvolvendo o assunto da aula em diálogo com os alunos, pergunta-resposta, seguida de 

síntese, quer alternando tarefas diversificadas, trabalho individual e trabalho de grupo. Como 

desenvolveremos adiante, as aulas são complementadas com actividades de pesquisa e com as 

visitas de estudo que representam um forte investimento desta escola, como da Escola A. 

Registe-se, ainda, na Escola B, a participação dos alunos nas actividades de organização e, 

sobretudo, de manutenção e de limpeza dos espaços, quer pelo cuidado de não os deteriorar 

quer pela intervenção directa na limpeza quotidiana do que se alterou durante uma 

determinada actividade. Esta participação, assumida com a naturalidade de quem tem de 

manter agradável o local onde vive e/ou trabalha, contribuirá para o ambiente familiar que 

alunos, professores e funcionários referem ser o da escola mas, simultaneamente, para a 

educação do aluno enquanto membro activo da sua família e da sociedade. Transcrevemos, da 

observação de uma aula do jardim de infância: “Uma aluna está a varrer os papéis que ficaram 

no chão. A auxiliar diz-lhe que, debaixo da mesa, ainda há papéis. A certa altura, a auxiliar 

levanta-se, pega na vassoura, diz ‘Obrigada’ e completa o trabalho” (O2BJ). 
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Figura 89. Sala dos 4 anos (jardim de infância) – trabalho individual. Escola B, 2002. (Foto da 
investigadora) 

 

Figura 90. Momento conjunto na sala dos 4 anos (jardim de infância). Escola B, 2002. (Foto da 
investigadora) 
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Em ambas as escolas pudemos observar que a biblioteca, que conta com a presença de uma 

bibliotecária a tempo inteiro, funciona como estrutura complementar de apoio às aulas, onde 

os alunos podem aceder ao computador e à internet, fazendo toda uma série de pesquisas, 

necessárias aos seus trabalhos ou apenas à sua curiosidade, para além de, com alguma 

frequência, ser utilizada para o visionamento de filmes quer no âmbito das aulas quer nos 

tempos lectivos em que falta algum professor. Na Escola B, estes filmes são, quase sempre, 

acompanhados por fichas de trabalho especificamente preparadas para o efeito, de modo a 

rentabilizar a informação e a reflexão que os mesmos possam suscitar. 

Os filmes que elas vêem aqui [na Biblioteca] são mais filmes para a parte pedagógica, 

que vêem com os próprios professores. E quando os professores faltam, vêem comigo. É 

isso que elas fazem... e depois normalmente têm um... muitas vezes têm questionários 

[preparados pelos respectivos professores] para responder para estarem atentas aos 

filmes... (EBF2) 

Para além das actividades facultadas a todos os alunos e das actividades extra-curriculares 

facultativas, a directora da Escola B aponta, como ajuda para os alunos que apresentam 

algumas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, a existência de outras soluções, 

referindo-se às origens dessas dificuldades, que ditarão a escolha do caminho a seguir. Neste 

processo indica, como parceiros fundamentais, para além dos alunos e seus professores, os 

pais ou encarregados de educação e a psicóloga da escola: 

Como é que superamos algumas dificuldades de conhecimento das alunas? Por um lado, 

com aulas de apoio, mesmo de apoio, por outro lado, quando são dificuldades resultantes 

dessa problemática familiar ou de alguns traumatismos pessoais, com o apoio da 

psicóloga que ajuda as alunas, que chama os pais, que fala com os professores e, 

portanto, que faz essa tentativa de coordenação. Duma maneira geral, se as dificuldades 

são apenas de conhecimentos, fazemos um plano de recuperação que mandamos para 

casa, que é feito de comum acordo entre os professores e os pais e tentamos que se vá 

ultrapassando as dificuldades. Há aulas de apoio integradas no plano escolar, há aulas de 

recuperação fora dos tempos lectivos e há o Estudo Acompanhado que faz parte, para o 

5.º e 6.º ano, das práticas lectivas mas que, de facto, o nome está errado!, não é um 
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estudo acompanhado, é uma maneira nova de levar os alunos a aprenderem coisas que 

fazem parte dos seus conhecimentos básicos. (E1BD) 

Não podemos deixar de referir que alguns professores, numa escola como noutra, apesar de 

manifestarem o seu gosto em trabalhar na respectiva escola, mostraram desejo de que esta se 

‘abrisse à modernidade’: 

Ah... acho que, ah... o colégio precisa de se abrir um pouco para a modernidade! Ah... 

em... em deter... em determinados aspectos ah... o colégio... é urgente que o colégio se 

abra à modernidade. Que se abra à modernidade... E quando eu falo aqui em 

modernidade, falo sobretudo, ah... dos aspectos que hoje se associam muito a... a 

questões prementes para os jovens e que não sei até que ponto é que o colégio está 

preparado para dar resposta a esse... a esse tipo de situações. A situações que são... que 

fazem parte hoje do dia-a-dia, que fazem parte hoje das grandes dúvidas para os jovens e 

para nós também... para nós também são dúvidas... e não sei até que ponto é que o 

colégio, por vezes, não entra um pouquinho em negação ah... fazendo de conta que... 

talvez o metermos a cabeça debaixo da areia como a avestruz, é a situação mais fácil! 

Ah... e aí, acho que nós temos que pen... repensar e enfrentar a situação com muita... 

com muita acuidade e com... e com muito cuidado! Ah... mas perspectivamos sempre em 

função do futuro! (E1BP1) 

Numa primeira leitura, interpretamos este apelo como o desejo de aceitar o grande e urgente 

desafio de ler a actualidade, deixando-se interrogar pelos alunos e pela cidade global que, 

cada vez mais, é o mundo em que vivemos, sem receio de que as questões colocadas sejam 

maiores do que a própria escola pensa poder arcar e permitindo que as dúvidas, emergentes no 

meio social envolvente, se desenhem, objectivamente, como questões que afectam todos; ou, 

ainda, de deixar que sejam verbalizadas e tidas em atenção as grandes questões sobre a 

existência e as razões da vida humana, perante os avanços e os desafios físicos e éticos da 

ciência e da técnica. Parece-nos perceber, neste ‘meter a cabeça debaixo da areia como a 

avestruz’, a tendência, que muitos professores partilham, nesta e noutras escolas, de evitar 

determinadas questões, rodeando-as para que sejam esquecidas ou não haja tempo para as 

enfrentar, ou mesmo, deixando-as para outros, muito oportunamente mais bem informados 

ou, ainda, esperando que o tempo, a experiência da vida, vá resolvendo, por si, as diversas 
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questões, em cada criança, em cada jovem aluno, ou faça com que elas sejam por estes 

esquecidas ou remetidas para o lugar das questões nunca resolvidas. 

Sublinhe-se que o professor citado questiona se a escola estará preparada para dar resposta ‘às 

grandes questões dos jovens’ que são também, em grande parte, dúvidas dos educadores, 

prevendo a necessidade de encarar de frente essas questões, em vez de fazer de conta que não 

existem. Embora não enuncie os assuntos a que se refere, é este o ponto em que considera que 

‘o colégio precisa de se abrir à modernidade’. De salientar, a esperança que ressalta do final 

da transcrição, quando o entrevistado afirma que, apesar desta sua consideração, ‘sempre se 

perspectiva em termos de futuro’, o que parece querer salientar que, colocados diante da 

necessidade de encarar essas ‘novas questões’, a escola e os seus agentes estarão dispostos a 

‘repensar e enfrentar’ qualquer situação. Esta urgência de modernidade aparece também 

referida por professores da Escola A, como um ‘alargar os horizontes’, “acompanhar a 

evolução do mundo exterior” (EAP5) referido, sobretudo, ao aspecto pedagógico, ao que é 

oferecido como alternativa de actividades no quotidiano escolar (EAP5, EAP6). No que 

concerne ao aspecto material, embora numa escola como noutra seja unânime a consideração 

de que, de ano para ano, se nota uma clara melhoria nas condições de trabalho, sobretudo no 

que respeita aos materiais didácticos, afirmando mesmo, alguns dos entrevistados, que nada 

do que pedem lhes é negado, como aliás já foi referido atrás (E1AP1), sobressai de uma ou 

outra entrevista, o desejo de que a escola enverede por um caminho de modernização (EAP5), 

provavelmente, também, no que diz respeito à utilização das novas tecnologias. 

5.4.5 As festas e as exposições de trabalhos 

A realização de festas, envolvendo mais ou menos meios e recursos materiais e humanos, é 

uma das características comuns às duas escolas que se vem mantendo ao longo dos anos e 

sofrendo alterações semelhantes em ambas devido, conforme nos foi referido nos relatos 

recolhidos, à necessidade de adaptar estes eventos às alterações curriculares emanadas da 

nova legislação e, ainda, de simplificar a preparação destes momentos. Os professores, na sua 

maioria, reconhecem algumas virtualidades nos novos modelos, em que se escolhe, em cada 

ano lectivo, um ano de escolaridade para preparar uma festa de maiores dimensões, 

aproveitando determinadas épocas do ano, nas duas escolas, culminando depois, na Escola B, 

com uma festa no exterior, em estilo de ‘arraial’, em que é apresentado o trabalho global do 
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ano da, até há pouco, designada Área-Escola. Mas, sobretudo os que estão há mais tempo na 

escola e puderam participar nas anteriores festas de fim de ano, em que todos se mobilizavam 

para pôr em palco todos os alunos, desenvolvendo peças de teatro, algumas de razoável 

envergadura, de dramaturgos de nomeada, portugueses e estrangeiros, especialmente textos 

cómico-dramáticos, bem como esquemas de ginástica rítmica e apresentação de textos 

poéticos ou de canções executadas coral e instrumentalmente, por pequenos grupos, 

sublinham a perda de oportunidade de cada um dos alunos se expor com o que, 

pedagogicamente, daí poderia provir. 

As festas de palco, hoje em dia ah... estão um bocadinho démodés cá no colégio. Eu 

tenho pena... e, mais uma vez, volto a pôr a verdade acima de tudo!... ah, eu tenho muita 

pena que as festas de palco tenham... também tenham de... tenham passado de moda aqui 

no colégio. Porque acho que as festas de palco tinham uma certa dignidade, que hoje as 

festas que se fazem no colégio não têm. Hoje aposta-se muito, por via da Área Escola, e 

desde que foi implementada na... na última reforma, ah... desde que foi implementada a 

Área Escola, o que habitualmente se faz é, ou no final dum... dum período lectivo, ou 

numa época marcada do calendário escolar: no Carnaval, no Natal, na Páscoa... fazer 

uma apresentação da Área Escola, ou então depois, no final do ano, que quase sempre se 

faz, faz-se uma grande festa, a que habitualmente se chama cá no colégio, arraial... que 

é, de facto, um grande arraial (ver Figuras 91 e 92). Ah.... onde se tenta que, em vários 

espaços do colégio, se apresentem ah... actividades da Área Escola. Teoricamente, 

pensado assim, isto tem um cariz altamente positivo! Na prática, resulta... para mim, 

resulta mal! E resulta mal, porquê? Porque estes arraiais, hoje em dia, são entendidos 

como, um pouco, o arraial onde há também os comes e bebes. E, então, isto transforma-

se. Em vez de ser uma apresentação das actividades, transforma-se sempre e 

inevitavelmente, num ah... desfile de comes e bebes. E os pais vão exclusivamente... 

levantam-se da mesinha onde estiveram a comer o bolo, as febras, o caldo verde, o não 

sei quê, não sei quê mais... porque isso é que hoje alimenta os egos das pessoas... 

levantam-se daí, exclusivamente, para ir ver actuar a sua filha e exclusivamente a sua 

filha e, depois, voltam, novamente, para o seu lugar, sentam-se, continuam as 

comezainas, ah... as algazarras e ficamos por aqui. E aquele espírito que havia, de os 
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pais assistirem a uma festa de palco, em que todas570 as alunas entravam, as que tinham 

habilidade, as que não tinham habilidade, as que sabiam... as que sabiam representar, as 

que tinham jeito para representar e as que não tinham, as que tinham jeito para cantar e 

que não tinham mas que, todas elas, nas suas capacidades, maiores ou menores, eram 

aproveitadas para entrar numa festa e os pais eram obrigados a assistir a essa festa 

porque estávamos todos ali no... no ginásio com o palco e, portanto, tudo decorria ali. 

Habitualmente, na festa de Natal, isso ainda se faz. Uma pequenina representação, 

habitualmente com as alunas mais pequenas, da infantil, da pré-primária e do 1º ciclo. 

Mas, depois, com as outras alunas, não! E portanto, eu sou visceralmente571 contra este 

tipo de festas! Sou visceralmente contra! Ah... acho que, teoricamente, elas têm um 

princípio positivo! Depois, na prática, resultam mal, quanto a mim!, porque há muito 

trabalho, envolve muito trabalho quer da parte das alunas quer da parte das Irmãs quer 

da parte dos professores, para que... para pôr essa festa em pé mas, depois, ah... é mal 

aproveitada! (E1BP1) 

Na verdade, o tipo de festas realizadas durante o ano lectivo mudou, bastante, ao longo dos 

últimos anos, de acordo com as fotografias que recolhemos, para além do conhecimento 

pessoal que temos sobre esse assunto e do relato dos entrevistados (ver Figuras 93, 94 e 95). 

O relato dos entrevistados na Escola A não difere muito deste: 

A festa é muito pouco participada porque só é para o ano que foi designado para haver a 

festa, para os professores daquela festa, não é conhecida, as festas não são conhecidas, 

do Natal, da Páscoa, que... talvez por falta de meios físicos, as festas não... não eram 

conhecidas de todos os alunos, e eu acho que é importante no Natal e tudo, esses sinais 

exteriores de espiritualidade, acho que são importantes para serem conhecidos por todos. 

Eu penso que isso era um problema físico, de não terem espaço para... pronto, para 

poderem associar. Havia muito esta... as pessoas não sabem muito o que é que os outros 

fazem. (EAP7) 

                                                 

570 Palavra acentuada. 

571 Palavra acentuada. 
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Figura 92. Pormenor do arraial, folclore. Escola B, s/d. 
(Álbum fotográfico da escola) 

 

Figura 93. Pormenor de representação. Escola
B, s/d. (Álbum fotográfico da escola) 

Figura 91. Pormenor do arraial. Escola B, anos 90. 
(Álbum fotográfico de uma ex-aluna) 
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Figura 94. Pormenor de representação: Pierrots. Escola B, 1982. (Álbum fotográfico da Escola. Foto 

Eliseus) 

 
Figura 95. Pormenor de representação: Pierrot. Escola B, 1982. (Álbum fotográfico da Escola. Foto 

Eliseus) 
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Relativamente às antigas festas (ver Figuras 96 e 97), igualmente tradicionais na Escola A, até 

à chegada da Área-Escola, a que esta professora também se refere, acrescenta: 

(...) são muito válidas, eu acho que sim, ou não? Não tem essa ideia...? (...) Não... as 

festas são muito libertadoras. Houve testemunhos e cartas para as Irmãs das festas que 

existiram mas [agora] são só para um ano, só para um ano; portanto, restritas a um ano, 

um ano alternativa (ver Figuras 98 e 99): um ano cai a um, outro ano cai a outro... outro 

ano cai a outro... outro ano cai a outro... e são, realmente, muito... muito enriquecedoras 

para eles: miúdos que nunca falavam, que nunca abriam a boca, que não tinham 

confiança em si, que... que eram... ‘ai eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou’... 

bem... e depois faziam papéis extraordinários e se dedicavam e ficavam muito mais 

íntimos dos alunos, das Irmãs, de todas as professoras e.. .e de tudo mais. As festas 

foram sempre um... um momento de uma unidade e de uma vivência feliz de uma escola. 

Uma vivência feliz de uma escola! Aliás, eu lembro-me que a Teresa de Saldanha 

adorava fazer as festas... as festas todas. As festas [agora] não são globalizantes, são 

muito parcelares e, como lhe disse, penso que é por causa do... do espaço. (EAP7) 

Saliente-se o comentário da entrevistada relativamente ao gosto de Teresa de Saldanha em 

que se realizassem as festas, “todas as festas”, como momentos de celebração, de alegria, de 

promoção da unidade, de fortalecimento dos laços afectivos entre os alunos e os seus 

educadores. A professora sublinha a função ‘libertadora’ destas festas e parece corroborar a 

afirmação, tantas vezes repetida por Teresa de Saldanha, de que elas representam uma forma 

de responsabilizar as alunas e de as ajudar a perder o ‘acanhamento natural’, o seu descrédito 

nas próprias capacidades, ensinando-as a estar em palco, a assumir papéis diferentes, vestindo 

diferentes personagens, a enfrentar uma plateia e expressar-se sem vergonha. 

No entanto, estas festas, actualmente, como afirma a entrevistada, não são ‘globalizantes’. De 

acordo com uma outra professora da Escola A, aquele sistema de rotatividade na realização 

das ‘festas’, pode levar a que vários alunos não cheguem a experimentar, ao longo do seu 

percurso escolar, preparar e participar, activamente, num destes eventos: não apenas aqueles 

que, ficando retidos no mesmo ano de escolaridade, podem perder essa oportunidade, como 

por motivo de alguma falha na atribuição anual da responsabilidade pelos momentos festivos 

(EAP4). 
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Figura 97. Pormenor de representação. Escola A, s/d. 
(Álbum fotográfico da escola). 

Sublinhe-se que a professora anteriormente citada considera que, apesar de tudo, a Área-

Escola veio possibilitar uma maior abertura da escola, a Escola A, neste caso, explica: 

O tema foi imposto ao princípio como... chamado como Área-Escola pelo Ministério e 

eh... se fizer aí um inquérito pelo país todo, as pessoas achavam que a Área-Escola foi 

uma maçada, uma perda de tempo. Eu tenho uma... uma... uma perspectiva 

completamente diferente. Eu parece-me que até o nosso colégio estava um bocado à 

deriva, exactamente à deriva; ao escolher-se um tema centralizaram-se todas as vertentes 

que elas... que elas desejariam concretizar eh... no lema. E melhor ou pior mas com... 

com bastante interesse, toda a gente trabalhava eh... para que o lema fosse cumprido 

quer através de actividades, quer através de aulas, quer através de conferências, quer 

através de visitas dos miúdos a... fora da escola, eh... quer a contactos, eu acho que foi 

extraordinariamente enriquecedora, extraordinariamente enriquecedora em todos os 

caminhos: na abertura do colégio ao meio... ao meio exterior, que era uma das 

exigências, que era um dos objectivos, em... no desenvolvimento pessoal e no 

desenvolvimento das capacidades criativas de... de cada aluno, na... na capacidade 

interdisciplinar, no diálogo, no conjunto da união, pedindo a toda a gente ajuda, eu acho 

Figura 96. Pormenor de representação. Escola 
A, s/d. (Álbum fotográfico da escola) 
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que foi muito, muito, muito positiva a Área-Escola. Muito. Chamem-lhe o que quiserem, 

chamem-lhe um lema, chame-lhe o que quiser!” (EAP7) 

 

Figura 98. Pormenor do ginásio durante uma representação do 6.º ano de escolaridade. Escola A, 
2003. (Foto Eliseus, provas fotográficas) 

 

Figura 99. Pormenor de uma representação do 6.º ano de escolaridade. Escola A, 2003. (Foto Eliseus, 
provas fotográficas) 
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Na Escola A, foi-nos facultado um programa da festa do final do ano lectivo anterior, 

preparada por alunos do 5.º ano de escolaridade (ver Figuras 100 e 101), onde pode ler-se: 

A Festa intitulada “Na nossa Rua, Outra Rua” surge em função do tema proposto para os 

trabalhos da Área-Escola do presente ano lectivo. Esta peça é o resultado de todo um 

conjunto de actividades que envolveram visitas “in loco”, observações, pesquisa, 

diálogos, perguntas e respostas... enfim, muito trabalho! E vale bem a pena, todo este 

trabalho, pois são nobres os seus objectivos: queremos que os nossos alunos criem 

hábitos de observação e pesquisa; queremos que desenvolvam um espírito criativo, 

estético e lúdico; queremos desenvolver neles competências no domínio das relações 

interpessoais. 

Vamos, então, seguir os nossos Alunos, numa visita de estudo às realidades que existem 

nas ruas que circundam a nossa rua (...). Vamos assistir a momentos de alegria, de 

espanto, de sobressalto, mas também de descoberta, pois o mesmo semáforo que indica 

passagem segura, também assinala o perigo!! Ao longo da caminhada, vão surgindo 

ensinamentos, lições dadas por uma Irmã prudente, ou conclusões a que os próprios 

alunos chegam, fruto das vivências que vão tendo ao longo do percurso. 

Vamos, com eles, nas asas da nossa imaginação, atravessar a barreira do tempo e do 

espaço e acompanhá-los numa visita de estudo que jamais esquecerão!! (Programa da 

festa “Na nossa Rua, Outra Rua”, Escola A, 16 Mar 2001) 

O texto, acompanhado pela descrição sumária da peça, em dois actos, e da indicação das 

peças musicais utilizadas durante cada um dos actos, fala-nos da preocupação em levar os 

alunos, particularmente estes alunos, a ver algo do que se passa para além das paredes da 

escola. A leitura do programa sugere que a peça terá sido montada pelos alunos com a ajuda 

de alguns professores, seguindo um eixo simples, uma experiência do quotidiano, sendo de 

realçar que uma das alunas fazia o papel de uma Irmã ‘prudente’, como sublinha o texto, 

figura da educadora. Saliente-se, ainda, que a redacção do texto transcrito supõe que há 

‘ensinamentos’, ‘lições’, mas também ‘conclusões dos próprios alunos’, a que estes chegam a 

partir das “vivências que vão tendo ao longo do percurso”. 
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Figura 100. Pormenor da festa “Na nossa rua, Outra rua”. Escola A, 2001. (Foto Eliseus, álbum 
fotográfico de um ex-aluno) 

 

Figura 101. Pormenor da festa “Na nossa rua, Outra rua”. Escola A, 2001. (Foto Eliseus, álbum 
fotográfico de um ex-aluno) 
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A propósito das festas realizadas na Escola A, um dos entrevistados, sublinhando o seu 

carácter pedagógico positivo, lamenta, apenas, que não tenham uma mais estreita relação com 

o que se passa dentro das aulas, sugerindo uma integração das actividades que promova uma 

maior interacção de conhecimentos e permitindo, simultaneamente, aulas mais vivas e 

eficazes do ponto de vista da motivação dos alunos e, consequentemente, do aproveitamento 

de todo o trabalho realizado: 

São aquelas festas que fazem, que são óptimas, dão imenso trabalho, têm um óptimo 

resultado tanto para alunos como para professores mas estão separadas das aulas! 

Inclusivamente, os alunos faltam às aulas para estarem a preparar e a ensaiar essas... 

essas representações, ah... tudo isso! Acho que podia haver uma melhor integração e 

que, também esse aspecto positivo pudesse também existir na sala de aula, dentro da sala 

de aula, com actividades diferentes e que não fosse só, pronto, ah... como acontece com 

muitas pessoas, estarem a ouvir a professora ou estarem a ler o livro! (EFr) 

Durante o período da investigação, decorreu a celebração do 60.º aniversário da Escola B e 

tivemos oportunidade de presenciar uma festa de palco oferecida, sobretudo, às alunas que 

tinham saído no ano anterior e às ex-alunas mais antigas, dos anos 40 e 50, entretanto 

especialmente convidadas para um lanche com a directora, que teve lugar imediatamente 

antes da referida festa. Registamos, para além do breve historial do colégio, contado através 

de meios audiovisuais, diversas actuações corais, entre as quais a actuação do grupo de 

professores e uma peça preparada pelas alunas do 7.º ano de escolaridade, terminando com o 

hino do colégio. A professora que coordenou a encenação da peça afirmou para um auditório 

heterogéneo, completamente cheio, em que se contavam, em grande número, as ex-alunas 

mas, também, os pais das actuais alunas, para além destas, que todas as alunas das duas 

turmas do 7.º ano tinham passado pelo palco e, todas se tinham empenhado em algum 

trabalho para que a realização daquela parte da festa fosse tão bem conseguida. 

No que diz respeito à exposição dos trabalhos dos alunos, observámos, na Escola A, diversas 

exposições de vários anos de escolaridade, entre as quais uma de trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos envolvendo as disciplinas de História e de Educação Visual que esteve patente 

durante vários dias na portaria por onde entram e saem, diariamente, os alunos e os pais. Uma 

outra, levada a cabo por uma turma de 5.º ano de escolaridade, na sala de visitas perto da 
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mesma portaria, um ‘Museu da Música’, onde se recolhiam os instrumentos musicais das 

mais diversas épocas, construídos pelos alunos, acompanhados de textos explicativos; ainda 

uma outra, realizada pelas turmas dos 7.º e 8.º anos, na respectiva sala de convívio, com 

trabalhos realizados nas disciplinas de Educação Visual e de Educação Tecnológica. 

Na Escola B, para além dos trabalhos dos alunos espalhados pelos placards das salas de aula e 

nos corredores e sala das colunas contendo, por exemplo, o resultado da reflexão sobre as 

regras a respeitar em tempo de recreio, na sala de aula ou em casa, não observámos, durante o 

período de investigação, nenhuma exposição de trabalhos. Informalmente, soubemos que, 

simultaneamente com as festas parciais, que se realizam ao longo do ano, se efectuam 

exposições dos alunos envolvidos nesses eventos, para além do dia do arraial, no fim do ano 

lectivo, a que já atrás nos referimos, em que, em várias barracas, dispostas ao longo das 

alamedas da quinta, se encontram trabalhos das alunas, alguns apenas para exposição, outros 

para venda, como as ervas aromáticas semeadas e tratadas pelas alunas ao longo do ano, a que 

também já tivemos oportunidade de nos referir. 

Anote-se, ainda, as apresentações que, no final do ano, cada um dos grupos envolvidos em 

actividades extra-escolares como, por exemplo, o ballet e o piano e, ainda, o judo e a dança 

moderna na Escola A e a viola e a acrobática na Escola B, realizam, individualmente ou em 

grupo, tendo, como destinatários, os respectivos encarregados de educação e outros 

familiares. 

5.4.5.1 Jornais escolares 

Os jornais escolares, existentes em ambas as escolas, representam, também, uma forma de 

participação dos alunos e de apresentação de alguns trabalhos escritos, em prosa ou em 

poesia, bem como de desenhos. Os trabalhos publicados fornecem-nos alguma informação 

sobre determinados acontecimentos, por exemplo, visitas de estudo, vistas por alunos e 

professores ou sobre a forma como os diversos elementos da escola se relacionam, para além 

de outras notas, de carácter cultural ou lúdico. 

Na Escola A, o jornal, intitulado A Voz do Colégio, é publicado sem periodicidade certa, em 

formato de papel A4, em papel de gramagem superior à habitual e fotocopiado a preto e 
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branco com capa a cores (ver Figura 102), usualmente reproduzindo o desenho de um aluno e 

é vendido pelos alunos entre os familiares e na portaria da Escola A, a quem entra ou sai, a 

um preço considerado simbólico. Nota-se um grande cuidado na apresentação gráfica. 

 
Figura 102. Capa do jornal n.º 5, Junho de 2002. Escola A. 
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Tivemos acesso a dois exemplares do ano lectivo de 2001/2002: o n.º 4, de Março de 2002 e o 

n.º 5, de Junho do mesmo ano. Para além do editorial, o jornal contém diversas rubricas: uma 

ou mais páginas destinadas a cada ciclo (ver Figura 103), que incluem trabalhos dos 

respectivos alunos, como redacções, relatos de visitas de estudo ou trabalhos curtos de 

pesquisa, nomeadamente sobre personagens importantes do passado, como é o caso de um 

pequeno texto sobre S. Tomás de Aquino, produzido por um aluno do 5.º ano de escolaridade 

e outro sobre Pedro Nunes, realizado por uma aluna do 6.º ano (n.º 4), entre outros; uma 

receita culinária em inglês; notícias do colégio; questões ambientais, com textos de alunos 

sobre os problemas que afectam o meio ambiente; cultura, como “Falar bem Português” (n.º 

4) e “Caça ao erro” (n.º 5), escritos pelos professores de Língua Portuguesa; opinião 

pedagógica, em que, por exemplo, no n.º 4, se publica um pequeno estudo de um grupo do 9.º 

ano de escolaridade, sobre a opinião dos alunos acerca das aulas de 90 minutos, realizado sob 

a forma de inquérito a 174 alunos do 3.º ciclo, cujos resultados foram apresentados sob a 

forma de gráfico; e, por último, adivinhas e anedotas. 

No n.º 4 publica-se, ainda, uma entrevista realizada aos pais de uma aluna finalista, que 

frequentava a escola desde os 3 anos de idade. No n.º 5, regista-se, ainda, a notícia da morte 

de uma das Irmãs, já com bastante idade, que dedicara grande parte da sua vida ao serviço da 

escola, lembrada por uma das professoras mais antigas. 

 

Figura 103. A festa de S. José vista por uma aluna do 1.º ciclo. (Jornal da Escola A, n.º 5, Jun 2002) 
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Figura 104. Pormenor do jornal escolar n.º 4, Mar 2002. Escola A. 

Aqui e ali, algumas frases que exprimem valores e parecem destinar-se a promover a reflexão 

dos leitores, como a que se reproduz na Figura 104, da autoria de Pascal, que identifica 

‘prazer’ com ‘fazer os outros felizes’ ou outra, da autoria de Saint-Exupéry, publicada no 

mesmo número do jornal: “Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os 

olhos”. Esta última parece surgir na sequência do editorial, sob o título “A loja das miudezas”, 

da autoria de uma das professoras, de onde nos apraz citar o seguinte: 

(...) porque os botões são mais importantes do que a camisa, porque os perfumes são 

mais importantes do que as pessoas, porque a aparência pesa mais do que o interior. 

Rodopiando sobre ninharias, perdemos de vista o fundamental; (...) envernizados 

exteriormente, deixamo-nos apodrecer por dentro; (...). O superficial só é importante 

quando completa o essencial. Precisamos de fazer esta descoberta na caminhada do 

nosso ser religioso. Doutra forma, corremos o risco de sermos muito católicos e, 

simultaneamente, pouco cristãos. (Jornal escolar da Escola A, n.º 4, Mar 2002, negrito 

no original) 

A Figura 105 reproduz o texto de uma aluna do 9.º ano de escolaridade, dirigido aos 

professores da escola, como agradecimento colectivo pelo trabalho que desenvolvem junto 

dos seus alunos. Um texto quase poético, em que se enumeram diversas metáforas para a 

profissão de professor: “agricultor de almas”, “plantador de inquietações”, “pastor de vidas e 

sonhos”; “[aquele que] cultiva luz no nosso olhar”, que ‘semeia a sua voz no vento que 

passa’, que ‘arranca poesia do silêncio’, que devolve “à terra o húmus que de outros recebeu”, 

que “esculpe, dia-a-dia, a matéria de que se fazem os Homens”. Os seus instrumentos de 

trabalho, as suas ‘alfaias’ são: “o saber, a compreensão, e a certeza de que só vale a pena 

possuir aquilo que se pode compartilhar”. 
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Figura 105. Texto escrito e lido por uma aluna do 9.º ano, no Dia do Professor.572 (Jornal da Escola A, 
n.º 4, Mar 2002) 

Embora não pareça tratar-se de um texto totalmente espontâneo, dado que foi escrito para ser 

lido no Dia do Professor, não deixa de ser interessante analisar o que poderá esconder-se por 

detrás das comparações expressas: o professor é um agricultor, alguém que semeia, utilizando 

a voz, um instrumento de comunicação próprio do Homem, o saber, um instrumento 

cognitivo, adquirido, que partilha com os outros e a compreensão, um instrumento humano, 

decorrente do seu ser pessoa, em relação com os outros, os seus alunos. Semeia ‘no vento que 

passa’, sem certeza de que as sementes chegarão à terra e germinarão; mas, também, planta 

inquietações e arranca poesia do silêncio: não cultiva apenas o que sabe que dá sempre o fruto 

esperado, mas promove o desenvolvimento de questões próprias e a criatividade onde cada 

um acreditava que não podia produzir mais, dando lugar à forma maior de expressão literária, 

a poesia, o melhor de cada um, que ajuda a ‘trazer para fora’ e a desenvolver até ao limite de 

si próprio. Para além de agricultor, é pastor: guia, acompanha, leva ao colo; como o Bom 

                                                 

572 O Dia do Professor é comemorado, em ambas as escolas, no dia 28 de Janeiro, em que se celebra S. Tomás 

de Aquino, o santo dominicano, filósofo e professor. 
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Pastor do Evangelho (Jo 10, 1-15), que a aluna, certamente, leu e analisou, conhece as suas 

ovelhas pelo nome, trata das feridas das que estão doentes e não descansa enquanto não 

encontrar a que se tresmalhou. Pastor de vidas e de sonhos, cuidador dos sonhos dos seus 

alunos. Compreensivo, o professor partilha o que sabe e o que é, continuando o que outros 

fizeram consigo, enquanto ensina, com a vida, que ‘só se possui aquilo que se partilha’, com a 

paciência do escultor, trabalhando incansavelmente para que cada aluno cresça como um 

verdadeiro Homem. Tal será a noção que a autora tem da profissão de professor que os seus 

professores lhe terão, por hipótese, revelado. 

Na Escola B, o jornal tem, no título, o nome por que é conhecida a escola, O (...) em Imagens. 

É publicado mensalmente, desde 1996, sob a coordenação de um dos professores de 

Português que recebe os trabalhos e os selecciona. Habitualmente em formato de papel A5, 

fotocopiado a preto e branco, apresenta um aspecto mais caseiro, menos cuidado do ponto de 

vista gráfico. É distribuído gratuitamente. Foram-nos fornecidos diversos exemplares desde o 

ano de 1997/98 até 2002 tendo, ainda, a directora da escola, tido o cuidado, de nos enviar, 

posteriormente, mais dois exemplares de 2003. 

Começa, usualmente, com um editorial da directora, a que se seguem diversos artigos que vão 

desde testemunhos de pais, professores ou alunos, a artigos de opinião, notícias diversas ou, 

ainda, trabalhos mais científicos sob a forma de divulgação, como o artigo “A História da 

Terra” publicado em Dezembro de 2001 e assinado pelas alunas do 10.º A (Jornal da Escola 

B, Ano VI, n.º 42, Dez 2001). Algumas vezes, inclui artigos destinados aos pais (ver Figura 

106), outras vezes, pequenos recados para os mesmos: “Realizaram-se as festas de Natal. (...) 

Nota negativa (...) também para as famílias que saíram depois da exibição dos seus filhos sem 

o devido respeito pelo trabalho de todos os outros alunos que ainda estavam a representar” 

(Jornal da Escola B, Ano VI, n.º 42, Dez 2001). 

O artigo, adiante reproduzido (ver Figura 106), mostra-nos que o jornal pretende ser um 

veículo de formação para os pais. Como uma periodicidade regular, vai procurando mostrar o 

que a escola pretende realizar, solicitando, directa ou indirectamente, a atenção e a 

participação dos pais, para além da sua compreensão para o que os filhos vão dizendo ou 

levando para casa. É o caso deste texto em que se procura explicar a importância do papel dos 

pais na realização do ‘projecto’, sobretudo no pré-escolar e no ensino básico. O texto, curto e 
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directo, contendo mesmo algumas gralhas, termina com um corolário, onde se transmite o 

mais importante: “É necessário que os pais acreditem nas capacidades dos seus filhos (...) para 

que as crianças sintam confiança em si próprias”. 

 

Figura 106. Artigo dirigido aos pais. Jornal escolar (Ano VI, n.º 42, Dez 2001). Escola B. 



 

 790

Menos ambicioso no que respeita ao aspecto do produto final, o jornal da Escola B parece 

destinar-se, sobretudo, a estabelecer um permanente diálogo entre todos os elementos da 

comunidade educativa, lembrando datas e pessoas importantes para o país, como Amália 

Rodrigues (Jornal escolar da Escola B, Ano IV, n.º 22) e José Cardoso Pires (Jornal escolar da 

Escola B, Ano III, n.º 14, Nov 1998) ou para a Igreja, como Santa Teresa de Ávila (Jornal 

escolar da Escola B, Ano III, n.º 13, Out 1998 e Ano IV, n.º 22, Out 1999); recordando 

professores recentemente falecidos (Jornal escolar da Escola B, Ano II, n.º 7, Set 1997); 

falando do sucesso das ex-alunas que entraram na Faculdade (Jornal escolar da Escola B, Ano 

III, n.º 13, Out 1998); publicando cartas de agradecimento de outras instituições, ajudadas 

pelas alunas da escola (Jornal escolar da Escola B, Ano VII, n.º 56, Maio 2003); dando a 

conhecer textos produzidos pelos alunos, em circunstâncias diversas, como as visitas de 

estudo e as actividades extra-curriculares, ou a despedida das finalistas; ou, simplesmente, 

dando as boas vindas a todos, no início de um novo ano lectivo: 

(...) As alunas chegaram, gradualmente, durante a semana e na 2.ª feira seguinte. A 

pouco e pouco, foram tomando contacto com os horários, os livros, os professores, toda 

a perspectiva do trabalho que recomeça. Quando se fala em recomeço, temos a tentação 

de pensar em novidades, em mudanças,... eu sei lá! em tudo aquilo que o ‘ontem’ não 

nos trouxe e que desejávamos. Mas, ao mesmo tempo, recomeçar, em termos de estudo, 

sugere rotina, repetição, um hoje igual ao ontem e idêntico ao amanhã. De facto, uma 

coisa e outra são, ou têm que ser, verdade quando iniciamos um novo ano escolar. 

Há que repetir esforços, manter costumes, alimentar a rotina do dia-a-dia da vida de 

estudante se queremos alcançar os nossos objectivos primordiais. Mas cada ano lectivo 

é, em si mesmo uma novidade: pelas matérias novas, pelas descobertas proporcionadas, 

pelas aventuras sonhadas e realizadas. No Colégio, este ano, temos novidades: (...). E há 

alunas novas e antigas que, dia-a-dia, vêm ao Colégio para se formarem, prepararem o 

seu futuro, criarem amizades. (...) A todas as nossas BOAS-VINDAS; a nossa promessa 

de disponibilidade e atenção; o nosso pedido de colaboração e generosidade. Que este 

recomeço nos faça a todos, jovens e adultos do Colégio, “Esperança rumo ao ano 2000”. 

(Jornal escolar da Escola B, Ano III, n.º 13, Out 1998, negrito no original) 

Haja em atenção o que a directora sublinha, neste início de ano: o cheiro a novo, os livros, os 

horários, a perspectiva do trabalho, ‘das descobertas, das matérias novas, das aventuras 
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sonhadas’, mas também a recordação do ‘já vivido’, o recomeço, a necessidade de encarar a 

rotina como indispensável ao sucesso, uma rotina disciplinadora: “Há que repetir esforços, 

manter costumes, alimentar a rotina do dia-a-dia da vida de estudante”. E, pelo meio do texto, 

a palavra ‘verdade’ que, no caso, obriga a olhar os aspectos positivos, sem deixar de referir os 

que podem ser mais penosos, no caminho para uma vida que valha a pena ser vivida. Os 

alunos poderão contar com a ‘disponibilidade e atenção’ dos seus educadores que, por seu 

turno, solicitam, da sua parte, ‘colaboração e generosidade’, remetendo, para estes, parte da 

responsabilidade pelo percurso que vão iniciar, enquanto sujeitos do processo do seu próprio 

desenvolvimento. Por fim, a afirmação de que a escola se propõe ser / construir uma 

comunidade, em que se revele a “Esperança rumo ao ano 2000” (o lema do ano), a esperança 

de um mundo novo, o futuro, cuja responsabilidade a todos pertence e que, nos finais da 

década de 90, a referência ao ano 2000 representava. O texto reproduzido na Figura 107, 

assinado por uma aluna finalista, Marta Brito Paulo, por altura da despedida, fala-nos do que, 

para ela, significou a longa passagem pela escola: 

 
Figura 107. Texto de uma aluna finalista, acompanhado da fotografia do grupo. Jornal escolar 

(Ano VI, n.º 47, Jun 2002). Escola B. 
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E o texto continua: 

... meus objectivos. E... ... ... foi ainda neste Colégio que conheci as amigas mais 

espectaculares que, tenho a certeza, nunca irei esquecer! (...) O tempo está a chegar ao 

fim, mas o amor, a amizade, o carinho e a alegria persistirão sempre e vão-nos 

acompanhar ao longo de toda a nossa vida. (...) Obrigada a todos aqueles que 

contribuíram para a minha vida, uma vida mágica e cheia de cor. (negrito no original) 

Neste pequeno texto, a aluna revela a sua inicial estranheza perante uma escola diferente e a 

gradual adaptação, em que tudo se tornou, rapidamente, familiar e as pessoas passaram a ser 

‘imprescindíveis na sua vida’. Repare-se que a aluna inclui neste grupo de pessoas, para além 

das colegas e dos professores, as vigilantes que, entre outros profissionais que emprega, a 

escola procura, assumidamente, como já tivemos oportunidade de referir, integrar na 

comunidade educativa, conferindo-lhes responsabilidades educativas no exercício das suas 

funções específicas. Mais do que as muitas coisas que aprendeu, a autora, prestes a deixar a 

sua escola, pois ‘o tempo chegou ao fim’, salienta que foi ali, naquele espaço, durante aqueles 

anos, em contacto com aquelas pessoas, que ‘aprendeu a ser a pessoa’ que é hoje. Note-se o 

que a aluna afirma levar consigo, como recordação para a vida: “o amor, a amizade, o carinho 

e a alegria”, a afectividade e a atitude positiva perante a vida, “uma vida mágica e cheia de 

cor”; e a força de lutar “com unhas e dentes”, que aprendeu a usar para alcançar os seus 

próprios objectivos. 

Mais uma vez, neste apontamento reconhecemos valores preconizados por Teresa de 

Saldanha: a verdade, a alegria, o esforço e o empenho pessoal, a disciplina e a organização do 

tempo, a atenção aos outros, a solidariedade e a participação efectiva, a afectividade como 

meio de educação, a disponibilidade e a presença discreta e vigilante dos educadores, entre 

outros. 

5.4.6 As visitas de estudo e o contacto com a comunidade envolvente 

Entre as “principais características” da Escola B, apontadas pela directora, está a relação com 

o meio envolvente: 
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Procuramos que o meio envolvente chegue até nós através de actividades e de 

colaboração com outros estabelecimentos de ensino, com visitas de estudo, com o 

conhecimento dos monumentos, das zonas agrícolas da região, das zonas arquitectónicas 

ou, de qualquer maneira, que podem ajudar a desenvolver os conhecimentos do aluno 

visto que uma aposta que nós fazemos é que a aprendizagem não se faça só dentro da 

aula, que seja uma aprendizagem também através do meio exterior e que chegue até ao 

colégio. (E1BD) 

Relativamente ao contacto com o meio exterior, uma das entrevistadas sublinha a vantagem 

de as alunas saírem, mesmo a pé, em grupo, para contactarem e conhecerem o meio em que 

vivem: 

E nós temos uma receptividade enorme em qualquer lado onde nós vamos… (...) … 

porque as pessoas gostam, e dizem logo que é o colégio (...), porque é um colégio que 

tem muita tradição aqui na zona, e que as pessoas praticamente não… nunca viam. 

[Pausa] Nós fize… fomos assim para mostrar o ano passado as Instituições públicas às 

crianças, fizemos um passeio a pé por Sintra… (...) … e as pessoas estavam pasmadas: 

“O colégio (...)? É a primeira vez que [o] vemos aqui (...)!”. E quer dizer… pronto, é 

uma coisa q… que nós temos feito, cada vez podemos continuar a fazer mais… Não só é 

publicidade para o colégio… (...) … porque é... porque é mesmo… [pausa] Como… 

como as crianças também sentem o local onde estão integradas … (...) onde vivem… É, 

é muito giro isso. (EBP6) 

As visitas de estudo são programadas, todos os anos, de acordo com os temas desenvolvidos 

nas várias disciplinas e envolvendo, usualmente, mais do que uma disciplina e, 

consequentemente, mais do que um professor. Registamos a explicação de um dos 

entrevistados: 

[Há] actividades de todos os níveis! Ah... actividades a nível da formação humana, da 

formação física, ah... da formação espiritual, portanto, da formação religiosa ah... 

Actividades que, de alguma forma, nós pre... ah... é um lema que... que eu penso que é... 

que é do colégio, que penso que é muito positivo: nós valorizamos muito tudo o aquilo é 

feito fora da aula... do espaço da aula! E tenta... o colégio... e a direcção do colégio tenta 
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ah... incrementar o mais possível a... a atitude de se poder dar uma aula, sempre que 

possível, fora da aula... fora da sala de aula! Daí que haja uma grande imp... uma grande 

tentativa de implementação de visitas de estudo, de passeios, de actividades circum-

escolares mas que tenham sempre... o passeio, não seja um passeio para ocupar tempo, a 

visita não seja uma visita por ir, ir por ir, mas que tenha sempre uma componente de 

formação ao nível dos conhecimentos, ao nível da formação humana, ao nível da 

formação ah... espiritual. Isto é, nós nunca vamos para uma visita, nunca vamos para um 

passeio, nunca vamos para... para uma... uma saída do colégio sem que as alunas levem 

um guião573 de tudo aquilo que vão ver e de tudo aquilo que vão pesquisar. E depois, nas 

respectivas disciplinas que f... preparavam aquela visita, aquela saída, aquele passeio, 

depois nas aulas é feito todo um trabalho complementar de... ah... junção de todos os 

dados para, em grupo ou individualmente, as alunas depois realizarem trabalhos. Que 

são avaliados e que entram para a avaliação de cada trimestre ah... de cada uma das 

alunas. (E1BP1) 

Repare-se na realização de um guião, adequado à visita que vai acontecer, como estratégia de 

motivação dos alunos e meio de concentrar a atenção destes nos aspectos fundamentais, como 

aliás referimos, atrás, a propósito da visualização dos filmes em contexto de aula, procurando 

que a visita de estudo não se converta em mero passeio. 

Uma outra professora corrobora estas afirmações manifestando, para além da concordância no 

que respeita à facilidade de realizar visitas de estudo e da orientação relativa à execução de 

um guião relativo à mesma, bem como a intervenção de mais do que um professor sempre que 

possível, que se aproveitam, não apenas as visitas a museus e a outras instituições mas, 

também, a exposições que, conforme pudemos observar, em conversas informais mantidas 

durante a investigação são, muitas vezes, eventos temporários, relacionados com determinada 

data ou autor, entre outros. Parece-nos poder inferir que as visitas de estudo são programadas 

ano a ano e aproveitam, na medida do possível, os eventos desenvolvidos pela comunidade 

envolvente, como veículos de aprendizagem: 

                                                 

573 Palavra acentuada. 
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(...) em relação às visitas de estudo, por exemplo, o professor que organiza normalmente 

também convida professores de... de áreas afins, portanto se formos ver uma exposi… se 

estamos a estudar o modernismo, e se for... se estivermos a organizar uma visita à 

Gulbenkian, também convidamos o professor de História da Arte e de História, e 

normalmente eles aceitam, hmm… porque isso é... é uma ajuda. (...) é-nos dito que, em 

princípio, uma visita de estudo tem que ser organizada, e… e os alunos têm que levar um 

guião, ou têm que levar uma actividade para fazer, para que não seja… porque não é um 

passeio, exactamente. (...) há muitas visitas que são muito proveitosas, há outras em que 

as alunas também, porque aproveitam a oportunidade para sair (isso também é típico das 

adolescentes), hmm… estão mais, hmm… interessadas na sa... na saída propriamente do 

que... do que… do que no estudo. Mas... mas em princípio as visitas de estudo devem ser 

visitas de estudo e não… não de passeio. Aliás, isso até… isso até somos, acho eu, 

excessivamente rígidos, porque às vezes até nos limitamos a isso, e a seguir à exposição 

vimo-nos logo embora, não… não há… confraternização às vezes, que também... 

também ajuda à… à comunicação entre professores e alunos, e até ao conhecimento. 

Isso normalmente não, vamos e vimos. Há muita facilidade em fazer visitas de estudo, 

isso é verdade. São quase sempre aprovadas [risos]. É muito rar... muito raramente nos é 

negada a oportunidade de fazermos uma... uma visita que tenhamos proposto. (E1BP2) 

Afirmando, mais uma vez, que uma das “grandes apostas do colégio” são as actividades que 

se desenvolvem “fora do espaço normal da sala de aula”, o jornal da Escola B publicou, em 

Junho desse ano, a lista das visitas de estudo realizadas ao longo do ano lectivo de 2001/02 

dado que “nem sempre essa percepção é muito clara”: 
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Figura 108. Visitas de estudo realizadas na Escola B entre Setembro de 2001 e Fevereiro de 2002. 

(Jornal da Escola B, Ano VI, n.º 47, Junho 2002) 

 
Figura 109. Visitas de estudo realizadas na Escola B entre Fevereiro e Junho de 2002. (Jornal da 

Escola B, Ano VI, n.º 47, Junho 2002) 
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A lista apresenta-se, mesmo assim, incompleta, pois os jornais escolares falam-nos de outras 

saídas, como a visita dos mais pequenos ao Centro de Saúde da vila, antes do Natal (Jornal 

escolar, Escola B, Dez 2001). Ao longo do ano, a Escola B realiza, ainda, algumas viagens ao 

estrangeiro, destinadas às alunas que queiram e possam inscrever-se. Durante a investigação, 

por altura de Maio, por exemplo, um grupo de alunas de vários anos de escolaridade, 

acompanhadas por um grupo de professores, viajaram até à Disneylândia. 

A viagem de finalistas conhece, cada ano, um destino diferente e é quase possível afirmar 

que, ao longo dos anos, a escola já esteve presente em praticamente todos os pontos da 

Europa, em viagens de autocarro ou de avião (ver Figuras 110 e 111). Em 2003, o país eleito 

foi a vizinha Espanha: Madrid, Zaragoza, Barcelona, conforme relata uma das alunas 

participantes, no jornal de Março (Jornal escolar, Escola B, Mar 2003). Como afirmava a 

directora: 

Todas nós [Irmãs] achamos que... e procuramos que as viagens, as visitas de estudo, as 

festas, os intercâmbios façam parte do dia-a-dia e sejam elementos de formação das 

alunas, portanto, nós investimos em festas, em viagens, em passeios, em intercâmbios. 

(E1BD) 

 

Figura 110. Viagem de finalistas. Escola B, anos 90. (Foto Eliseus, Folheto comemorativo dos 50 anos 
do colégio) 
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Figura 111. Viagem de finalistas. Escola B, 2003/04. (http://www.cl-s-jose-sin.rcts.pt/viagens.htm) 

O plano anual de actividades de 2000/01, a que também tivemos acesso e a que, já atrás, nos 

referimos, aponta, para além das visitas de estudo e das viagens, outras actividades que 

implicam uma estreita relação, não só entre aqueles que todos os dias vivem no espaço da 

escola mas, também, com os encarregados de educação, entre outras pessoas, chamados à 

escola por essas ocasiões e com o meio exterior, onde algumas dessas actividades se 

desenvolvem: o dia europeu sem carros, festa do catecismo, concurso de fotografia, ‘o 4.º ano 

na aula do 12.º’; acrescenta, explicitamente, a realização de intercâmbios como torneios de 

basquetebol e voleibol, apresentação da aula de acrobática, visitas a outras escolas com troca 

de actividades. 

O projecto educativo da Escola A, sublinha a importância das visitas de estudo, apresentando-

as como um meio de “consolidar conhecimentos” mas, também, de “promover a 

interdisciplinaridade”, bem como de “desenvolver nos alunos o espírito de camaradagem, de 

entreajuda, de pontualidade e autodisciplina” e, ainda, de reforçar “os laços afectivos 

fundamentais para uma boa relação pedagógica” (Projecto Educativo da Escola A, 2001. p. 

33). 

Na Escola A, as visitas de estudo, também muito frequentes, não são, habitualmente, 

acompanhadas de um guião, muito embora este esteja previsto no regulamento interno da 

escola (pp 17-18); obedecem, em parte, a um roteiro pré-estabelecido que confere, a cada ano 

de escolaridade, uma visita de final de ano a um determinado local, como a Herdade das 

Prachanas, no 5.º ano, ou as Berlengas, no 8.º ano de escolaridade, a que se juntam outras 
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durante o ano lectivo, pré-determinadas para cada ano de escolaridade porque relacionadas 

com as disciplinas e com o respectivo elenco temático e que, usualmente, se repetem em cada 

ano lectivo. Pudemos observar que ocorrem outras actividades, pontualmente, aproveitando 

determinados temas ou situações. Alguns dos professores entrevistados referem-se a estas 

visitas e a outras actividades extra-curriculares, como uma mais-valia, de interesse 

pedagógico ou, como afirma outro dos entrevistados, verdadeiros “balões de oxigénio” para 

alunos e professores (EFr): 

De um modo geral, fazem-se muitas visitas de estudos, há campeonatos, torneios... não 

inter-escolas como eu achava que devia haver mas... aqui na escola, pronto, fazem-se 

torneios inter-turmas, creio eu. Ah... há muitas visitas de estudo, há... faz... fazem-se 

algumas conferências, depende do ano, da Área-Escola, etc. Tem havido aí programas 

muito interessantes a nível da Área-Escola. Há... fazem-se muitas exposições de 

trabalhos dos alunos, ah... e, dependendo do tema da Área-Escola, já se têm feito aqui 

semanas culturais muito giras, muito giras mesmo, com a presença de escritores, de 

historiadores, de... médicos, etc... que vêm falar sobre os mais variados temas. Por isso é 

que digo que depende do tema da Área Escola. Ah... e, sobretudo, fazem-se muitas 

exposições. Isso, o colégio... Sai-se muito, fazem-se passeios de fim de ano. Isso, eu 

acho que, nesse sentido, a escola sai. (EAP5) 

Outras pessoas realçam os dias habitualmente celebrados ao longo do ano: “(...) sei que é 

tradição haver a Festa de São José, perto do dia de São José, o Dia do aluno, o Dia do 

estudante, um dia desportivo no final do ano lectivo (...)” (E1AP2), o Dia de S. Martinho 

(EAP4, E1BP1). Os mesmos dias são festejados na Escola B, à excepção do dia desportivo, 

sendo o desporto, nesta escola, diversificado em várias participações de grupos da escola em 

torneios, no interior e no exterior, com especial destaque para os campeonatos regionais e 

nacionais de Corta-Mato e de acrobática (E1BD), de onde os alunos já trouxeram diversas 

medalhas. Um dos professores entrevistados, para além de enfatizar a celebração de alguns 

momentos mais relevantes, quer do calendário civil quer do calendário litúrgico, referiu um 

pormenor ocorrido nesse ano lectivo, por ocasião do Dia de S. Martinho que sugere, mais uma 

vez, um esforço de aproximação à realidade envolvente e ao meio: “este ano, por exemplo, até 

fizeram uma coisa muito interessante: trouxeram cá um... (...)... um assador de castanhas (...)” 

(E1BP1). 
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A viagem de finalistas da Escola A, acontece desde há alguns anos, por altura das férias da 

Páscoa, à Serra Nevada, envolvendo, para além dos finalistas, os alunos do 9.º ano de 

escolaridade, alguns professores e, pelo menos, duas Irmãs, a directora e a Irmã responsável 

desse ano de escolaridade (ver Figuras 112 e 113). A viagem é preparada pelo fotógrafo da 

escola que também acompanha o grupo e, a esse propósito, registámos, de uma conversa 

informal ocorrida num encontro casual numa das escolas durante a investigação, o seguinte: 

De referir uma conversa interessante com o fotógrafo de longa data [da Escola A e da 

Escola B], que conheço desde o meu tempo de aluna, o que significa há mais de 35 anos. 

Esteve a falar das actividades que continua a realizar com os dois colégios, agora 

também como organizador das viagens. Falou-me da abertura das Irmãs dominicanas 

que continua a achar muito diferente das outras que conhece: falou (...) [concretamente, 

das directoras dos dois colégios e de uma outra Irmã da Escola A] Relativamente [à 

Escola A] disse-me que já há três anos que organiza a viagem de finalistas do 9.º ano à 

Serra Nevada com um programa de escola de esqui em que participam as Irmãs, sabendo 

já a [directora] esquiar muito bem. Diz que continua a admirar a atitude destas Irmãs. 

(DBB) 

 

Figura 112. Grupo de finalistas da Escola A na Serra Nevada, 2003/04. (Foto Eliseus, provas 
fotográficas) 
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Figura 113. Grupo de finalistas da Escola A na Serra Nevada, 2003/04. (Foto Eliseus, provas 

fotográficas) 

5.5 AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

Nos primeiros dias de permanência na Escola B, ainda antes de iniciar as observações formais 

das aulas, quando, na passagem por uma das salas de Educação Visual, cumprimentámos a 

respectiva professora, conhecida de longa data, fomos convidados a entrar, achando-nos, sem 

contar, no meio de uma aula de 5.º ano de escolaridade, com uma turma que outra professora 

apelidara de indisciplinada, epíteto que, como se verá neste excerto, não nos pareceu 

adequado. Registámos o seguinte: 

(...) assisti (...) a uma aula muito viva e organizada em que não houve grandes 

discussões, nem vozes alteradas, mas crianças ‘soltas’, alegres, e trabalhadoras, sentadas 

em mesas rectangulares em grupos de cinco ou seis, empenhadas na concretização do 

trabalho proposto pela professora, de forma autónoma e bastante criativa; algumas vezes 

pediram a intervenção da professora, nomeadamente pediram opinião e novas 

orientações, ou intervenção em pequenos (ínfimos...) conflitos com uma ou outra colega. 

Da parte da professora, notei cuidado em incentivar a criatividade sem condescender 

com desvios dos objectivos traçados, exigência na atitude face quer ao trabalho quer às 

colegas e muito afecto na forma como tratava cada uma, sem nunca se alterar e 
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valorizando o trabalho de cada uma; chamou sempre cada aluna pelo seu nome, 

marcadamente. Parece-me poder afirmar que, em nenhuma circunstância, a professora se 

dirigiu a uma aluna sem acrescentar o nome respectivo, mesmo quando dizia 

simplesmente ‘Sim’ ou ‘Não’. (DBB) 

Salientamos, o cuidado, já por diversas vezes referido antes, em tratar cada aluno pelo seu 

nome próprio, demonstrando afecto nas suas interpelações mas, ainda, a atenção da professora 

relativamente a pequenos conflitos gerados, aqui e ali, entre as alunas que realizavam o seu 

trabalho em grupos que, de forma pronta e serena, procurou que fossem dirimidos pelas 

próprias, bem como o incentivo à criatividade, aliado à exigência, na atitude face ao trabalho. 

O aspecto da relação humana, para além dos dados decorrentes da observação, foi sublinhado 

pela maior parte dos entrevistados, tanto numa escola como noutra, embora com ligeiras 

diferenças que não deixaremos de notar. Como ponto de partida na análise deste aspecto 

específico tomamos a afirmação de um dos professores da Escola B, que apelida de ‘familiar’ 

o espaço da escola: 

Há aqui aspectos, obviamente, que são extremamente positivos! Ah... sobretudo, no 

relacionamentos entre quer os professores e a direcção do colégio, quer dos professores 

com as alunas! Ah... é um espaço familiar! Ah... é um espaço onde as pessoas têm um 

nome e uma identidade própria, não é um espaço onde as pessoas tenham um número, 

onde as pessoas se tratem por colega ou por fulano de, fulano de tal, que a pessoa nem 

sabe muito bem qual é o nome próprio da pessoa. (E1BP1) 

Registe-se o que, na opinião do entrevistado, permite que o espaço escolar seja familiar: o 

espaço em que cada um tem uma identidade própria, um nome; um espaço onde as pessoas se 

conhecem e se reconhecem; um lugar onde existe relação humana positiva entre todos os 

envolvidos, professores, direcção, alunos. Pelo relato das funcionárias entrevistadas, não 

hesitamos em juntá-las nesta teia relacional uma vez que, elas próprias, nela se sentem 

incluídas e outros entrevistados as referem explicitamente. 

Um esforço que, por parte da direcção da escola, é assumido como algo fundamental para o 

cumprimento do projecto pedagógico que almeja a formação integral dos alunos tendo, como 

pano de fundo, o respeito pela identidade própria e o direito a ser reconhecido e amado: 
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Procuramos que o ambiente todo seja um ambiente muito familiar, portanto, há uma 

relação muito amiga entre os professores, dos professores com as Irmãs e até com os 

empregados, muito próximo sem deixar cada um de estar no seu lugar, e também há uma 

relação boa entre professores e alunos, não é de camaradagem propriamente, mas é de 

entendimento e de colaboração. (E1BD) 

Sublinhe-se o cuidado em classificar como ‘amiga’, a relação entre os diversos elementos da 

escola, sem deixar de referir que tal não implica que cada um ‘deixe de estar no seu lugar’, 

salientando, implicitamente, a necessidade de manter a autoridade conferida ao papel do 

professor e mesmo das funcionárias, uma amizade que, envolvendo interesse, atenção e 

afecto, não se confunde com ‘camaradagem’, embora se revista de proximidade. 

 

Figura 114. Grupo de alunas com uma Irmã, no ‘bosque’, antes do início das aulas da manhã. Escola 
B, 2002. (Foto da investigadora) 

A Figura 114, representando um grupo de alunas com uma das Irmãs que tem a seu cargo, 

entre outros, a recepção das alunas de manhã e a vigilância dos recreios, resulta de uma 

circunstância que, para além da imagem em si (Burke & Ribeiro de Castro, 2007), nos parece 

significativa no contexto da presente análise: a própria Irmã, ao longo de vários dias, solicitou 

à investigadora que a fotografasse com um grupo das ‘suas meninas’; a fotografia foi captada 
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de manhã, com algumas das alunas que se encontravam no espaço do recreio, antes do início 

das aulas, que acederam facilmente e, diríamos até, sem receio de exagerar, com gosto, a este 

pedido. Repare-se na simplicidade com que se sentaram no chão, ou no pequeno muro, 

algumas ainda com as mochilas às costas mas, sobretudo, repare-se na posição assumida pela 

Irmã que, colocando os braços sobre os ombros das alunas, parece querer englobá-las num só 

abraço e, ao mesmo tempo, protegê-las, sem as ‘agarrar’ e olhando-as com expressão 

afectuosa. O abraço é recíproco por parte de, pelo menos, duas das alunas, que se encontram 

do seu lado esquerdo que, de forma aparentemente natural, estabeleceram uma pequena 

cadeia. 

Lamentavelmente, a máquina fotográfica nem sempre estava preparada para registar 

momentos informais, particularmente durante os recreios, em que pudemos presenciar gestos 

de afecto espontâneos, por parte das alunas em relação às Irmãs: 

Andei um pouco pelos recreios. Estava um dia lindo, com um sol radioso. Fiz mais 

algumas fotos. Infelizmente o rolo acabou e perdi duas excelente oportunidades: duas 

das Irmãs a tentar andar na trotineta de uma aluna, com um grupo atrás; noutra ocasião, 

uma Irmã a jogar à apanhada com uma aluna e ainda uma Irmã a cantar com um outro 

grupo de alunas. Apreciei uma cena curiosa: uma aluna que veio por detrás de uma Irmã 

e lhe deu um beijo, seguindo depois o seu caminho, sem sequer se deter. (DBB) 

Refira-se, ainda, a participação das Irmãs nas brincadeiras dos educandos, o que ilumina o 

sentido de proximidade já sublinhado e acrescenta, na medida em que não só apoia como 

partilha, a importância da consideração dos espaços lúdicos e dos tempos de lazer, para além 

da infância, como parte da vida que se vive, alegremente, com gosto genuíno. Afirma uma 

aluna, aludindo a uma das Irmãs: “[Eu gosto da Irmã] Porque… não ralha, e… [pausa] e… 

não ralha… e também brinca connosco” (EBA10). 

Uma das professoras entrevistadas explica: 

(...) aqui é muito mais pequeno, muito mais acolhedor! Eu acho que as miúdas se sentem 

mais amparadas, as Irmãs têm muito cuidado, ah... e eu isso acho que é muito positivo! 

Desde muito pequeninas, as Irmãs têm muito cuidado em andar com uma mãozinha 

sempre por baixo para ensinar, sempre muito cuidado de... de tudo! No fundo, os 
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professores aqui... eu falo por mim... não se funciona como professor e como o inimigo 

que... que... no oficial, normalmente, as miúdas têm essa noção quando vêem... que é o 

inimigo que vem... que é preciso combater! Não! Nós... eu falo por mim, já te estou a 

dizer... eu tenho sempre uma palavra amiga e digo sempre: “Se for preciso alguma coisa, 

eu estou cá!.. como adulto eu consigo, com certeza, colmatar algum problema que 

haja!... dentro das minhas possibilidades”. Portanto, eu acho que as Irmãs têm essa 

função. Eu acho que o colégio, sobretudo, tem essa função! Os pais, quando os põem cá, 

não é só porque... estão sossegadinhos, porque elas estão bem, mas também porque... 

ah... aqui encontram um ambiente que ajuda... (...) no correcto da palavra ajudar! (EBP4) 

Neste relato encontramos alguma repetição do que vimos dizendo. Trata-se da mesma 

questão, vista por outra professora da mesma escola: um ambiente familiar e acolhedor, sendo 

que para acolher alguém é necessário, antes de mais, considerá-lo como pessoa e pessoa 

única, criar um ambiente em que se sinta bem; o cuidado das Irmãs em ‘andar com uma 

mãozinha sempre por baixo’, uma expressão que, transportando em si algum grau de 

paternalismo (ou maternalismo), ao ser confrontada com o adjectivo ‘amparada’, 

anteriormente utilizado, referido às crianças naquele meio escolar, sublinha o carácter de 

atenção individualizada, personalizada, concedida a cada uma; a disponibilidade dos 

educadores, professores e Irmãs, explícita na ‘palavra amiga’, ou implícita na atitude, que os 

educandos reconhecem, de quem ‘está lá’ para o que for preciso, para ajudar no 

desenvolvimento individual e na resolução dos problemas concretos, na ultrapassagem dos 

obstáculos com que cada um se vai deparando, ao longo do seu próprio processo de 

desenvolvimento. A entrevistada contraria, de certo modo, o que anteriormente referimos, 

citando fontes da Escola A, de que a escolha da escola, por parte dos pais, se fazia, não tanto 

por se sentirem seguros de que os filhos ficavam ‘sossegadinhos’, aventando que o fazem 

mais porque confiavam na escola enquanto o lugar onde estes têm, como certa, a ajuda 

necessária para o seu desenvolvimento integral, harmonioso. 

A mesma professora acrescenta, somando à ajuda pessoal concedida por cada educador, a 

sinergia de esforços que une professores, funcionários e Irmãs, no sentido de procurar a 

melhor forma de lidar com situações difíceis, ou perturbadoras do desenvolvimento ou, 

simplesmente, momentos menos felizes, procurando criar coerência na actuação pedagógica 

perante cada situação vivida por cada criança ou jovem: 
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[os traços distintivos] do colégio!? Portanto, eu acho que é os valores humanos, morais e 

religiosos, a...a... a ajuda, a interajuda também! Penso que as pessoas se tentam 

interajudar umas às outras. Seja professores, seja Irmãs, seja... Há sempre um... um 

cantinho onde nos podemos reunir para falar de determinada aluna. Eu acho que isso não 

acontece, por exemplo, no oficial! Há aquelas... há aquelas reuniões formais, não é?... 

esta reunião para aquilo... Ah... se há uma aluna que sai por uma razão qualquer, vamos 

ver... vamos reunir aí num cantinho para ver o que é que... Eu, muitas vezes, com as 

Irmãs, elas vêm ter comigo, batem-me à porta: “(...), deixe-me lá falar desta aluna, que 

não está bem...”, portanto, isto é muito caseiro, muito... E eu acho que os pais pensam 

que isso também é... é válido, não é!? Que há uma interajuda realmente grande! (EBP4) 

Um outro acontecimento, circunstancial, nos chamou a atenção, como exemplo da procura 

conjunta de soluções que resolvam, ou minorem, situações de dificuldade vividas pelos 

alunos. 

À hora de recomeçarem as aulas, depois de almoço, assisti à chegada de carro de uma 

aluna, que tinha sido operada recentemente e vinha ainda entubada: a mãe saiu do carro 

e foi buscar uma cadeira de rodas para onde passou a filha. Perguntei à funcionária que 

estava junto de mim como é que a aluna frequentava as aulas, por causa das escadas; ela 

respondeu-me que não havia necessidade de subir escadas pois só tinha aulas no andar 

de baixo – a turma dela passara a ter aulas apenas no andar de baixo. (DBB) 

Recorde-se que a estrutura do(s) edifício(s) onde funciona a Escola B, dada a sua antiguidade, 

possui inúmeras barreiras arquitectónicas que a boa vontade e o investimento realizado ao 

longo dos anos na melhoria das condições físicas, ainda não conseguiram resolver. 

Acrescente-se a circunstância de as turmas não disporem de sala própria, circulando por 

várias salas, conforme as disciplinas que constam do seu horário. Neste contexto, a adaptação 

realizada para que esta aluna pudesse frequentar as aulas sem dificuldades, implicou, 

certamente, esforços de diversas pessoas. Note-se, ainda, a autorização concedida à mãe da 

jovem para circular pelo colégio até a entregar ao cuidado das colegas, o que pudemos 

observar em vários momentos, com outros pais, sem que se sentisse haver invasão do espaço 

escolar que perturbasse a ordem e a serenidade. Aliás, esta entrada e circulação pelos 

corredores e recreios por parte dos encarregados de educação, por nós observadas, 
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particularmente nos intervalos e durante o tempo do estudo, depois das aulas, sob o olhar 

atento, mas discreto, das vigilantes, pareceu-nos sempre decorrer com cuidado e de uma 

forma natural. 

Saliente-se que o estabelecimento de relações interpessoais próximas representa não apenas 

uma forma de criar um ambiente propício à educação, tal como é entendida pela escola, ou de 

facilitar a aprendizagem dos alunos mas, também, o único meio considerado adequado ao 

desenvolvimento de competências de carácter social, o que implica que haja uma atenção 

particular às relações que se estabelecem entre os próprios alunos, entre pares, portanto. Já 

sublinhámos a forma como se procura reconhecer pequenos conflitos e intervir de maneira a 

que os próprios intervenientes os resolvam. Acrescentemos que é prática, na Escola B, à 

semelhança do que encontrámos descrito nas escolas de Teresa de Saldanha, encarregar uma 

aluna mais antiga por uma das que entram de novo, como forma de ajudar à sua inclusão no 

grupo já constituído que, assim, acolhe os novos elementos num momento de inquietação que 

sempre se associa à entrada num novo grupo, num novo ambiente, numa nova realidade. Isto 

nos relata uma aluna, num texto que se publica na página electrónica do colégio: 

Sou nova cá no colégio e devo confessar que no primeiro dia de aulas, mal entrei a porta, 

senti-me um pouco assustada. Não conhecia ninguém nem o colégio e naquele dia, logo 

pela manhã a confusão era geral. Andavam todas de um lado para o outro, até que 

quando dei por mim, estava no ginásio juntamente com as outras alunas. Aí tivemos 

todas um breve encontro com a Madre Directora que nos explicou como iria o colégio 

funcionar naquele ano. Após este breve encontro acabei por me juntar com o 10.º ano (as 

minhas futuras colegas) na capela. Saímos da capela , e nessa altura a Madre juntou uma 

nova aluna com uma antiga a quem pediu o favor de mostrar o colégio. Fiquei com uma 

futura amiga, simpática e alegre, que me mostrou a minha segunda casa, onde eu iria 

receber disciplina, educação e formação. Catarina (http://www.cl-s-jose-

sin.rcts.pt/new_page_10.htm) 

Sublinhe-se a expressão que a aluna utiliza para se referir ao colégio, ‘a minha segunda casa’, 

o que sugere que aí tenha encontrado o tal ambiente familiar que constituiu, para si, 

oportunidade de ‘receber’, complementando o que já trazia consigo, em grande parte da 

própria família, ‘disciplina, educação e formação’. Subentendemos que, muito brevemente, a 
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aluna terá entendido que a escola não pretendia, apenas, ‘dar-lhe’ alguma coisa, mas solicitar 

a sua colaboração activa para que o seu desenvolvimento fosse uma realidade, a todos os 

níveis, permitindo-lhe uma escolha consciente do caminho a seguir, exercendo, com 

segurança, a sua autonomia. 

Apesar da relação de proximidade que se procura estabelecer com os pais, estes não 

substituem os próprios alunos naquilo que os educadores, professores, vigilantes e direcção 

consideram que eles podem e devem resolver, mesmo quando se trata de situações mais 

delicadas ou que envolvam comportamentos menos adequados, por parte destes. A isso se 

refere a directora ao afirmar: 

(...) duma maneira geral, nós temos muito boa relação com os pais e procuramos que 

eles nos ajudem mas tudo aquilo que podemos resolver com os filhos não chamamos os 

pais a intervir, ahm, e dizemos isso mesmo aos filhos e aos pais, nunca chamamos os 

pais para resolver um assunto sem primeiro avisar o aluno e a menos que seja impossível 

tratar com o aluno e resolver com ele. Ao aluno cabe contar em casa o que se passou, 

portanto, esse processo de ‘queixinhas’ para os pais acho que não é formativo, portanto, 

não utilizamos aqui no colégio, pelo menos, por sistema não utilizamos. (E1BD) 

A circunstância de, sendo escolas particulares, dependerem do pagamento das mensalidades 

dos alunos, parece constituir fonte de alguma pressão, por parte dos pais, sobre a própria 

direcção da escola e os professores: 

Mas, acho que há muitos pais que pressionam o colégio porque pagam! Isso é uma 

questão de mentalidade, não é!? E, infelizmente, acho que é a mentalidade que, hoje em 

dia, a nossa sociedade atravessa. Havendo dinheiro, compra-se tudo. Mas, esquecem-se 

que, de facto, a educação não se compra, não é!? E acho que os pais pressionam muito 

no sentido de: “Eu quero! Eu posso! Eu pago! E portanto, é como eu entender!”. (EAP5) 

Do que pudemos observar, pareceu-nos que a Escola A mostrava maior dificuldade em fazer 

valer o seu projecto próprio, face às exigências que se faziam sentir, enquanto que, na Escola 

B, as situações que esporadicamente ocorriam eram, mais facilmente, dirimidas, 

provavelmente por haver, desde o início, um diálogo que envolvia pais e alunos, em que estes 

assumiam a escolha comum do colégio, com o que essa escolha implicava, ainda que esta 
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primeira abordagem não impedisse o esforço da constante troca de impressões e da escuta das 

reclamações ou pedidos de esclarecimento, que sempre surgem: “para além das reuniões que 

fazemos com os pais, quer reuniões de formação, quer reuniões de informação, os pais 

também nos têm sempre à disposição deles para todo o contacto individual e pessoal que 

queiram” (E1BD). A própria directora explica, acerca das acções de formação dirigidas aos 

pais, esclarecendo sobre as suas finalidades: 

Fazemos outras reuniões com pais, formativas, por exemplo, convidando pessoas de 

nomeada que vêm falar sobre Educação, sobre problemas actuais, sobre dificuldades que 

se encontram no dia-a-dia com os jovens. Temos reuniões de pais-professores em que os 

professores, individualmente, falam com os pais sobre os problemas concretos e as 

dificuldades e as facilidades das suas filhas e dos seus filhos. No 1.º Ciclo, os pais são 

convidados a tomar conhecimento com os trabalhos todos feitos pelos alunos, que estão 

arquivados em dossier e também este ano, com o início destas novas áreas, Área de 

Projecto e Estudo Acompanhado, os pais foram convidados a vir participar um dia numa 

dessas sessões da Área de Projecto para ver como é que os filhos trabalhavam, o que 

lhes era pedido, porque é que eles eram convidados a trazer determinados materiais, etc., 

e foi muito interessante porque os pais foram muito colaboradores. Ahm... problemas 

reais com as alunas são mais a nível de problemas resultantes da vida familiar, dos pais 

terem muito mais que fazer do que estar atentos aos problemas das filhas e, portanto, 

criarem algumas dificuldades no crescimento das alunas. Também um ou outro de 

insucesso por falta de gosto de estudar, não conseguimos interessá-las pelo trabalho, 

chamar-lhes à atenção por aquilo que é importante para a vida. (E1BD) 

Na Escola B, uma das professoras entrevistadas sublinha que, actualmente, os pais estão mais 

próximos da escola: 

Os pais agora vêm mais ao colégio. Portanto, nós estamos a fazer… e... e este ano… 

emp... empenhámo-nos um bocado nes... nessa questão dos pais virem mais ao colégio. 

(...) Este ano até s… abriu-se imenso a escola aos pais, e… e temos convidado pais para 

virem cá falar sobre as profissões deles, e tem sido m... muito giro. E… e no fundo, no 

mei… nesta ligação maior que há com os pais, cria-se um ambiente de trabalho muito 

melhor, e mesmo numa… laços de… de amizade, entre os pais e os professores… Que 
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ajudam muito no acompanhamento depois da criança, porque antigamente havia… havia 

um afastamento também mais da professora em relação aos pais, os pais hmm… vinham 

falar na hora marcada, na... na.… naquela situação toda, era um bocado… mais formal. 

(...) Agora está um bocado mais descontraído, já falamos mais com os pais, os… Pronto, 

e depois também é aquela história de isto ser uma Escola familiar, nós já vamos 

conhecendo os pais d… das irmãs mais velhas, e… E pronto, está diferente. (EBP6) 

Repare-se que a professora apelida de ‘laços de amizade’, as relações que se vão 

estabelecendo, em consequência da proximidade entre a escola e a família valorizando, ainda, 

a melhoria do ambiente de trabalho, por via da participação, directa ou indirecta, dos pais, no 

quotidiano escolar dos seus filhos, seja pela troca de impressões que melhora a relação 

pedagógica, seja pela colaboração mútua na resolução dos problemas que vão surgindo. 

Na Escola A, embora se mantenham as reuniões informativas, sobretudo aquelas em que se 

permite uma relação mais próxima com os professores, para apuramento dos sucessos e das 

dificuldades dos seus educandos, para além de outras referentes a actividades específicas, não 

nos pareceu haver uma relação tão estreita entre Irmãs, professores, funcionários e os pais dos 

alunos, muito embora tenhamos observado, por parte de uma das Irmãs, o cuidado de 

permanecer na portaria, durante algum tempo, à hora de saída da escola, procurando 

estabelecer contactos informais com os pais, num clima de optimismo e de alegria. É no 

jardim de infância e no pré-escolar que se nota uma maior proximidade dos pais em relação à 

escola e, também, uma maior receptividade para receber, do educador, conselhos sobre o 

modo de lidar com os filhos e de concorrer, positivamente, para a sua educação: um trabalho 

de colaboração entre a escola e a família, que se cria à custa do empenhamento, sobretudo, 

dos educadores, que reconhecem lutar contra um estilo de vida, demasiado ocupado por parte 

dos pais para conseguirem dar atenção às pequenas descobertas que as crianças vão realizando 

no dia-a-dia, ou reparar nos seus progressos diários, um aspecto essencial para o seu 

desenvolvimento harmonioso: 

Hum... com os pais... a relação é boa porque os pais depositam aqui as crianças. 

Portanto, há um nível de confiança muito grande em nós. Porque, eu penso que... 

pessoas como nós que já cá estamos há muitos anos, já têm uma carreira. Já estes pais 

conheceram outros pais com filhos que já passaram por nós e já nos conhecem, muitas 
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vezes, através doutras crianças ou doutros pais e, portanto, hum... o relacionamento é 

bom. Eu só, hum... gostaria que os pais, hum... como é que hei-de explicar isto? Se 

calhar não vem nada a respeito desta pergunta, mas pronto. Eu vejo que cada vez mais e 

cada vez... e cada ano que passa, e com os pequeninos eu sinto isso muito, cada vez que 

tenho os pequeninos, hum... ”Eu vou pô-los ao colégio às 8 horas e depois vou lá buscá-

los às sete e meia e estou absolutamente descansado com o que quer que se passa lá na 

escola”. Quantas vezes nem sonham o que é que se passa aqui na escola! E o... este 

entregar o filho aqui à escola, eu sei como é que são a vida das pessoas e sei também 

que, hum... há muitos valores da família que, de ano para ano, se têm alterado, o que eu 

acho que isso é uma pena porque toda aquela parte de “Eu quando puder, todos os 

minutos ou todos os bocadinhos que tiver vou estar com ele ou com ela, vou aproveitar, 

para ir sair, ver, sei lá, o Jardim Zoológico, ver os bichos ao Oceanário ou ao Vasco da 

Gama...” hum... Agora é assim: “Eu tenho uma carreira, eu tenho de fazer este ano o 

doutoramento porque isso... eu vou subir na empresa, isso vai dar muito mais dinheiro, 

que eu vou... eu quero mudar de carro quase todos os anos ou quero comprar um jipe 

(que aquele meu carro agora... está na moda comprar um jipe!) e até vou passar férias 

para o Algarve, não que já não me apetece muito, vou até passar férias para outro sítio 

no estrangeiro e até vou fazer... agora vou para a neve na Páscoa e, portanto, ah... Até as 

Educadoras me telefonam a dizer que ele está doente mas eu não posso faltar de maneira 

nenhuma. Digo-lhes a elas para lhe darem o Ben-u-ron e essas coisas, porque eu tenho 

de dar 100% aqui na empresa para a minha parte toda profissional estar... atingir aquela 

meta a que me propus”. Depois, essas pessoas esquecem-se que há aquelas coisinhas 

que, apesar de terem três anos, não podem ficar como ficam, a ver cassetes de vídeo 

eternamente, em frente à televisão, a serem mandados calar quando vêm no carro e 

“Mãe, olha ali aquela gaivota...” “Pchiu!!!!”. Que aquilo não interessa nada. Que até 

estamos a ouvir as notícias, que deu que a Bolsa subiu não sei quê, não sei que mais, blá, 

blá blá... Isso é que eu acho que é uma tristeza muito grande. É as pessoas, os pais, as 

mães, hum... de ano para ano, acharem que não vale a pena perder tempo com as suas 

crianças... e vale a pena perder tempo com as outras coisas que são mais importantes. 

(E1AP1) 
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O queixume desta educadora, associado a outros relatos, revela o isolamento familiar em que 

muitos dos alunos se encontram, no regresso a casa, sobretudo no que se refere ao seu 

desenvolvimento pessoal na imprescindível relação com o que os rodeia e quanto ao papel 

positivo que neles teria este espaço de atenção à sua pessoa, por parte dos familiares mais 

próximos mas, também, aos acontecimentos e aos pequenos pormenores que nos envolvem – 

essa capacidade de se maravilhar ou se indignar perante a vida – e fazem, no seu conjunto, o 

mundo em que vivemos. Estas circunstâncias remetem para a escola uma responsabilidade 

acrescida que, sendo assumida, claramente, nestas escolas, exige delas um esforço de não 

apenas permitir o prolongamento do tempo de permanência acompanhada na escola, mas de 

procurar colmatar esta falha de atenção, ao mesmo tempo que intima a uma chamada de 

atenção dos pais para esta lacuna. 

Como já referimos, as entrevistas aos alunos da Escola B, com raras excepções, revelaram 

uma grande proximidade afectiva em relação às Irmãs e aos professores. Os alunos 

justificaram o seu ‘gostar de andar naquela escola’ pela qualidade do ensino mas, salientaram, 

sobretudo, as relações afectivas que mantinham com os professores e com as Irmãs, embora 

com ressalvas do tipo, ‘sobretudo alguns’. Também os professores sublinharam a boa relação 

entre os professores e destes com as Irmãs, ou com a direcção. Assim se expressa uma das 

entrevistadas: 

Hmm… [pausa] é assim: eu acho que… nós somos cinquenta e… e tal professores, não 

é? Acho que, no geral, nós temos um bom relacionamento… [pausa] entre colegas. Com 

as Irmãs eu também acho que temos um bom relacionamento, as Irmãs até são umas 

queridas… Claro que não são todas, pronto, é assim: não são todas. Mas as Irmãs até são 

umas queridas…(EBP6) 

Curiosamente, a professora citada relatou a sua experiência pessoal, que a levou até ao 

colégio com uma representação social do que é um colégio, bastante diferente do que, afinal, 

encontrou, fruto de uma experiência familiar semelhante a tantas que ouvimos relatar no 

quotidiano dos mais variados locais por onde vamos passando no nosso país e que, em nossa 

entender, repousam nos estereótipos veiculados pela literatura romântica do século XIX, com 

autores como Camilo Castelo Branco entre outros e, rapidamente, conheceram 
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desenvolvimento através dos relatos da educação feminina nos internatos da primeira metade 

do século XX. 

Eu... eu tenho uma história muito curiosa que é assim: eu sempre morei aqui [perto], e… 

e quando eu fazia alguma coisa que desgostava ao meu pai – andei na escola oficial – e 

sempre que eu fazia alguma coisa que desgostava o meu pai, o meu pai dizia-me que me 

punha interna [aqui]. Eu quando vim para cá trabalhar eu vinha em pânico, tanto que eu 

vim falar com a [directora] em pânico. Porquê? Porque para mim isto era uma coisa… 

horrível, que o meu pai me vinha cá pôr de castigo. Sempre fiquei com aquele trauma 

que o [colégio] devia ser horrível, tanto que sempre me gozaram imenso lá em casa por 

eu vir trabalhar para [este colégio]. (EBP6) 

A realidade mostrou-se bem diferente: 

Mas… mas eu fiquei… eu cheguei à conclusão que eu tinha uma ideia completamente 

errada das Irmãs, as Irmãs são… são pessoas como… como… como nós, e que se 

divertem como nós, e que sabem ter uma conversa, e… e pronto, eu fiquei com uma 

ideia... eu vi que tinha uma ideia completamente deturpada daquilo que eram as Irmãs. 

Penso que as Irmãs não são todas iguais… (...) .... de diferentes Ordens, não é? Mas de 

facto eu acho que as Irmãs… muito próximas a nós… que estamos de fora. Acho que 

nós temos um bom relacionamento com as Irmãs. Com a direcção eu a… eu também 

acho que tenho… q... aí já... também acho que tenho um bom relacionamento com a 

[directora]. Ela… e eu sempre lhe pedi ao máximo para sempre que houver alguma coisa 

que ela não goste para me dizer na hora, porque eu prefiro que as pessoas me digam na 

hora… (...) do que depois. Penso que o meu relacionamento com a [directora] também… 

é normal, e… e... e é bom, dentro do ponto de vista da instituição. Penso que é um bom 

relacionamento. (EBP6) 



 

 814

 
Figura 115. Duas Irmãs com uma professora num momento de convívio. Escola B, 1981. (Foto do 

álbum da investigadora) 

Não podemos deixar de salientar, porque foi assinalado em mais do que uma das entrevistas 

realizadas, a referência da entrevistada à relação com a directora que considera ‘normal’ ou 

boa, “do ponto de vista da instituição”. Na realidade, a relação da directora que alguns 

apelidaram de excelente no que respeita às alunas de quem é, directamente, ‘a responsável’ 

(EBF1), com os diversos elementos da escola, manifesta-se como algo que tem de ser 

construído, começando pela aceitação da sua autoridade, enquanto responsável máxima da 

escola e garante do cumprimento das determinações aprovadas ou desenvolvidas quer pelo 

grupo da direcção quer, em particular, pelos Conselhos de Professores que acordam as linhas 

de acção pedagógica e os planos de actividades anuais. Relata uma das professoras: 

(...) nós sabemos que temos uma directora com pulso firme, não é!?... assim uma 

vontade muito... muito própria, não é!?... Se eu tenho qualquer coisa para apresentar, 

para propor ou para pedir que, eu já sei à partida que se calhar é um mo... é uma coisa 

difícil... escolho o momento! Há pessoas que não sabem fazer isso, percebes? Há 

pessoas que querem pedir e... pronto, vem aí a directora, aí é logo... e...não pode ser 

assim, como tudo na vida, não é!? Eu acho que as pessoas têm que esperar pelo timing 

em que as coisas são feitas e, portanto, se nós vemos... Porque a directora tem duzentas 

coisas a cargo e pode estar chateadíssima com... (...) com outro problema qualquer e 

depois é... logicamente que as coisas não são tão facilitadas, portanto, a reacção não é 
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tão fácil e, por isso, há que esc... por isso é que eu digo que eu tenho uma boa relação! 

Porque funciono no... no... acho que sei escolher os momentos! Não sei!? E, também 

porque... uma certa facilidade de comunicação! Não sei!? Mas, relaciono-me 

lindamente! (EBP5) 

Recolhemos, quer da página electrónica da Escola B quer dos jornais periódicos publicados, 

alguns relatos que nos parecem ilustrativos destas relações, estabelecidas entre os diversos 

intervenientes ao longo do tempo passado na escola, e que parece terem perdurado para além 

deste. O primeiro é uma missiva dos pais de uma finalista à ‘comunidade do colégio’, 

reconhecendo o trabalho desenvolvido com as suas filhas e afirmando-se ‘privilegiados’ por 

terem tido oportunidade de usufruir da possibilidade de escolher esta escola, para a formação 

destas: 

Tendo tido o privilégio de poder escolher a melhor educação para os nossos filhos, 

viemos encontrar na comunidade do Colégio (...) o apoio imprescindível para a sua 

formação global. De facto, sentimos que há no Colégio um enorme empenhamento de 

todos para levar a cabo a transcendente missão de formar CRISTÃOS à altura de 

cumprirem a sua missão no mundo em que se vão integrar. No âmbito desta acção 

formativa, mais ainda do que o bom nível do ensino religioso e escolar, julgamos ser 

relevante o bom conhecimento que todo o conjunto de educadores tem de cada uma das 

alunas, a necessária disciplina - nem sempre bem aceite por elas, mas à qual mais tarde 

darão o devido valor - e todo o aspecto de actividades complementares (celebrações, 

festas, espectáculos, passeios, comemorações) sempre tão bem conseguidos e do agrado 

de todos. Por isto tudo os nossos parabéns e o nosso sincero muito obrigado. 

(http://www.cl-s-jose-sin.rcts.pt/new_page_10.htm) 

Um artigo, assinado por Maria João Avillez, antiga aluna da Escola B, publicado no jornal 

Expresso, de 15 de Março de 2003, sob o título Quem disse que não se volta aos lugares onde 

se foi feliz?, e que a página electrónica do colégio reproduz, relata: 

A primeira notícia encontra-se em documento assinado pelo punho de D. Afonso V, 

onde o monarca cede a um senhor de sua casa, "um pedaço de terra em monte maninho e 

bravio". Mas, depois, quanta memória de vida desde esse longínquo Dezembro de 1470! 
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O Palácio (...) foi sítio de lavoura, morada de aristocratas, refúgio do extravagante 

William Beckford que lá passou o Verão de 1787, rodeado de jardineiros e cozinheiros e 

envolto nas sedas e tapeçarias com que ornamentou a estância estival; foi o Paço Real a 

partir de 1802 e local de exílio da raínha Carlota Joaquina, vinte anos depois. Após o 

fausto e a história, veio a venda em hasta pública e a decadência. Até que em 1941, o 

palácio e a quinta são vendidos por 521 contos à Ordem de S. Domingos, cujas 

religiosas ali abrem, um ano depois, um internato feminino. É aí que eu entro nesta 

história, ex-menina do [colégio] e com muita honra. Os internatos femininos ou 

masculinos, costumam ser olhados de viés e alguma literatura subverteu-lhes o proveito 

em prol da pálida fama. Eu não sei se a rainha, exilada à força no [Palácio] por se ter 

recusado assinar a constituição de 1820, foi lá tão feliz como eu, apesar de ela ter 

garantido ao real esposo que "seria mais livre no seu desterro" que ele "ele no seu 

palácio". Sei que quando lá voltei, há dias, reencontrei o perfume de uma época e intacta 

a nostalgia do incomparável momento da adolescência. É que o passar dos anos e da 

vida tornou-me claro tudo o que de substancial e definitivo ali colhi. Agora já não há o 

dormitório com as camas cor-de-rosa mas há os invulgares murais da "sala da Floresta", 

inspirados na paisagem do Brasil, que deslumbrou Carlota Joaquina. E as imensas 

varandas, os românticos caminhos, as alamedas de arvoredo. Também já não há a Madre 

Cecília, hoje em Coimbra (quanto lhe devo!), cuja vital importância na minha formação 

se escreve a letras de oiro. Mas encontrei a atmosfera de sempre consubstanciada nos 

"suspiros" e no pão caseiro do nosso tempo, expressamente cozinhados para este lanche 

das "antigas" com a Madre Teresa. Daqui saúdo essa boa memória agora que o colégio 

vai, no dia 19, celebrar em festa 60 anos de útil serviço. Quem disse que não se volta aos 

lugares onde se foi feliz? (http://www.colegio-ramalhao.com.pt/antigas_alunas.htm) 

No mesmo sítio, encontramos outros relatos dos quais transcrevemos apenas dois. O primeiro, 

intitula-se Saudades: 

Uma enorme saudação a todos aqueles que durante anos me acompanharam no meu 

crescimento, educativo e enquanto pessoa. É com orgulho que ao descobrir a página do 

colégio (...) me revejo nas salas, nos corredores, nos dormitórios, na quinta, com amigas, 

parceiras e educadoras. Foram muitos anos e desde que saí que muitos mais já passaram. 

Ficam as saudades mas as memórias e lembranças também. É bom saber que tudo se faz 
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para que a vida social e académica seja cada vez mais atractiva e melhor. É bom saber 

que os nossos filhos podem contar com a família mas também com os outros. É bom 

saber que o colégio mudou. Mudança significa futuro e futuro significa esperança. 

Parabéns pelo trabalho que têm realizado. 

A aluna, que se identifica com nome completo, afirma ter estado na escola entre 1978/79 e 

1986, sempre como aluna interna. E acrescenta: 

Recordo com muita saudade a irmã S. Vicente (do dormitório e já falecida), a irmã S. 

Miguel (das "argolas"-doce), a irmã Conceição (directora de turma no 8.º ano), a irmã 

Marta (a 1.ª professora – 2.ª classe), a madre Teresa (a directora) entre tantas outras. 

Agradeço todo o carinho que me deram. Agradeço ainda os princípios morais e humanos 

que me incutiram. É também a vós que devo aquilo que sou hoje. Beijinhos e um Até 

Breve. (http://www.cl-s-jose-sin.rcts.pt/antigas_alunas.htm) 

Repare-se, neste testemunho, nas Irmãs que a ex-aluna recorda: para além da directora, da 

directora de turma e de uma outra que fora sua professora, duas Irmãs com serviços não 

directamente relacionados com o que, formalmente, consideraríamos o trabalho pedagógico 

propriamente dito. O que agradece? Antes de mais, o ‘carinho’, ‘os princípios morais e 

humanos’, aquilo que ‘é hoje’. O mesmo se repete no relato seguinte: o reconhecimento pelo 

que se aprendeu e “ajudou a ser muito do que sou”, a “preparação para a vida profissional e 

pessoal, os valores e ideais”. 

Passados que são doze anos desde que saí do colégio recordo com bastante saudade os 

tempos incríveis que lá passei. Na verdade, foi todo percurso de uma vida, dos quatro 

aos dezasseis anos (1980-1993), que me ensinou muito do que sei e que, sobretudo, me 

ajudou a ser muito do que sou. A preparação para a vida profissional e pessoal, os 

valores e ideais transmitidos, os princípios com que nortearam a nossa educação são 

alicerces únicos que em mais nenhum lugar encontrei. Actualmente, volvidos que são 

estes anos, a memória viva que guardo das colegas, dos professores, das Irmãs e tudo o 

mais, faz com o Colégio permaneça sempre, e para sempre, na minha vida. 

(http://www.cl-s-jose-sin.rcts.pt/antigas_alunas.htm) 
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Uma das professoras entrevistadas refere uma ex-aluna que é, actualmente, uma conhecida 

actriz: 

(...) por exemplo, há uma (...) que faz agora umas novelas... Ela, agora, teve que... veio... 

veio fazer... uma das revistas cor-de-rosa pediu-lhe uma entrevista e disse que tinha de 

ser num sítio que ela considerasse especial e ela disse: “Sítio especial é no [meu 

colégio]!”. E, então, veio cá fazer a entrevista! Fez cá a entrevista toda, com fotografias 

de cá! Por exemplo, ela é um caso assumido de grande integridade... do colégio e que... 

portanto, assumiu ali o colégio...! (EBP5) 

No jornal da Escola B (Ano VII, n.º 56, Maio de 2003), um dos professores escreve acerca da 

morte de uma ex-aluna, quando contava apenas 26 anos: 

A manhã da segunda-feira, dia 19, apesar do Sol imenso que brilhava com a intensidade 

própria dos bonitos dias de Maio, trouxe-nos a mais triste e inesperada das notícias que 

possamos ouvir. Uma ex-aluna do colégio, (...) havia falecido no sábado à noite vítima 

de um brutal acidente de viação. Recuámos mentalmente 12, 14, 15 anos e à memória 

vieram-nos as imagens da jovem que conviveu connosco durante a sua escolaridade, 

(...), da aluna a quem ajudámos desde pequenina a formar-se (...). Nessa mesma noite 

(...) deslocámo-nos à Ericeira para prestarmos a nossa derradeira homenagem à Ana (...), 

para levarmos a nossa palavra amiga, de seus ex-professores, da Directora do Colégio, 

aos pais com quem tantas vezes falámos ao longo dos anos, às irmãs, que foram também 

nossas alunas e... ... ... no meio do silêncio, do desespero de uma morte injustificada, 

(...), das lágrimas não contidas de todos quantos ali lhe foram dizer: “Ana, entre nós tu 

permanecerás viva!”, algo me deixou profunda e positivamente impressionado. Não 

foram duas, não foram meia dúzia, nem uma dúzia, mas dezenas as caras de ex-alunas, 

de amigas de infância e do Colégio, da Ana (...) que ali se deslocaram também. Não 

eram a família da Ana, mas estavam ali presentes com o elo forte da amizade que o 

tempo construiu no Colégio, na e fora da sua turma, uma outra família a do [colégio] a 

que ela deu o melhor de si mesma. 

Na Escola A, os alunos mostraram gostar da sua escola e não querer mudar de escola porque 

ali o ensino era exigente, porque gostavam, de uma maneira geral, dos professores e, ainda, 
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porque tinham lá os seus amigos. A relação entre alunos e, entre professores e alunos, está 

patente nas entrevistas mas, também, nas inúmeras imagens fotográficas a que tivemos 

acesso, para além daquelas que tivemos oportunidade de fixar, durante o período de 

observação e que fomos mostrando, ao longo deste texto. Como exemplo, analisemos a Figura 

116. A professora, no meio dos alunos, estabelece com estes uma relação física de afecto, 

expressa na forma com os toca e segura na mão de um deles, enquanto os abraça por trás. A 

relação entre os alunos é também muito próxima, chegando-se uns aos outros e à professora, o 

mais possível, como se temessem não caber todos na mesma fotografia. A professora tem, nos 

seus ombros, as mãos de um aluno, estabelecendo, entre si, uma misteriosa cadeia. Nos seus 

rostos sobressai a alegria e, nalguns alunos, ‘caretas’ que evidenciam alguma irreverência ou, 

talvez antes, um certo à-vontade com o grupo, com a situação e com o próprio fotógrafo. A 

imagem seguinte (ver Figura 117) reforça alguns dos aspectos sublinhados: a posição 

descontraída da professora, como a dos alunos, tocando uns nos outros, colocando os braços 

sobre os ombros dos colegas, como se pretendessem estabelecer uma corrente entre eles, 

incluindo, nela, a professora (Burke & Ribeiro de Castro, 2007). Apenas uma aluna parece 

distanciar-se do grupo, mantendo-se isolada. A professora não pretende controlar os alunos. 

Colocando-se ao lado do grupo, olha de frente para o fotógrafo como se, feliz por estar com 

eles, não sentisse necessidade de os vigiar. 

Nem nas entrevistas com os alunos nem nas observações que efectuámos encontrámos, por 

parte destes, a mesma ligação afectiva às Irmãs que encontrámos na Escola B. Registe-se, de 

entre outros, na Escola A, para além de um aluno que disse gostar de todas as Irmãs, 

especialmente uma “Irmã velhota” que brincava com eles no recreio (EAA9), um aluno que 

revelou gostar, apenas, da Irmã responsável pelo seu ano (EAA13), ou outra que, apesar de 

considerar que se dava bem com todas, afirmou: “há umas que são assim um bocadinho mais 

brutas...” (EAA16). Com algumas excepções, pudemos observar que o papel das Irmãs 

presentes, nos corredores ou nos recreios era, essencialmente, de vigilância, tal como o era o 

das funcionárias. Uma das professoras da Escola A comenta, revelando algumas dificuldades 

na relação entre as Irmãs e os professores, subtilmente afloradas, nas entrevistas, por outros 

professores da mesma escola: 
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Figura 116. Grupo de alunos com a respectiva professora. Escola A, 2000. (Foto Eliseus, Álbum 

fotográfico de um dos alunos) 

 
Figura 117. A mesma professora com toda a turma, 4.º ano de escolaridade. Escola A, 2000. (Foto 

Eliseus, Álbum fotográfico de um dos alunos) 
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Eh... Às vezes há umas tricas, umas meças de autoritarismo. Ultimamente, (...) as 

vocações não são muito fáceis e nem todas as irmãs têm o mesmo nível educacional, 

algumas são um bocadinho simplórias demais (...). Mas depois de terem um estagiozinho 

de um ou dois anos, há uma espécie de... de moderação, há uma espécie de moderação 

(...), acho que isso é preciso muito, muito, muito incutir às irmãs que, a par com aquilo 

que eu disse da... da devoção, da solidariedade, da liberdade eh... as madres de Teresa 

Saldanha deviam ser sorridentes e não são! Algumas têm trombas! Isso é desagradável e, 

então, trombas com os professores, sabe depois que há problemas... (EAP7, sublinhado 

nosso) 

Um apelo à transmissão da alegria que, de acordo com a entrevistada, deveria ser comum a 

todas as seguidoras de Teresa de Saldanha sendo, com vimos antes, uma das características 

valorizadas no estilo educativo que esta desenvolveu no seu tempo e preconizou para as 

gerações vindouras que seguissem o seu projecto. Uma das funcionárias da mesma Escola A, 

manifestando algum desconforto, pelo receio de ser injusta nas suas afirmações, corrobora 

esta opinião e procura encontrar algumas explicações, sublinhando a necessidade de, por um 

lado, investir na formação das Irmãs, de modo a capacitá-las para a difícil tarefa de educar em 

todos os domínios e, por outro, salientar a exigência de identificação com as características 

próprias de ‘ser dominicana’, características singulares que, ao longo dos anos de convívio no 

colégio, a entrevistada aprendeu a admirar: 

(...) talvez por formação de algumas pessoas que... que vêm para a congregação e que, 

no fundo, não se identificam muito, ou julgam que se identificam mas acabam por não se 

identificar muito com os tais princípios da Madre Teresa [Saldanha]. Porque, ah... para 

se ser dominicana, tem de se ser muito res... muito, muito, muito especial! Mas, tem de 

se ser mesmo muito especial, não é!? Com certeza que tem que haver ah... e penso que, 

cada vez tem que haver mais... mas tem que haver gente instruída, gente que saiba 

educar, gente que saiba ah... ensinar a... em todos os comportamentos: nos 

comportamentos diários, no comportamento de estar, na forma como estão à mesa, na 

forma como andam, na forma como se dirigem às pessoas, não é!?... quer dizer, a toda a 

hora, quer dizer... e isso tem que estar dentro de nós e nós ah... ah... temos o dever de 

estar atentos para que os alunos... para... para que os alunos o pratiquem e, quando não 

praticam, os corrigir, não é!? Para isso tem que haver, cada vez mais, Irmãs com 
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instrução suficiente. Mas, para além dessas, tem que haver também... porque em todos 

os sítios são precisas pessoas com mais cultura e as pessoas com menos cultura, quer 

dizer... (...) Todas essas pessoas têm de ser muito respeitadas, e todas as pessoas são 

muito necessárias mas... e, na congregação, essas pessoas... umas com mais cultura 

outras com menos cultura, mas todas têm que, efectivamente, (...) seguir a mesma linha! 

Que é a mesma linha de... de abertura, de evolução, ah... de alegria, ah... de 

comunicação... do tal princípio da igualdade de direitos [risos] e oportunidades mas, que 

realmente, quer dizer... quer dizer... é a tal responsabilidade muito grande, muito grande, 

que se exige dum dominicano, duma dominicana! Não sei se as próprias dominicanas 

sentem isso! Eu, que sou leiga, não é!?... eu, que estou fora, sinto que as dominicanas, as 

senhoras do hábito branco, têm uma responsabilidade muito grande! As senhoras do 

hábito branco têm a responsabilidade de, quando cumprimentam alguém, terem um 

sorriso mesmo que estejam tristes, não é!? (E1AF1). 

Deste relato fica, ainda, a noção de que, independentemente do grau de instrução ou de 

“cultura” de cada uma das “senhoras do hábito branco”, todas terão um papel a desempenhar 

na missão que, pela circunstância de pertencerem a esta congregação, assumem, sendo 

indispensável que mantenham a linha comum ‘de abertura, de evolução, de alegria, de 

comunicação, de consideração pela igualdade de direitos e de oportunidades’. De realçar o 

tom, algo crítico, de alguém que sente mágoa por ver deteriorarem-se algumas das melhores 

características que conheceu no colégio e nas Irmãs, a começar pelo sentido da esperança, 

expresso num simples sorriso mas, ao mesmo tempo, positivo, confiando a autora deste 

comentário, que estas características possam ser reabilitadas, uma vez que acredita que o 

legado que une as Irmãs é demasiado forte e socialmente importante para se perder. 

5.6 TRAÇOS DO PROJECTO FUNDADOR 

Apesar das incoerências que, nas práticas actuais, em alguns momentos, reconhecemos 

através das observações e dos relatos dos diversos entrevistados, relativamente ao projecto 

fundador liderado por Teresa de Saldanha, sobressaem inúmeros pontos de contacto que não 

podemos deixar de realçar como, aliás, fomos tentando fazer ao longo dos últimos 

subcapítulos. 
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Nota-se, por exemplo, que se mantém a preocupação com cada aluno como pessoa, com um 

nome e uma individualidade próprios e, portanto, com necessidade de ser encarado como um 

ser humano único, com capacidades e características próprias e, na mesma linha de 

pensamento e actuação, com interesses próprios e ritmos de aprendizagem diferentes. Mesmo 

quando se reconhecem falhas na prática quotidiana, é por uma pedagogia guiada pela 

afectividade e pelas relações interpessoais de confiança e de amizade que se reclama. 

Reconhecemos o alargamento do conceito de comunidade escolar para o de comunidade 

educativa (Macedo, 1991), em que se incluem, com papel relevante na educação, os pais e 

encarregados de educação e os funcionários, bem como as Irmãs não directamente implicadas 

no que, habitualmente, se consideram funções pedagógicas, como acontecia já no tempo de 

Teresa de Saldanha. Nota-se um esforço de abertura à comunidade social envolvente e, 

embora não se incluam, ainda, formalmente, nesta comunidade, “representantes do poder 

autárquico, económico e social” (Macedo, 1991, p. 128), a abertura à comunidade envolvente, 

através das visitas de estudo e da participação em actividades culturais, desportivas ou 

lúdicas, desenvolvidas noutras sedes da comunidade local, vai gerando o conhecimento do 

território partilhado por todos, assim como a consciência de um património cultural comum. 

Realce-se os valores apontados como fundamentais, em grande parte coincidentes com os 

preconizados pelo projecto pedagógico da fundadora: a procura da verdade, o gosto pelo 

estudo e pelo trabalho, a alegria, a amizade, a criatividade, a exigência, a disciplina no 

comportamento e na apresentação de si próprio, bem como na organização dos seus pertences 

e do trabalho propriamente dito, a capacidade de acolhimento, o estabelecimento de relações 

cordiais com os que com eles se cruzam, entre outros. Acrescente-se a importância conferida 

à construção e manutenção da paz nas relações interpessoais, ao convívio saudável entre 

pessoas de meios diferentes quer do ponto de vista sócio-económico quer do ponto de vista 

étnico e cultural; o desenvolvimento da autonomia; a liberdade de escolha, dentro de um 

quadro normativo flexível e exíguo no que respeita às determinações nele explicitamente 

inscritas; a escolha de espaços que proporcionem a livre circulação das crianças na ocupação 

dos seus tempos livres; o contacto com a natureza; a criação de oportunidades de exposição 

pessoal, através das peças teatrais e da participação em coros e execução de peças musicais ou 

da mostra dos trabalhos executados; a qualidade da abordagem, feita pelos educadores, no 

respeito pela criança e na orientação das suas decisões, assim como a atenção, vigilante mas 
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discreta, ao desenvolvimento de cada aluno, procurando estar presente nas suas alegrias como 

nas suas dificuldades; a utilização do estímulo positivo, como fomentador da auto-estima e da 

motivação para ir mais além. A afirmação, por parte de alguns dos entrevistados, do 

reconhecimento de falhas na prossecução destes valores, ainda que revelando incumprimento 

no que respeita ao plano inicialmente concebido, surge como sinal de que esses valores 

continuam a ser considerados como fundamentais. 

5.6.1 Teresa de Saldanha como referência 

Dos entrevistados a quem foi colocada a questão sobre os princípios pedagógicos de Teresa 

de Saldanha e o reconhecimento da sua presença no quotidiano da escola respectiva, 

observamos que apenas duas funcionárias (EAF2, EBF1) revelaram saber, unicamente, que 

Teresa de Saldanha tinha sido a fundadora das Irmãs dominicanas e duas professoras da 

Escola B (E1BP2 e EBP3), recentemente chegadas à escola, mostraram desconhecer a sua 

obra pedagógica. Os restantes professores e funcionários, bem como as directoras, 

pronunciaram-se sobre esse assunto, embora nalguns relatos se registe que o conhecimento é 

‘muito vago’ (EAP4, EBF1); noutros, revela-se a noção, ainda pouco aprofundada, de que 

Teresa de Saldanha “era uma mulher excepcional”, com “princípios muito evoluídos” (EBP4) 

ou, ainda, que pretendia “formar pessoas com valor” (EAP4). Alguns professores, de ambas 

as escolas, recordam actividades levadas a cabo pelas Irmãs com a finalidade de divulgar a 

vida e a obra da fundadora: “(...) a nível de professores houve já algumas divulgações acerca 

de Teresa de Saldanha, e ofereceram-nos um livro, inclusive, para nós podermos a... ler, sobre 

a vida e a obra” (EAP6). Destes, uns fixaram apenas o aspecto da solidariedade com os mais 

pobres, enquanto outros retiveram aspectos mais pedagógicos: “a ideia de Teresa de Saldanha 

passava muito por esse contacto humano e pela transmissão desses... desses valores” 

(E1AP2); “Acho que os princípios de Teresa de Saldanha, de há tanto tempo, de há tantos... 

de há tantos anos... de há mais de 150 anos, vá!... ah... têm um cariz de modernidade tal, que 

são intemporais” (E1BP1), acrescentando, a título de exemplo, “a verdade, a justiça, a 

igualdade”. 

As duas directoras da Escola A que, como dissemos, por ter havido uma substituição a esse 

nível durante a investigação, foram ambas inquiridas, sublinharam, como principal 

preocupação da fundadora ‘a formação integral das crianças especialmente as mais 
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desfavorecidas’ (E1AD1), “a educação para os valores humanos e cristãos” (EAD2). Ambas 

salientaram a pobreza e os mais desfavorecidos como alvos preferenciais, tendo a primeira 

defendido que a escola continuava essa preocupação, na medida em que não fazia selecção de 

pessoas com base na sua capacidade económica, antes criava fundos financeiros que 

permitiam a frequência de crianças nessas situações; a segunda, sublinhou a convicção de que, 

nos nossos dias, a noção de pobreza ultrapassaria a ‘pobreza material’, menos frequente, 

centrando as suas preocupações da escola, sobretudo, na ‘pobreza espiritual’. Uma e outra 

consideraram que a escola procurava não se distanciar dos “passos de Teresa de Saldanha” 

(E1AD1). 

A directora da Escola B, sublinhando a necessidade de actualizar os princípios pedagógicos 

de Teresa de Saldanha, sem perder de vista o que já as duas anteriores tinham referido como 

central, a educação integral das crianças, explicou: 

Eu penso que hoje nós tentamos actualizar os princípios pedagógicos de Teresa de 

Saldanha. Considero que Teresa de Saldanha, no seu tempo, foi uma mulher inovadora 

que defendeu princípios pedagógicos muito avançados para a sua época mas que tinha 

ideias muito seguras no que dizia respeito a formação, no que dizia respeito à cidadania 

(que nessa altura não se conhecia a palavra ou, pelo menos, não se utilizava) mas que 

tinha ideias muito concretas, que tinha uma grande preocupação na educação dos jovens 

e dos adolescentes, e até das crianças, e essa preocupação é também aquela que nos 

norteia. Agora as condições de vida são diferentes, as condições da sociedade são 

distintas, as exigências são outras, agora, eu penso que os princípios orientadores são os 

mesmos, os valores que defendemos hoje são os valores que defendeu Teresa de 

Saldanha. Os nossos objectivos na formação integral dos nossos alunos foram aqueles 

que nortearam Teresa de Saldanha. (E1BD) 

A entrevistada salienta a finalidade socializadora da educação preconizada por Teresa de 

Saldanha, ao realçar a ‘formação para a cidadania’, bem como a existência de “princípios 

pedagógicos muito avançados para a época”, como parte de um conjunto de ‘ideias muito 

seguras e muito concretas’ quanto ao que significava ‘formação’, formação integral da pessoa, 

incluindo como parte integrante e fundamental, a participação social activa, mesmo durante o 

percurso escolar. Reconhecendo que ‘a sociedade’ sofreu profundas alterações desde o tempo 
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da fundadora, exigindo, agora, uma preparação diferente, revela a convicção de que os valores 

definidos se mantêm inalteráveis, assim como os princípios pedagógicos orientadores da 

acção educativa da escola. Vários professores da Escola B consideram, como a sua directora, 

que o colégio pugna pelos mesmos valores, hoje, usando expressões como “tenta-se” (EBP5, 

E1BP1), “penso que tem seguido” (EBP4), ou, ainda, “o colégio bate-se” (E1BP1) pelos 

princípios de Teresa de Saldanha, englobando nesta expressão, “toda a comunidade educativa 

dentro do colégio: direcção, Irmãs responsáveis, professores (...)” (E1BP1). Apenas uma das 

professoras desta escola, aliás, membro da congregação, revelou alguma apreensão quanto à 

fidelidade aos princípios pedagógicos iniciais, utilizando a expressão “totalmente (...) não”, 

reconhecendo que a comunidade religiosa precisaria de ser menos passiva, relativamente às 

‘alterações inevitáveis’ e à preparação para as “exigências dos tempos que correm” (EBP7). 

Na Escola A, são também vários os professores que consideram que a escola continua a tentar 

seguir os mesmos valores e os mesmos princípios pedagógicos: “Eu acho que o colégio 

continua a seguir os mesmos princípios ou, pelo menos, pretende segui-los. (...) Ah... 

enquanto todo, eu acho que sim!” (EAP5). No entanto, encontramos, sobretudo por parte dos 

que se encontram há mais tempo na escola, algumas dúvidas que nos foram transmitidas de 

forma quase dolorosa, juntando expressões reveladoras de tristeza, ainda que denotando, 

também, alguma esperança: 

(...) o colégio é um todo e, ao mesmo tempo, é representado por cada um... uma das 

pessoas que trabalha no colégio, não é!? (...) individualmente, encontramos muita gente 

que eu acho que se afastou do espírito que esteve na origem... que está na origem da 

fundação da nossa escola e da... dos nossos princípios. Ah... há pessoas que se afastaram 

disso! (...) que se distanciam completamente daquilo que foi a mensagem de Madre 

Teresa de Saldanha, daquilo que eu vejo como sendo a mensagem de Madre Teresa de 

Saldanha (...). (EAP5) 

Tenho muito medo de estar a ser injusta mas, se lhe dissesse que sim, sentia que estava a 

ser falsa! Porque, o que eu sinto não é isso! Eu acho que não... não vejo... não vejo o 

mesmo interesse pelos pobres, a mesma disponibilidade, ah... na ajuda às crianças, 

portanto, na tal ajuda a quem tem mais dificuldades, não é!? (...) aos meus olhos, 
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realmente, ah... não está ah... quer dizer, o colégio não... não... não... não está a seguir 

ah... a linha que a Madre... que a Madre Teresa de Saldanha gostaria. (E1AF1) 

Eu acho, (...) que... as pessoas, se calhar, têm muitas preocupações e eu acredito que 

tenham, porque isto é um colégio muito grande e, portanto, não deve ser fácil gerir uma 

casa destas. Hum... mas um bocadinho de alegria, não faz mal a ninguém! Hum... e eu 

penso que.... que se calhar, falta aqui um bocadinho de... de alegria, de... das pessoas não 

terem medo de se dar com as outras, de se dar às outras. (...) Eu acho que as pessoas 

aqui, a maior parte delas, estão sempre de pé atrás porque estão sempre com medo que 

os outros as julguem e, portanto, não são muitas vezes elas próprias. (E1AP1) 

A professora mais antigas da Escola A dá conta dos valores que encontrou na obra de Teresa 

de Saldanha e que, também ela, considera actuais, apesar de reconhecer que algumas coisas 

‘se perderam’, provavelmente pela preocupação crescente com o cumprimento dos programas 

disciplinares, em detrimento de outros aspectos que, à relatora, pareceriam mais 

significativos: 

Eh... ela [Teresa de Saldanha] procurava dar uma formação completa aos miúdos. E... e 

eu... e eu acho que ela tinha uma preocupação muito grande com a formação, com a 

formação deles, com a formação da verdade, com a formação deles... deles serem 

cumpridores, responsáveis, de fazerem bem as coisas, de não fazerem as coisas de... de 

qualquer maneira; de que era preciso fazer tudo, tudo num dia! O dia tinha que ser 

completamente esgotado com tudo aquilo que havia para fazer! Não havia muita... não 

havia rigor, mas havia um sentido interior de que tudo quanto se tinha que fazer num dia 

tinha que ser feito! Eh... acho que havia uma preocupação também eh... grande de 

sociabilizar as crianças, de as integrar... de as integrar num meio e eh.... não lhe sei 

dizer... também muita alegria, muita alegria, muita alegria, muita... muita verdade, as 

coisas bem ditas de acordo com o... com o mundo em que se vivia, não escondendo a 

evolução do mundo. ...Algumas coisas assim... (...) Acho que com o decorrer do tempo 

se perdeu muita... muita coisa, se perdeu muita coisa. Eu acho que... que às vezes há uma 

preocupação excessiva da pessoa seguir as áreas curriculares, de se dar absolutamente o 

currículo, rigidamente, sem o envolver porque a arte é sabê-lo envolver em cada minuto, 

em cada instante, em cada... em cada eh... possibilidade que se oferece, em cada fresta 
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que se abre, eh... poder envolvê-lo nos valores do Homem: no valor da liberdade, no 

valor da verdade, no valor da solidariedade, eh... da confiança, do amor de Deus e tudo 

mais, sem aquela preocupação exclusiva de... de dar um currículo. Acho que, também, 

evidentemente que é do exemplo que tudo... que tudo... que tudo vem. (EAP7) 

Repare-se que a entrevistada não nega que seja importante dar atenção aos programas, mas 

rejeita a ‘preocupação excessiva, exclusiva’ com o seu cumprimento ‘rígido’; antes, defende a 

possibilidade de, ‘com arte’, “em cada fresta que se abre”, envolver os diversos saberes ‘nos 

valores do Homem’: liberdade, verdade, solidariedade, confiança, amor de Deus, a que atrás 

junta a alegria, a responsabilidade, a transparência na apresentação dos conteúdos, a 

organização pessoal e a disciplina na concretização do trabalho. A terminar este relato, 

saliente-se que a entrevistada acredita no efeito educativo do ‘exemplo’, como Teresa de 

Saldanha defendia, ao exortar as suas Irmãs a serem ‘modelos’ para os seus educandos. 

Reconhecendo alguma hesitação, por parte das Irmãs, particularmente nos últimos tempos, em 

assumir que as alterações ocorridas, na sociedade actual em constante e rápida mutação, 

reclamavam uma reflexão mais profunda sobre a actualização do caminho preconizado por 

Teresa de Saldanha, a mesma professora, considerando, apesar disso, que “é um monumento, 

hoje, na sociedade, a presença das dominicanas no ensino”, comenta: 

(...) acho que, às vezes, elas tenham hesitado no caminho – elas Irmãs – hesitado no 

caminho, perguntando-se a si próprias se... se estarão no caminho de Teresa de Saldanha 

que só se preocupou com os mais desprotegidos, eh... deixe-me eu dizer-lhe, (...) que eu 

acho que estes agora são mais desprotegidos que, quase, que os pobres. Porque são gente 

com dinheiro, que ascendeu e que não tem princípios de qualidade alguma! Pessoas para 

quem o terem, é muito mais importante. E que nunca se preocuparam com coisa 

nenhuma senão com o... com o terem dinheiro, com terem ali o menino, com terem os 

bens materiais, e eu acho que estes são os mais pobres dos pobres, eu acho que eles não 

têm nada! Eles ficam admirados! Eu acho que eles gostam dessa camada desses 

professores que eles lá têm de 40 anos e que eles ficam admirados com o que ouvem, 

nunca ouviram na vida! Nem têm esses princípios! De maneira que eu acho que a obra 

continua... continua radiosa e se... e se... e... e... embora possa pensar que dissesse que 
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não, eu acho que sim, tem sido um sucesso! Tem sido um sucesso, acho que sim, a 

implantação... tomara Portugal ter assim mais colégios! (EAP7) 

Este relato, para além de reiterar, de certo modo, a afirmação da segunda directora da Escola 

A, citada atrás, no que respeita à ‘pobreza espiritual’, utiliza o adjectivo ‘desprotegidos’ para 

qualificar as crianças que, usufruindo de condições económicas favoráveis e, mesmo, 

abundância de bens materiais, não têm acesso a um conjunto de princípios, “não tem 

princípios de qualidade nenhuma”. Na opinião da entrevistada, esses são os princípios que 

julga veiculados, sobretudo, pelos professores de faixa etária intermédia, os de ‘40 anos’, 

aqueles que já não são principiantes mas, como afirma noutro passo da entrevista, “têm muita 

vontade de ensinar o melhor possível” e, ainda cheios de energia e de convicção, motivam e 

movimentam, mais facilmente, os alunos. Esta asserção sugere ainda que, no seu percurso 

dentro da escola, os professores necessitam de algum tempo para se aclimatarem ao ambiente, 

às pessoas e ao tipo de relações estabelecidas e interiorizarem os princípios pedagógicos da 

escola, bem como reconhecerem os valores defendidos, podendo então, cabalmente, ser 

professores da escola, com tudo o que isso implica. De modo semelhante, parece sugerir-se 

como importante, para que tal aconteça, que o corpo docente seja, tanto quanto possível, 

estável, o que, como vimos atrás, é um esforço afirmado pela direcção de ambas as escolas, 

sendo de notar que alguns professores consideram que, os que não conseguem identificar-se 

com os princípios da escola, acabam por sair por decisão própria (EBP6). 

Vem a propósito citar McGettrick (2005) que atesta, relativamente às escolas confessionais: 

As escolas confessionais estão geralmente preocupadas com o clima da escola e o seu 

ethos. Normalmente numa escola confessional o clima deriva de uma perspectiva 

particular da fé que professa. Numa escola cristã a base da fé revela-se na preocupação 

com as relações interpessoais e com a solicitude e são estas relações que veiculam os 

valores da escola (...). (...) Até certo ponto, (...) os valores são veiculados através do staff 

da escola, uma vez que este representa a infra-estrutura permanente que permite o 

estabelecimento de relações interpessoais e lhes oferece continuidade – dois importantes 

atributos para o desenvolvimento e o suporte de valores. (McGettrick, 2005, p. 111, 

itálico nosso) 
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Tal afirmação não implica, como o autor explica, posteriormente, que todos os elementos do 

staff, no caso em estudo, os professores e os funcionários, para além das Irmãs, tenham, 

necessariamente, de professar a mesma fé, desde que comunguem dos valores essenciais e, 

como afirma, sejam conhecidos de todos ‘a missão e os valores’ e exista uma ‘liderança’ que 

vele para que aqueles ‘se reflictam na cultura da escola’: 

(...) Parece possível haver escolas confessionais em que a maioria dos professores ou a 

maioria dos alunos não professem a mesma fé. O critério para que uma escola seja 

baseada na fé é a sua liderança, missão e valores e a forma como estes se reflectem na 

cultura da escola. Não depende das práticas particulares de pessoas individuais na escola 

e nos corações e pensamentos das pessoas e da comunidade de que fazem parte. A 

liderança da escola tem de prestar atenção aos valores da escola e à forma como estes 

têm impacto nas práticas, símbolos e atitudes. Eles são veiculados nas relações 

interpessoais e na gestão da escola. Tudo depende, muito mais, da forma como as coisas 

são ensinadas, do que de aquilo que se ensina. (McGettrick, 2005, p. 111, itálico no 

original, sublinhado nosso) 

Sublinhe-se a chamada de atenção para que o líder cuide do ‘impacto dos valores’ nas práticas 

e nas atitudes mas, também, nos símbolos; do mesmo modo, é de salientar a afirmação de que 

os valores são veiculados através das relações interpessoais e, ainda, através da forma como a 

escola é administrada no que respeita quer à sua organização, enquanto instituição escolar, 

enquanto estrutura desenhada com a finalidade de promover a educação dos alunos e o 

desenvolvimento pessoal de todos as pessoas envolvidas no processo, incluindo as que se 

encarregam da administração, quer à própria maneira de gerir o quotidiano. 

5.6.2 A passagem de testemunho 

Com todos as falhas apontadas mas, também, com todas as virtudes reconhecidas, os 

professores entrevistados, na Escola A, como na Escola B, são unânimes em considerar que a 

sua escola construiu uma identidade própria. Uma das professoras mais recentes da Escola A, 

exprime-o por comparação com outras escolas: “Conheço pessoas que trabalham noutros 

colégios eh... com carácter religioso, vá lá, mas doutras congregações eeeee... e acho que nós 
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somos diferentes de todos eles e diferentes dos... das escolas oficiais e dos colégios onde eu 

trabalhei” (E2AP2). Comenta outra das entrevistadas: 

Eu acho que sim, porque eu acho as Irmãs dominicanas umas pessoas muito, muito, 

muito, muito especiais! Acho que as Irmãs dominicanas (...) ... depois haverá algumas 

que serão, outras que não serão, como tudo, não é? Quer dizer, são pessoas abertas, são... 

são alegres, não é? São disponíveis, não é? Eh... não são autoritárias! Talvez por isso, às 

vezes, realmente, haja depois alguns abusos, exactamente porque não gostam de ser 

autoritárias, não é? (E2AF1) 

Um professor da Escola B reforça a sua convicção na existência dessa identidade, chamando a 

atenção para a presença de aspectos comuns aos vários colégios das Irmãs dominicanas que 

conhece ‘de passagem’ ou quando participa em encontros comuns ocasionais, no início do 

ano lectivo, nas acções de formação dirigidas, simultaneamente, aos professores da Escola A 

e da Escola B; apesar de terem construído identidades diferentes, pela circunstância de neles 

se encontrarem pessoas diferentes, a começar pela directora, e de se integrarem em 

comunidades locais com características diferentes, com um projecto dirigido a alunos 

diferentes, apresentam o mesmo ‘fio condutor’: 

Ai tem! Tem, tem, tem! Tem [uma identidade própria] e eu até te... pronto, até poderia te 

dizer isto... Eu penso... vamos lá ver, eu não conheço os restantes colégios da 

congregação. Não conheço; quer dizer: conheço de passagem. Pronto. Eh... conheço de 

eh... quando nos encontramos, às vezes. Há alturas do ano em que – habitualmente em 

Setembro, no princípio dos anos... do ano lectivo – em que se há uma acção de 

formação, por exemplo, [na Escola A], vão daqui professores assistir a essa acção de 

formação. Já estive de passagem também [noutros dois colégios]... A ideia que eu tenho 

é esta (...) penso que, no que toca à identidade, eh... – eu acho isso até engraçado, seria 

um ponto interessante para... para... para trabalhar – eh... eu acho que cada colégio, 

apesar de ligado a uma mesma congregação, todos eles têm... há um fio.. há um fio 

condutor; mas nenhum deles tem a mesma identidade. As identidades são 

completamente diferentes. (...) eh... é bom haver essa identidade, essa diversidade de 

identidades? Ou outra pergunta seria: e porque é que há essa identidade, essa diversidade 

de identidades? Eu acho que é óptimo haver diferentes identidades com uma linha 
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condutora. Acho que... acho isso muitíssimo bom. Porque senão parece... dá um 

bocadinho ideia daquelas coisas que são feitas por uma forma. Há aquela forma, faz-se e 

vão-se construindo várias coisas iguais, tudo tem a mesma... tudo é igual. Aqui não! Há 

de facto esse fio condutor, mas não há, depois, uma forma. O que é que faz essa 

diversidade? Eu penso que, por um lado, no topo da pirâmide dessa diversidade, estará a 

direcção da escola e do colégio. Acho que cada director – aliás, neste caso, cada 

directora – é uma directora e cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada pessoa tem uma 

perspectiva da vida, uma perspectiva da educação, do mundo, da sociedade, 

completamente diferente. Não há duas pessoas iguais, não há ninguém igual a ninguém, 

nós temos 5 dedos numa mão, temos cinco noutra, são semelhantes apenas, não são 

iguais! As pessoas também não são iguais, ainda que pertençam a uma mesma 

congregação, a uma mesma comunidade, com os mesmos princípios, com os mesmos 

valores, com... um princípio de identidade que, à partida, deveria ser igual. De qualquer 

maneira, eh... aquilo que se coloca aqui é... no topo da pirâmide, eu penso que para essa 

diversidade de identidade, a direcção do colégio. Cada colégio tem a sua... a sua 

direcção, cada directora é uma directora. Depois, o corpo docente, a diversidade do 

corpo docente, não há um corpo docente que também se assemelhe sequer dum sítio para 

o outro. E, portanto, eu penso que esse... esses dois factores, esses dois factores aliados a 

um terceiro – a própria situação geográfica, a comunidade que se serve, o escalão sócio-

cultural de cada um dos espaços físicos em que está englobado cada um dos colégios – 

vai contribuir para essa identidade, para essa diversidade de identidade. Eu acho que isso 

que é fantástico. (E2BP1) 

A este ‘fio condutor’, as directoras de ambas as escolas (E2AD1, EAD2, E2BD) chamaram 

‘ideário’, ainda que este não consubstancie um documento escrito, igual para todas as escolas. 

Referiu uma das directoras da Escola A: “(...) ser um colégio das Irmãs dominicanas é uma 

experiência comum (...). E depois os princípios (...) são comuns, embora, a realidade (...) 

circundante seja diferente e depois a forma como esses princípios são concretizados pode 

diferir um bocadinho (...)” (EAD2). A directora da Escola B exprime uma opinião 

semelhante: 

Teoricamente, eu acho que devia haver [características comuns], (...) a tal eh... 

correspondência aos princípios bases da Madre Fundadora. Eu penso que esses deviam 
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estar inerentes a todas as Irmãs dominicanas, e portanto, inerentes a toda a formação das 

Irmãs dominicanas. (...) a mudança de professores, a variabilidade maior das direcções, o 

próprio meio em que está inserido o colégio, pode contribuir para depois, na prática, a 

actuação seja diferente. Mas, acho que há uma certa identidade por exemplo, do valor da 

verdade; por exemplo, o desejo de que se consiga o melhor, o desejo de que todos os 

alunos saiam dos colégios bem formados, cidadãos responsáveis, eu penso que isso é 

comum a todos os estabelecimentos de ensino. Nossos. (...) Dominicanos! (E2BD) 

Saliente-se, do relato atrás citado (E2BP1), a apologia da diversidade de identidades, 

construídas a partir de uma matriz comum e assentes na diversidade dos que contribuem para 

essa construção, que nos recorda o que afirmámos a propósito da espiritualidade dominicana e 

do princípio pedagógico, assumido como central no projecto de Teresa de Saldanha e das 

escolas que analisámos, da individualidade da pessoa e do respeito pelas suas características. 

A directora da Escola B, numa tentativa de definir a identidade do seu colégio, afirma: 

(...) acho que são específicos os nossos objectivos. São específicos nós lutarmos para 

que todos os alunos defendam valores como é a verdade, como é a fraternidade, como é 

a colaboração, a inter-ajuda. Depois, o facto de nós querermos que os alunos se 

responsabilizem pelas suas próprias acções e não que tenham, como meta, o facto de não 

serem castigados: o castigo e o prémio são consequências, não são aquilo que faz com 

que os alunos tenham um comportamento bom ou mau. Portanto, a responsabilização, a 

valorização pessoal, são algumas das coisas que eu considero que o colégio traduz na 

sua vida diferente da maioria dos estabelecimentos de ensino. E depois, o procurar que 

cada aluno dê o seu melhor: nós não queremos estrelas, mas queremos que cada aluno 

seja estrela naquilo que é capaz. E, portanto, que o rendimento de cada aluno seja o 

máximo que é possível, porque todos têm obrigação de dar o seu melhor. Isso também 

eu acho que é uma coisa muito específica nossa. Depois o facto de o colégio estar aberto 

a todo o tipo de pessoas, sem distinção, nem de poder económico nem de situação social 

nem de raça nem de religião: apesar de ser um colégio católico, nós temos alunas 

católicas, não católicas, praticantes, não praticantes. Eu também penso que isso é 

específico, porque nós tentamos que todos aprendam as razões pelas quais são ou não 

são eh... católicas, são ou não são, têm ou não têm determinada religião. Também acho 

que é uma característica específica. (E2BD, sublinhado nosso) 



 

 834

Para além dos valores enunciados, que destacámos no texto, sublinhe-se a insistência em 

referir, como fazendo parte da identidade da escola, a centralidade conferida ao 

desenvolvimento de cada aluno, a que se associa a significativa expressão “nós não queremos 

estrelas, mas queremos que cada aluno seja estrela naquilo que é capaz”, sugerindo o cuidado 

em procurar ajudar cada um a valorizar as suas próprias características, fazendo sempre “o seu 

melhor”. 

De acordo com as opiniões dos entrevistados, a construção da identidade da escola é garantida 

pela direcção e pelo conjunto de professores que se vai mantendo na escola, chegando uma 

das directoras (EAD2) a referir, ainda, que a circunstância de muitos dos alunos serem filhos e 

netos de antigas alunas, configura um elemento facilitador de continuidade. De acordo com 

um dos relatos, as Irmãs, “sozinhas não conseguem”: a identidade da escola “Deverá ser 

construída por elas (...) e por todos os funcionários!, não só o corpo docente. Todos os 

funcionários têm, efectivamente, cada um no seu sector, (...) um papel muito importante (...)” 

(E2AF1). Convicção semelhante exprime a directora da Escola B: 

(...) o toda a gente estar empenhada em vivê-la e toda a gente ter interiorizado um 

conceito, o conceito da Madre Fundadora toda a gente interiorizou e, automaticamente, 

ele vem através de nós, sem que isso faça parte da nossa... dos nossos objectivos 

específicos e mentais, sem que isso esteja no nosso pensamento directo, isso faz parte da 

nossa formação e, sem querer, nós transmitimos isso. Eu tenho a Madre Fundadora como 

uma pessoa que era muito livre e muito aberta, muito condescendente mas ao mesmo 

tempo que exigia que as pessoas correspondessem àquilo que Deus esperava delas. E 

acho que nós interiorizámos essa ideia e a transmitimos àqueles que colaboram 

connosco, àqueles que estão connosco. (E2BD) 

O relato sugere uma transmissão ‘inconsciente’ de princípios interiorizados, primeiro pelas 

Irmãs e depois pelos professores e restantes educadores, de um modo que se aproxima do 

constructo de ‘comunidade de prática’, definido por Lave e Wenger (1991). Como afirma 

Wenger (2004), para que exista uma comunidade de prática, é essencial que as pessoas que a 

constituem, “partilhem uma preocupação ou uma paixão por alguma coisa que fazem e 

aprendam a fazê-lo melhor à medida que interagem regularmente” (s.p.). O autor nota que 

esta definição não implica intencionalidade: “a aprendizagem pode ser o motivo que leva a 
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comunidade a constituir-se ou resultar, simplesmente, das interacções entre os seus 

membros”. A noção de participação inicial periférica, desenvolvendo-se até à participação 

legítima na comunidade de prática (Cesar, 2007; Courela & César, 2006; Wenger, 2004), 

parece corresponder ao percurso, efectivamente realizado, ao longo do tempo, pelos novos 

elementos que chegam à escola, à medida que se incluem na comunidade e interagem com os 

seus membros, primeiro apropriando-se do conhecimento e das práticas correntes e, aos 

poucos, comprometendo-se com o trabalho comum, através da participação nas actividades 

conjuntas e nas discussões, na interajuda e na partilha de informação e de novas ideias ou na 

procura de soluções comuns (Wenger, 2004). O conceito de comunidade de prática ou de 

comunidade de aprendizagem que, de acordo com os autores referidos, pode resultar da 

evolução daquela (Courela & César, 2006; Wenger, 1998, 2004), apresenta, ainda, uma 

característica que vale a pena aqui realçar: a constituição de um “repertório partilhado” 

(Wenger, 2004, s.p.), desenvolvido pela própria comunidade: “experiências, histórias, 

instrumentos, modos de resolver questões recorrentes” (s.p.), que constitui, de certa forma, 

fonte de coerência da própria prática (Courela & César, 2006). O conceito, aqui aplicado, 

sugere o recurso espontâneo a um trabalho colaborativo que conta com a diversidade das 

pessoas envolvidas e, por isso, com situações de tensão que resultarão em enriquecimento se 

bem geridas, impulsionando a comunidade para a constituição de um património comum 

dinâmico, embora assente em pilares seguros e aceites pela comunidade: 

O conflito e as tensões que resultam dos diferentes pontos de vista estão ligados não só a 

uma maneira de ser, mas também às diferentes histórias de vida que, num determinado 

momento, se cruzam, se articulam e interagem. São ainda reforçados pelas contingências 

vividas por cada um, num determinado momento da sua existência, o que pressupõe o 

ajustamento e a mudança de pontos de vista, enriquecendo-se o pensamento de um 

indivíduo com aquilo que o outro lhe proporciona. (Couvaneiro, 2004, p. 86) 

Hamido (2005) afirma, mesmo, que “o processo de construção desse espaço [comum] só se 

concretiza, não quando essas diferenças se esbatem ou se igualizam, mas precisamente 

quando elas se visibilizam e, assim, se transformam reciprocamente” (p. 215). E acrescenta: 

“Construir uma comunidade oferece, pois, a resistência inerente ao facto de que ela só é 

possível na condição de comportar, além de forças centrípetas, as suas próprias forças 

centrífugas e de as incorporar como necessárias à sua própria sobrevivência” (p. 216). 
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O relato da directora da Escola B reforça esta noção de comunidade de prática: 

O que contribui para que essa identidade se mantenha é isto, é esta transmissão que vai 

sendo feita de pessoas a pessoas. Depois, [na Escola B], as pessoas mantêm-se, o grosso 

das pessoas que trabalham no colégio mantém-se durante muito tempo, sem serem 

velhas porque começaram a trabalhar muito novas, mantêm-se e, portanto, mantêm 

essa... esse desejo de que a identidade não se perca e que o amor à camisola, digamos 

assim, faça com que os valores se vão transmitindo. Mas, por outro lado, as pessoas vão 

sendo mais velhas, vão percebendo melhor as coisas, os professores vão casando, vão 

tendo filhos, portanto, vão-se pondo em contacto com outras realidades que faz com que 

eles vão... vão-se adaptando, vão sendo mais condescendentes, vão entendendo as 

necessidades, as ambições, os desejos, os problemas dos jovens e, portanto, isso também 

vai dando algum contributo para que se valorizem as pessoas numa mudança gradual 

sem perder o objectivo final. (E2BD) 

O ponto de partida para a transmissão dos valores e a coerência da identidade da escola foi 

claramente colocada, pelos professores, na direcção, enquanto ‘conjunto das Irmãs 

responsáveis’ e, particularmente, na pessoa e no papel da directora. Um dos professores da 

Escola B afirma: 

(...) eu penso que isso se deve a duas coisas basicamente, eh... por um lado, deve-se a um 

ideal que é o ideal da escola das Irmãs dominicanas, de ser uma escola das Irmãs 

dominicanas, eh... e, portanto, isso é... é... é... há um fio condutor permanente. Por outro 

lado, eu penso que é importante... Eu sou sempre a favor da mudança, eu não sou a favor 

das instituições perdurarem e das pessoas perdurarem dentro das instituições. No 

entanto, o facto de, nesta casa, haver uma directora há muitos anos, veiculando ideais e 

ideias e de... e batendo-se por esses ideais, e depois haver também um... o tal corpo 

docente que está aqui, de gente nova, mas que está cá há muitos anos, eh... ajuda a que 

esse ideal, a que esse fio condutor, a que essa identidade tenha o seu prolongamento, 

eh... e, portanto, as coisas são permanentemente ajustadas por esse padrão. E acho que 

isso é muito importante… (E2BP1) 
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A professora mais antiga da Escola A, que já várias vezes citámos, fornece-nos alguns 

elementos interessantes para a iluminação deste cenário. Recordando que a maior parte do 

tempo que passou no colégio, enquanto docente, não ouvira falar de Teresa de Saldanha, 

reforça esta noção de ‘transmissão inconsciente’ dos princípios pedagógicos, por parte das 

Irmãs, cuja ‘dádiva gratuita’ e dedicação exclusiva ao que assumiram como sua missão, 

juntou a si outros que, aos poucos, foram partilhando da mesma identidade ou, como dirá 

adiante, identificando-se com o próprio projecto e a espiritualidade das Irmãs, promovendo a 

identidade da escola à volta do tal ‘fio condutor’: 

Acho que foi a fé, apesar de tudo; a fé, acho que foi a dádiva da... da... da fé, a dádiva 

gratuita da Irmãs. Eh... elas acreditarem que aquilo mesmo é uma missão, que agora está 

muito mais desperta, porque eu digo-lhe isto, eu estou lá há 37 anos, eu só de há uns 

anos para cá é que oiço falar de Teresa de Saldanha! (...) quando me falavam das 

dominicanas, eu lembrava-me de Santa Catarina de Sena, em mil trezentos e tal... não é? 

Ou mil duzentos e tal... e nunca tinha ido remontá-la a uma... a uma portuguesa inserida 

numa... numa sociedade difícil daquela época que resolveu fundar realmente um colégio 

para... para... para meninas (...). (EAP7) 

A mesma professora revela uma enorme atracção pelas Irmãs que constitui, para si própria, 

‘um mistério’: “Será porque elas fazem ali um... eh... um trabalho muito grande, muito 

grande, muito grande, de full-time, de dedicação total e isso, realmente, nos obriga, também, a 

entrarmos e a sermos iguais?” (EAP7). E afirma: 

(...) eu própria lhe digo que faço parte dessas pedras e que faço parte da identidade do 

colégio e que sofro agora, bastante, por me ter vindo embora! Porque eu acho 

exactamente que eu fazia parte dessa construção eh... grande e que não me vinha 

embora, é uma coisa que a mim me custa a aceitar e a viver uma outra vida fora... fora 

daquilo! (...) O edifício acaba por ser uma construção, uma fusão de uma série de 

elementos. Alguma gente vai para ali para ganhar o seu emprego, para ter um... um 

emprego. Os americanos dizem que nós sempre que vamos estudar ou que vamos para 

uma universidade ou vamos para aqui ou para acolá, no fundo é um utilitarismo, é o to 

get money, [risos] e nada mais. Mas... mas, depois, chegam ali e esbarram! Esbarram e 

vêem que exigem delas muito mais! Exigem!... Exigem.... as Irmãs exigem, exigem e, 
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nessa necessidade de dar mais, a pessoa realmente sobrevaloriza-se! E consegue dar 

mais, eh... há tanta coisa que temos que responder, tantas reuniões que... mesmo que 

fossemos cábulas, tínhamos que fazer o trabalho! Há uma força sobre nós, positiva, que 

nos obriga – uma gravidade, se quiser – que nos obriga a trabalhar e a entrarmos naquilo 

e depois... queremos sair, já estamos lá comprometidas, não podemos, aquilo já faz parte 

do nosso levantar e do nosso dormir: os meninos, as meninas, eh... o que é que se vai 

fazer para aquele ser melhor, para aquele passar, para aquele não passar. Há qualquer 

coisa, não sei dizer o que é! (EAP7) 

Saliente-se que, neste relato, a entrevistada transmite ainda, a noção de que, trabalhar naquela 

escola, fez dela uma pessoa melhor, obrigou-a a dar mais de si própria, porque a exigência do 

trabalho fez com que ultrapassasse a dimensão de emprego para assumir a de 

comprometimento com a própria instituição, com os ‘meninos, as meninas’ e tornar a escola 

parte do seu ‘levantar e dormir’. 

Uma outra professora, para quem o “colégio é feito pelas Irmãs que lá estão” (E2AP1), volta a 

redireccionar o nosso olhar para a importância da directora da escola, recordando uma das 

primeiras directoras da Escola A que conheceu quando, ainda aluna da Escola B, vinha à 

Escola A participar em torneios desportivos: 

(...) era uma pessoa que... para já tinha aquela figura imponente, não é? Mas a gente... ao 

princípio a gente até se assustava com a figura dela, só que... e depois a parte física dela 

desaparecia completamente porque... a parte toda de... é a tal coisa... a parte toda interior 

dela era tão rica e tão humana que imediatamente ela cativava as pessoas. E, como ela 

estava à frente do colégio, arrastava... eu acho que era assim como aquelas estrelas 

cadentes, sabe?... quando a gente às vezes de noite vê ‘zztttt’ no céu!... Era assim. Como 

ela era uma estrela cadente arrastava as outras estrelas todas. Podiam nem ser estrelas 

mas como iam no rasto dela elas deixavam aquela luz brilhante a as outras apanhavam. É 

isso que eu acho que falta! A partir daí, não houve estrelas cadentes aqui! (...) eu acho 

que quem não tem, não pode transmitir. (...) Não estou a dizer que as pessoas todas têm 

que... têm que ser extraordinárias e não sei quê... Não! As pessoas são humanas, têm 

uma vida de religiosas mas também têm a parte humana. Mas tem que haver, ou tinha 

que haver, entre elas, uma ou duas, bastava uma ou duas, que tivesse essa... essa... essa 
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chama, essa força interior, que arrastasse as outras todas e... e se... e se isso realmente 

fosse possível, se houvesse essa pessoa que arrastasse as outras e essas outras 

formassem, ao redor delas, esse... essa luz, imediatamente essa luz... e depois se 

espalhava pelas outras... e depois automaticamente contagiava a casa toda, o colégio 

todo, as professoras. As professoras, automaticamente, contagiavam as crianças e a 

gente via que as coisas... que eram de outra maneira, que as crianças estavam contentes 

de... de estar aqui. (E2AP1) 

Utilizando um discurso metafórico, em que a directora é apresentada como alguém com forte 

carisma pessoal, capaz de contagiar todos à sua volta, a entrevistada volta a sublinhar pelo 

recurso a expressões como ‘as pessoas são humanas’, ‘espalhar pelas outras’, ‘força interior’, 

‘estrelas cadentes’, ‘rasto’, ‘chama’, ‘luz’, ‘contágio’, a necessidade de uma liderança forte 

mas próxima das pessoas, que funcionasse como pólo agregador e, simultaneamente, como 

força impulsionadora. A interpretação desta metáfora, aplicada à directora, não fica longe do 

sentido de ‘transmissão inconsciente’ dos princípios pedagógicos, a partir da comunidade 

religiosa, dentro da comunidade de prática, abrangendo professores e funcionários, a que nos 

referimos, anteriormente. Comparando o que se passa nas duas escolas, A e B, no que respeita 

à direcção, a mesma professora acrescenta, à figura do líder, ‘a parte humana extraordinária’ e 

a ‘autoridade’ que permita ‘abanar as pessoas’, desacomodá-las, mesmo se a forma de o fazer 

não é a mais cordial: 

(...) continua a haver uma diferença entre [a Escola A] e [a Escola B] e eu acho que tem 

de sempre haver, apesar das dominicanas, da Ordem ser a mesma. Só que as pessoas não 

são as mesmas. Eu só acho que é assim: pode a Ordem das dominicanas ter uns 

princípios gerais para todas as Irmãs, só que as pessoas são diferentes. As pessoas aqui 

são umas e lá (...) são outras e eu estou a falar da [directora da Escola B] que é uma 

pessoa que não é nada fácil. Só que, debaixo daquela gritaria toda que ela às vezes faz e 

não sei quê, tem uma parte humana... extraordinária! E aqui as pessoas, às vezes, são tão 

boazinhas... [risos] quase não se ouvem... e a gente às vezes precisava de 

ttahahahahahahahaaaa, percebe? Que era... para as pessoas, às vezes, também precisam 

de serem abanadas, que é para ver se não anda tudo aqui numa manada, tudo a dormir, 

tudo a conduzir com uma varinha!... (E2AP1) 
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Apesar de usar a designação de ‘manada’, o discurso da entrevistada aponta mais para uma 

actuação que necessita de ser encaminhada, de novo, para a participação de todos num 

projecto que é comum e só terá sentido, ou melhor, consistência pedagógica, se for assumido 

por todos como tal. 

Recorde-se que a linha condutora comum tem origem numa memória colectiva (Halbawachs, 

1992; Morrison, 2002) que, até há alguns anos atrás, como mencionou uma das entrevistadas, 

circulava apenas entre as Irmãs e, mesmo no que a essas diz respeito, de forma restrita, porque 

a proximidade da fonte histórica era, ainda, suficientemente curta, para que se descurasse a 

abertura e tratamento das fontes documentais, especialmente no que se refere ao levantamento 

dos princípios pedagógicos subjacentes à prática da fundadora e da comunidade que suportou 

as primeiras escolas por ela dirigidas. Inquiridas sobre este assunto, as directoras das duas 

escolas (E2AD1, EAD2, E2BD), apesar de acreditarem que as Irmãs, em cada escola, 

garantiam a continuidade dos princípios pedagógicos fundadores, partilhando-os com os 

restantes educadores, com quem constituíam as tais comunidades de prática, reconheceram 

não existir nenhum cuidado especial em os incluir com carácter de fundamentais, na formação 

inicial das Irmãs. Assim sendo, supomos que também estas vão assumindo e partilhando das 

rotinas e da prática da comunidade em que se inserem, passando de uma participação inicial 

periférica à partilha do repertório comum, um património colectivo feito, sobretudo, de 

experiências e de convicções, que permitem construir um sentido de identidade (Oliveira, 

2007). À medida que a distância temporal aumenta, parece aumentar, também, a necessidade 

de revisitar a memória colectiva e de tornar presentes as ideias fulcrais do projecto 

pedagógico que enformam a linha condutora da identidade das escolas das Irmãs 

dominicanas. Só esse processo de revisitação dos princípios e actuações fundadores, 

acompanhada de uma reflexão configurada – e também configuradora – das vivências que 

caracterizam a sociedade actual, pode contribuir para que as memórias ganhem vida e sejam 

actualizadas, facilitando a construção de uma comunidade de aprendizagem onde os diversos 

elementos se assumam como participantes legítimos ou seja, partilhem os conhecimentos 

mas, também, os princípios éticos próprios daquela maneira de estar e ser. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo não desmentiu, antes aumentou, a admiração por Teresa de Saldanha, 

enquanto mulher do seu tempo e educadora, convicta da necessidade de se comprometer, 

pessoalmente, no empreendimento difícil de estender a educação a todas as camadas sociais; 

começando pelas mais esquecidas, as raparigas pobres, que não tinham meios nem 

ferramentas intelectuais para progredirem, sozinhas, no caminho da apropriação de 

conhecimentos académicos e, assim, terem mais oportunidades de vir a conseguir a sua 

inclusão social; desinstalando do seu comodismo as meninas das classes sociais mais 

favorecidas, que acreditava terem, como ela, obrigação de participar activamente nesta obra, 

em vez de gastarem o seu tempo em actividades que a mentalidade da época julgava próprias 

da sua condição e que Teresa de Saldanha considerava uma perda de tempo, inútil, quando 

havia tanto que fazer. A noção de ‘haver sempre tanto que fazer’ justifica a sua actividade 

sem descanso, procurando, por todos os meios, captar a atenção e o compromisso de todos 

quantos achava que podiam ajudar no desenvolvimento da grande obra de elevar a sociedade 

portuguesa através da educação de todos os seus membros, como se a felicidade de cada 

pessoa dependesse da instrução de que pudesse usufruir e, da felicidade de todos, resultasse 

uma sociedade mais harmónica e mais justa. Na verdade, parece decorrer deste estudo que 

Teresa de Saldanha acreditava que as pessoas tinham oportunidade de ser mais felizes se 

tivessem acesso, pelo menos, à educação básica, que lhes abria novos horizontes de vida. 

MEMORANDO DAS PRINCIPAIS ILAÇÕES DO ESTUDO REALIZADO 

Em primeiro lugar, não podemos deixar de chamar a atenção para o que, na obra de Teresa de 

Saldanha, sobressai como resposta da sociedade civil a uma ineficácia do Estado, 

relativamente a algo que se comprometera a realizar. É nossa convicção, no seguimento do 

que aprendemos com a própria Teresa de Saldanha, através do contacto com a sua obra e os 

seus escritos, que a sociedade civil e, neste conjunto, cada um de nós, enquanto cidadão 

responsável, tem uma palavra a dizer ou algo a fazer para que o mundo, à sua volta, seja 
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melhor. Por outras palavras, a responsabilidade do avanço das instituições e da melhoria de 

vida das pessoas, não deverá repousar apenas no Estado, ainda que este nos represente a todos 

e para o seu trabalho contribuamos com os nossos impostos e, mesmo, com o nosso esforço 

directo, nas instituições que tutela. Essa responsabilidade, mesmo se justamente imputada ao 

Estado, não impede que a sociedade civil se movimente e se organize para dar resposta às 

necessidades mais prementes que, muitas vezes, implicam consequências sem retorno, 

sobretudo quando se trata da educação das crianças e dos jovens, e/ou da sua orientação para 

o exercício de uma profissão e da inclusão social de grupos mais ou menos discriminados, por 

exemplo, pelas suas condições de género, económicas, físicas, étnicas, ou culturais, entre 

outras. Acrescente-se que o Estado, para além das dificuldades económicas que 

frequentemente advoga para o não cumprimento das suas responsabilidades, está, muitas 

vezes, demasiado ocupado com questões políticas, mais imediatas e de maior impacto social – 

que garantem votos e apreço de vários níveis – descurando o recurso às pessoas que, pelo seu 

envolvimento e, sobretudo, pela sua capacidade pessoal e profissional, teriam os 

conhecimentos necessários e as competências profissionais e humanas adequadas para o 

desenvolvimento de determinadas missões. 

O segundo aspecto que nos apraz comentar, é o da tenacidade de Teresa de Saldanha perante a 

dificuldade da obra que decidiu empreender. Sem perder de vista as suas decisões, procurou 

encontrar os meios para as concretizar. E, se não era possível encontrá-los num determinado 

lugar, tempo e conjunto de pessoas, algumas delas personalidades de relevo na época, 

procurava as alternativas possíveis. No campo da Educação, este parece-nos um aspecto 

fundamental, a exigir a nossa reflexão, habituados que estamos a esperar que sejam outros, 

nomeadamente o Estado, a criar as condições para que os projectos que delineamos tenham o 

almejado êxito. Assim, o projecto de Teresa de Saldanha surge-nos como algo flexível na sua 

forma de realização, ainda que seguro e inalterável nos princípios fundamentais, na sua 

maneira própria de entender a Educação. E, nesse aspecto, faz-nos lembrar a obra de João dos 

Santos, tal como Teresa de Saldanha também pouco divulgado e, internacionalmente, quase 

desconhecido mas que, em Portugal, conseguiu criar, desde os primeiros serviços de 

pedopsiquiatria, até ao Centro Hellen Keller (Carvalho e Branco, 2000), uma instituição 

profundamente inclusiva, avant la lettre, destinada à educação conjunta de crianças e jovens 

cegos e com baixa visão e de outros que não apresentavam qualquer problema visual, ou a 
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Casa da Praia (Castilho & Salgueiro, 2005; Santos, 1988), uma obra ímpar do ponto de vista 

pedagógico, onde eram – e são – educadas, crianças e jovens com dificuldades emocionais 

profundas, que as escolas regulares não conseguiam atender, para não falar dos inúmeros 

artigos e livros sobre educação que nos deixou (ver, por exemplo, Santos, 1991a, 1991b). Por 

isso, pelo desconhecimento de que figuras ímpares da pedagogia e meio científico português 

são alvo, nos parece tão relevante que sejam feitas investigações a seu respeito, que tornem 

acessíveis os dados sobre a sua obra e a divulguem, para que cada leitor possa daí tirar as 

ilações pertinentes. 

A terceira reflexão que o presente trabalho nos sugere, prende-se com os princípios 

pedagógicos que emergem da obra de Teresa de Saldanha, nomeadamente da descrição das 

suas escolas e das determinações de carácter pedagógico que dirigiu às Irmãs dominicanas, de 

que se destaca, como particularmente valioso, o directório que analisámos. Não cabendo, 

neste espaço, repetir o que ficou exposto na síntese da 1.ª parte, sublinhamos duas das 

afirmações consignadas nesse subcapítulo: a obra pedagógica de Teresa de Saldanha é 

inovadora nas suas características e transporta uma forte marca pessoal; esta pedagoga não 

seguiu uma corrente pedagógica específica, tendo construído o seu próprio projecto 

pedagógico com base nas suas convicções pessoais, na sua sensibilidade e nas suas vivências, 

ainda que tivesse sido influenciada pelas leituras que fez de alguns autores da época. Dos 

princípios pedagógicos encontrados, destacamos: 

• O cuidado na escolha das mestras e na admissão das Irmãs, que constituirão modelos 

para os seus educandos. A missão de educar é uma missão colectiva e, por isso, exige que 

todos os envolvidos partilhem dos mesmos ideais – aquilo que permite, seguindo as 

designações dos actuais documentos de política educativa, construir um projecto educativo 

coerente e consistente – sem perder as suas características pessoais; a alegria e a serenidade, 

bem como a atenção e a vigilância discreta, o zelo no cumprimento das tarefas, são 

características indispensáveis aos que assumem o papel de mestre; 

• Aos mestres, é requerido que cuidem do seu aperfeiçoamento continuado, tratando de 

procurar conhecer novas práticas de sala de aula e novos modos de enfrentar e resolver os 

diversos desafios que possam surgir, adequando as respostas aos educandos que lhes estão 

entregues; 
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• A educação tem de ser integral, considerar o educando como um todo, tendo por base 

os valores cristãos de respeito pela pessoa, a caridade, a liberdade, a solidariedade, a 

franqueza, a lealdade, a verdade. 

• O respeito pela pessoa, na sua individualidade, confere-lhe o direito a ser conhecida e 

tratada pelo seu nome próprio e, ainda, a que, acreditando nas suas capacidades e 

competências, seja gradualmente responsabilizada por tarefas diversas, por forma a atingir a 

autonomia, fim último da educação. O mesmo princípio implica que se respeite a intimidade 

de cada educando, mas estando disponível para o escutar – até através dos sinais que 

evidencia, ou da linguagem não verbal – caso disso ele necessite; 

• Uma educação de qualidade exige relações interpessoais de qualidade, o que implica 

que os educandos precisam de se sentir amados e reconhecidos, enquanto pessoas únicas e 

irrepetíveis mas, também, em interacção social com os demais; nesta medida, importa que os 

mestres conciliem o afecto com a autoridade inerente à sua função; 

• As actividades lectivas carecem de adequada preparação e terão em conta as 

características próprias das crianças e jovens a quem se destinam, nomeadamente a sua idade 

e o seu estádio de desenvolvimento, bem como as suas culturas, valores e crenças; 

• A relação com os educandos não termina quando estes saem da escola, em 

consequência da relação estabelecida e da convicção de que, mesmo depois do tempo previsto 

de frequência da escola, continuam a necessitar de referências, nomeadamente dos 

referenciais que constituíram a sua educação. 

Qualquer destes princípios pode fazer parte dos projectos educativos das escolas, na 

actualidade. Mesmo que se retire o adjectivo de “cristãos” aos valores enunciados, parece que 

nenhum deles poderá ser rejeitado por esse motivo, sendo que se enquadram numa 

perspectiva que, enquanto educadores, nos parece que facilmente defenderíamos. Um dos 

aspectos referidos vem mesmo ao encontro de uma queixa recorrentemente ouvida aos jovens 

estudantes: de que os professores não os conhecem, nem sabem os seus nomes. Ao longo da 

vida profissional, este foi um dos aspectos que sempre considerámos prioritários para o 

estabelecimento de relações interpessoais de qualidade, que fomentassem o sucesso das 

práticas pedagógicas e, depois deste estudo, percebemos ter origem na circunstância de 

termos passado pelas escolas de Teresa de Saldanha. 
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Se quiséssemos atribuir, aos princípios pedagógicos de Teresa de Saldanha, uma expressão 

que os definisse no seu conjunto, apelidá-lo-íamos de ‘pedagogia da afectividade’. Uma 

afectividade que não põe em causa a autoridade e se desenvolve em laços de amizade que 

perduram para além do tempo da escolarização, fazendo com que os educandos regressem, de 

quando em vez, àquela que foi a sua segunda casa e ao convívio dos seus mestres, a quem vão 

pedindo conselhos e dando conta da sua própria evolução pessoal ou profissional. 

Para além das escolas orientadas pelas Irmãs dominicanas, congregação que Teresa de 

Saldanha fundou, consideramos que esta obra, pelas circunstâncias em que foi desenvolvida e 

pelos princípios pedagógicos que aplicou, merece ser divulgada noutros meios escolares e 

sujeita à reflexão e discussão dos professores, em geral, independentemente das suas 

convicções religiosas. Queremos, com isto, afirmar que importa discutir a obra de Teresa de 

Saldanha, enquanto obra pedagógica, com princípios de grande actualidade, pois estamos 

certos de que, alguns deles, poderiam ajudar a combater o insucesso académico e a exclusão, 

nomeadamente os abandonos precoces que ainda se fazem sentir, hoje em dia, no sistema 

educativo português. Actualmente, demasiado cerceados pelas condições adversas que se lhes 

apresentam, os profissionais da educação parecem necessitar de ser confrontados com as 

razões que ditaram a sua escolha profissional pois, enquanto pessoas e profissionais, dispõem, 

ainda, de uma esfera de acção em que eles, e apenas eles, escolhem as regras (quanto às 

práticas de sala de aula que implementam, aos contratos didácticos que negoceiam com os 

alunos, às tarefas e formas de avaliação que propõem, entre outras) e podem assumir-se, 

enquanto pessoas, com convicções firmes. 

Um quarto aspecto se oferece à nossa reflexão: a presença dos princípios pedagógicos de 

Teresa de Saldanha nas escolas que, actualmente, as Irmãs dominicanas dirigem. Da extensa 

narração do Capítulo 5, fica-nos a noção de que nem todos estes princípios pedagógicos são, 

actualmente, postos em prática nestas escolas, embora todos eles sejam referidos, mesmo 

quando não praticados, como ausentes ainda que valorizados. Devido, provavelmente, à 

existência de uma liderança forte na Escola B, suportada por um corpo docente estável, 

enquanto a Escola A sofrera mudanças sucessivas de direcção e o embate das pressões pós-

revolucionárias dos finais da década de 70, apresentando, ainda, um corpo docente menos 

agregado e menos estável, encontramos uma presença mais viva dos princípios enunciados na 

primeira, do que na segunda, ainda que, também nesta, se mantenham muitos dos princípios 
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comuns, como o conhecimento dos alunos pelo nome próprio, revelador do cuidado em tomar 

cada um como ser único. Na Escola A, os alunos e os professores revelam alguma 

deterioração das relações interpessoais com as Irmãs, apontando uma ou outra, apenas, como 

mais próxima, o que destoa dos princípios enunciados. Distingue-as, ainda, o nível de 

envolvimento dos professores, muito mais assumido na Escola B, desde a preparação comum 

e antecipada, do novo ano lectivo, em todos os aspectos que lhe dizem respeito, à 

responsabilização conjunta de grupos de professores pelas diferentes actividades de carácter 

interdisciplinar. 

Sublinhe-se o cuidado, comum, em desenvolver projectos de solidariedade, embora o grau de 

responsabilização dos alunos pareça algo diferente: mais autónomo na Escola B do que na 

Escola A. Repare-se que, esta última, parece deixar-se pressionar mais pelos encarregados de 

educação, provavelmente devido às razões por que estes, provenientes de um meio 

essencialmente urbano, escolhem a escola: por questões de maior segurança e ocupação dos 

tempos livres, mais do que por causa dos princípios subjacentes àquele projecto educativo. Na 

Escola B, directora e professores assumem que estão determinados em não deixar que essa 

pressão altere as decisões fundamentais, chamando os pais a colaborar com a escola e 

cuidando de os informar, detalhadamente, do que esta espera deles, desde antes da inscrição 

dos seus educandos. 

Assumindo, como resultado desta investigação, que a passagem de testemunho se faz por via 

das Irmãs, da comunidade que constituem, ela própria uma comunidade de prática, para os 

professores e restantes elementos constitutivos da comunidade educativa, tal como esta se 

define numa escola e noutra, construindo com estes uma outra comunidade de prática através 

da qual os mesmos princípios se tornam património comum e assumem continuidade, em 

grande parte devido à estabilidade do corpo docente, parece importante que a primeira reforce 

os laços que a prendem ao projecto inicial, revisitando-o e tornando explícitos os princípios 

que o configuram. Esperamos, por isso, que este trabalho represente um motivo de reflexão, 

na medida em que oferece um estudo aprofundado de Teresa de Saldanha e dos seus 

princípios pedagógicos mas, também, enquanto documento que procura narrar o que pensam 

os elementos que intervêm nas duas escolas o que, em nosso entender, poderá ajudar a 

compreender como poderão as direcções agir face aos anseios, convicções, desânimos, 

esperanças e necessidades das pessoas que com elas trabalham todos os dias. Salientaríamos 
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como pontos para essa reflexão, o uso da autoridade e o primado do afecto, a 

responsabilização dos alunos enquanto caminho para a autonomia, a valorização do 

voluntariado e do associativismo. Acima de tudo, a discussão dos meios a utilizar para que 

todos, e cada um, se sintam parte da escola, como subscrevem os princípios da inclusividade 

(Ainscow & César, 2006), assumindo-se também como pessoas felizes por fazerem parte 

daquela comunidade de prática, em que todos se empenham na mesma missão, identificando-

se com uma cultura de escola bem definida, ainda que não totalmente explícita. 

Por último, não podemos deixar de sugerir, como motivo de reflexão, a convicção de Teresa 

de Saldanha, partilhada por diversos autores da época, entre os quais o seu primo, D. António 

da Costa, de que a educação das raparigas era, ainda, mais urgente do que a dos rapazes, uma 

vez que seriam elas as mães / educadoras de uma nova geração. Embora estejamos certos de 

que, hoje, a formulação desta convicção tomaria outro aspecto, em função das alterações 

sociais que sofreu o papel das mulheres e da consequente partilha de responsabilidades, na 

família, nomeadamente na educação dos filhos, importa ter em atenção o que revela de 

consciência do efeito multiplicador da educação. Neste caso, o efeito multiplicador pode ser 

encarado sob dois enfoques diversos: 

1. Numa perspectiva horizontal: representado pelo número total de educandos abrangidos 

por um projecto pedagógico, pensado por uma pessoa e posto em prática em lugares 

diferentes, por pessoas diversas, que partilhavam princípios semelhantes e tinham aprendido, 

na convivência com a fundadora, as suas práticas pedagógicas; mesmo que consideremos, 

apenas, as escolas subsidiadas ou fundadas e dirigidas quer pela Associação Protectora de 

Meninas Pobres quer pelas Irmãs Dominicanas, em vida de Teresa de Saldanha, atingiremos 

números que se cifram nos vários milhares. Os números aumentam, consideravelmente, se 

considerarmos que, ambas as associações, sobretudo a segunda, continuaram a desempenhar 

funções educativas, alargando a sua acção dentro e fora do país, de acordo com os mesmos 

princípios pedagógicos; 

2. Numa perspectiva vertical: o modo como cada criança ou jovem apropriou os valores 

veiculados na educação recebida, terá tido reflexos na forma como assumiu, pessoal e 

profissionalmente, a sua vida e os irradiou à sua volta, quer nos cargos que desempenhou quer 

na educação dos descendentes. Recordemos o testemunho do bisneto de uma ex-aluna do 
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Colégio de Benfica mas, também, a sucessão de filhos e netos de ex-alunos que continuam a 

engrossar as listas actuais das escolas das Irmãs dominicanas. 

Neste horizonte, lamentamos não conseguir obter mais dados sobre o percurso das pessoas 

que passaram por estas escolas que suportem as evidências, até agora recolhidas, sobre o 

efeito de determinado projecto pedagógico e da presença dos seus traços na vida pós-escolar, 

adulta e autónoma dos seus ex-alunos. 

CONTRIBUTOS PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DA 

INVESTIGADORA 

Partimos para esta investigação com dois receios:  

• o primeiro de, enquanto investigadora, não sermos capazes de nos distanciar, 

suficientemente, do objecto de estudo, Teresa de Saldanha, acerca do qual tínhamos 

apropriado algum conhecimento prévio e que admirávamos. Por outro, de deixarmos que a 

interpretação dos dois estudos de caso, desenvolvidos em escolas que também conhecíamos 

por dentro, na dupla condição de aluna e professora, pudesse ser toldada por esse 

conhecimento e pelas representações sociais que acerca delas reconhecíamos ter 

desenvolvido, ao longo do tempo; 

• o segundo, o de a nossa formação inicial ser na área das ciências naturais, que utilizam 

metodologias de investigação bem diversas das que iríamos utilizar neste trabalho, obrigando-

nos a um esforço de interdisciplinaridade, na acepção de Nicolescu (2000), que refere que a 

interdisciplinaridade consiste na utilização de métodos (de investigação) de outros domínios 

ou disciplinas. À partida, habituados ao recurso ao método experimental, usado nas ciências 

ditas exactas, parecia-nos quase impossível termos de fazer interpretações sem estar de posse 

de dados que confirmassem, sem grande margem para dúvidas, o que nos parecia estarmos a 

observar. Depois de uma longa fase de revisão da bibliografia, referente à utilização da 

metodologia de investigação interpretativa/qualitativa, e de assumirmos essa dificuldade, 

parece-nos que a circunstância de sermos uma bióloga a entrar em áreas desconhecidas teve a 

vantagem de aumentar o cepticismo relativamente a cada nova descoberta, procurando todos 

os elementos disponíveis que pudessem confirmá-la ou refutá-la. Acresce a decisão de utilizar 
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citações, por vezes (demasiado) extensas, com a finalidade de dar ao leitor a oportunidade de 

fazer a sua própria interpretação, quiçá diferente, ou questionando alguns aspectos que, 

enquanto investigadora, não teríamos suficientemente explorado, uma vez que qualquer 

interpretação é configurada pelas vivências, conhecimentos, culturas, sentimentos de quem a 

produz. Ainda, a necessidade de, por vezes, ao longo da escrita, criar espaços que permitissem 

estabelecer alguma distância temporal, parando um determinado capítulo para reler um livro 

sobre o assunto, ou trabalhar outro capítulo, entretanto, por forma a não precipitar 

interpretações sob o signo demasiado marcado da emoção. Neste sentido, o esforço de 

ultrapassar este segundo receio, reforçando o estado de alerta perante novas interpretações, foi 

benéfico para a eliminação gradual do primeiro. 

Pelo que foi dito, desenvolvemos competências de investigação num conjunto de 

procedimentos metodológicos que pouco tinham a ver com os inicialmente apropriados e que 

tínhamos, frequentemente, mobilizado. Por exemplo, reconhecemos que a presente 

investigação contribuiu para uma melhoria significativa da capacidade pessoal de organização 

do trabalho, incluindo a organização e tratamento de dados, de relacionamento interpessoal 

que se revelou, particularmente, na forma de negociar com os diversos elementos envolvidos 

no estudo de caso e no processo de escuta do que os outros tinham para dizer e que vai muito 

para além do que verbalizam estando presente nas suas hesitações, nas omissões, nos seus 

gestos, nas pausas, na serenidade ou exaltação, na organização do discurso, na disponibilidade 

demonstrada ou na dificuldade em ser confrontados com questões directas em que têm de se 

expor. Desenvolvemos a capacidade de observar, de compreender, também, a linguagem não 

verbal, de procurar sentidos. 

Sublinhe-se, ainda, que este trabalho foi um teste à resistência pessoal. Tratando-se de um 

estudo de uma certa envergadura, exigiu, para além do ponto de vista físico, o 

desenvolvimento da capacidade de resistir ao desânimo – fruto do tempo longo em que o 

processo de investigação se desenrola, com períodos de pouca produtividade, umas vezes por 

falta de capacidade para encontrar as interligações pertinentes, outras porque nos faziam falta 

certos documentos e outras, ainda, porque a saúde nem sempre colabora da melhor forma com 

o processo de investigação – que acabámos por perceber ser próprio de investigações deste 

tipo, onde nem sempre se encontram, à primeira, as condições de trabalho de que se necessita 

e é preciso encontrar outras vias para obter as informações, a inspiração para escrever, ou o 
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tempo necessário para o poder fazer. O recurso a diferentes pessoas e a diversas instituições 

abriu ainda horizontes quer pessoais quer profissionais, tornando mais alargado o mundo 

ainda demasiado pequeno em que, no quotidiano, até então, nos movíamos. 

Profissionalmente, não podemos esquecer o grande benefício que constituiu a circunstância 

de, a propósito da elaboração da tese, termos sido chamados a participar em organizações de 

investigação nacionais, como o CIEFCUL – Centro de Investigação em Educação da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa – e a Secção de História da Educação da 

Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, e internacionais, nomeadamente a rede de 

História(s) da Educação da European Educational Research Association, onde aprendemos a 

confrontar-nos com o saber e a presença simples e próxima dos que nos habituáramos a 

conhecer dos livros e das revistas da especialidade mais relevantes neste domínio, a nível 

internacional. Mais do que a importância de pertencer a estes grupos, foi a humildade de 

alguns investigadores consagrados que mais nos marcou e ensinou a não temer expor-nos à 

crítica e pedir ajuda aos que nos aceitaram como seus pares, dando-nos acesso directo à sua 

vasta experiência. 

Desta interacção ressalta a aprendizagem de que, qualquer investigação, ainda que solitária 

nalguns momentos, nomeadamente de escrita, só é viável, ou melhor, só é produtiva, se contar 

com a colaboração crítica de outros investigadores, que Leite (2002) e Oliveira (2006) tão 

bem designaram por “amigos críticos”. É na medida em que estas conversas ou confrontos de 

ideias vão tendo lugar, conforme nos deixamos interpelar ou mesmo questionar, que muito do 

que pensamos vai tomando sentido. A investigação só progride se o investigador souber 

receber contributos de outros, contribuindo, por seu lado, com informações relevantes para 

outras investigações e, em última análise, para o desenvolvimento, no caso em apreço, dos 

conhecimentos sobre Educação, que permitam fomentar as necessárias alterações para o seu 

sucesso. 

O gosto pela investigação ganhou, pois, fôlego, com esta tese, que consideramos a primeira de 

outras investigações que empreenderemos, na medida em que julgarmos poderem contribuir 

para o avanço das Ciências da Educação e a melhoria das condições de educação no nosso 

país e no mundo. 
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PERSPECTIVAS PARA INVESTIGAÇÕES FUTURAS 

Ao longo da investigação foram-se levantando várias questões e abrindo pistas para outros 

estudos, o que decorre das características heurísticas do tema escolhido e, ainda, do 

entusiasmo que, enquanto investigadora, este trabalho fez nascer pela investigação em 

Ciências da Educação. 

Antes de mais, podemos afirmar, desde já, que, com os dados recolhidos e não utilizados para 

a presente tese é possível construir, por exemplo, estudos monográficos sobre outras escolas 

de Teresa de Saldanha, igualmente importantes na época, noutros locais do país, como é o 

caso do Colégio de Santa Joana, em Aveiro (1884-1910), cujo estudo muito gostaríamos de 

empreender, pelo impacto que sabemos ter tido na região, onde ainda diversas famílias 

guardam recordações do tempo de colégio de seus antepassados próximos, mães, tias ou avós, 

tendo antecipadamente a garantia de conseguir juntar elementos interessantes como 

fotografias e cartas, para além do que integrámos já na base de dados que elaborámos. 

Ficou por completar o levantamento documental relativo a Teresa de Saldanha e à sua obra, 

como afirmámos na metodologia. Falta percorrer as caixas do Arquivo das Congregações do 

Instituto Nacional de Arquivos / Torre do Tombo e catalogar os documentos que lhe dizem 

respeito, nomeadamente, terminar colecções já iniciadas, tais como: os relatórios da 

Associação Protectora de Meninas Pobres; os programas das distribuições de prémios e 

festas anuais das várias escolas, com os nomes das alunas e respectivas idades, distribuídas 

por classes; os registos de matrícula com a filiação dos alunos e as moradas respectivas para 

estudo da zona geográfica de inserção efectiva de cada escola e conhecimento das famílias 

que interagiram e beneficiaram da sua acção educativa; as cartas escritas por Teresa de 

Saldanha ou por esta recebidas, separadas por destinatário ou remetente e elencadas 

cronologicamente; as fotografias dispersas, entre outros. Interessaria, ainda, procurar recolher, 

junto dos descendentes de antigas alunas, recordações do colégio em que seus antepassados 

estudaram e que muitas famílias, seguramente, guardam. Com este trabalho, será possível 

aprofundar a investigação que agora apresentamos, confirmando alguns aspectos ou 

questionando outros mas, sobretudo, alargando as possibilidades de novas investigações quer 

no domínio da educação, nomeadamente da História da Educação ou da Pedagogia, quer 
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noutros, da Arquitectura Escolar à Economia da Educação, ou à Geografia, passando pela 

análise de manuais escolares. 

Parece-nos, ainda, que seria pertinente a elaboração de um projecto de investigação que 

considerasse proceder ao follow up de alunos educados nas escolas das Irmãs dominicanas, 

em dois grupos distintos: os ex-alunos, agregados de acordo com a época de escolarização e 

com a escola frequentada; os alunos actuais, procurando compreender de que forma os 

princípios pedagógicos definidos são apreendidos durante a vida escolar e se manifestam, ou 

não, após a saída da escola, na construção da vida adulta, nas vertentes pessoal e profissional. 

Noutra linha de investigação, sentimos necessidade de aprofundar os constructos associados 

aos de comunidades de prática e comunidades de aprendizagem. Tendo encontrado nestes 

constructos explicação para uma das grandes interrogações deste trabalho, a continuidade dos 

princípios pedagógicos de Teresa de Saldanha passado quase um século sobre a sua morte, 

deixámos em aberto um caminho de investigação que se afigura muito rico e pertinente para 

os nossos dias, nomeadamente nas formas de operacionalização dos próprios constructos e na 

construção de tais comunidades, em contextos diversos dos que foram abordados neste 

estudo, como as escolas oficiais do ensino regular diurno. 

Na mesma ordem de ideias, emergiu ao longo do trabalho uma questão antiga, que talvez seja 

oportuno, agora, colocar de novo, como ponto de partida para uma investigação de certa 

forma complementar: Será possível construir uma cultura de escola, que perdure no seu 

essencial e naquilo que configura uma forma própria de educar com sucesso, tendo como base 

de sustentação a comunidade educativa que se constitui com os professores, alunos, auxiliares 

de acção educativa, e outras entidades da comunidade envolvente, sabendo como é frágil e 

instável a permanência dos diversos elementos na mesma escola? Que processos poderão ser 

accionados para que tal seja possível? 

Por último, importa ainda referir uma linha de investigação que se nos afigura de extrema 

importância, como o presente trabalho terá também mostrado, que é a questão da liderança, 

nomeadamente a liderança escolar. Sendo um assunto acerca do qual já muitos investigadores 

se debruçaram, importar-nos-ia, após uma revisão aturada da bibliografia produzida, procurar 

compreender de que forma a liderança pode configurar – mas é também configurada – a 
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criação e o desenvolvimento das comunidades de prática, exercendo o papel de coordenação 

e, simultaneamente, o de autoridade, agregando a si os diversos elementos que importa 

envolver. Relacionado com a questão da liderança, interessa-nos aprofundar o papel da 

supervisão neste processo, até pela experiência profissional que vimos desenvolvendo, 

enquanto formadora de futuros professores, domínio em que as questões da supervisão 

ganham cada vez maior pregnância. 

 

Se, como nos parece ter sido iluminado por este estudo, os princípios pedagógicos de Teresa 

de Saldanha se enquadram na espiritualidade dominicana, a sua pedagogia configura uma 

forma dominicana de educar. Embora nos pareça interessante salientar este aspecto, 

acreditamos que as ilações que ressaltam desta investigação, bem como as reflexões que esta 

sugere, justificam que seja, por nós, considerada, não apenas como um contributo para a 

investigação em Educação mas, sobretudo, como ponto de partida para um conjunto 

significativo de projectos que, necessariamente, terão de ser partilhados com outros 

investigadores. 
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Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Fev 4, [1886]). ADSCS, C 1387. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Fev 10, 1886). ADSCS, C 4240. 
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Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Fev 14, 1886). ADSCS, C 4244. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Mar 2, 1886). ADSCS, C 4258. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Mar 3, 1886). ADSCS, C 4259. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Mar 30, 1886). ADSCS, C 4286. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Mar 31, 1886). ADSCS, C 4287. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Abr 1, 1886). ADSCS, C 4288. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Abr 2, 1886). ADSCS, C 4289. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Abr 3, 1886). ADSCS, C 4290. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Abr 5, 1886). ADSCS, C 4291. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Abr 5, 1886). ADSCS, C 4292. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Abr 6, 1886). ADSCS, C 4293. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Abr 14, [1886]). ADSCS, C 4301. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Abr 17, 1886). ADSCS, C 4304. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Abr 30, 1886). ADSCS, C 4314. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Maio 11, 1886). ADSCS, C 4323. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Maio 13, 1886). ADSCS, C 4325. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Jun 11, 1886). ADSCS, C 4349. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Jul 13, 1886). ADSCS, C 4374. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Jul 17, 1886). ADSCS, C 4377. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Jul 31, 1886). ADSCS, C 4388. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Nov 9, 1886). ADSCS, C 4393. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Nov 10, 1886). ADSCS, C 4397. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Nov 15, 1886). ADSCS, C 4402. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Nov 25, 1886). ADSCS, C 4412. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Dez 9, 1886). ADSCS, C 4425. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Dez 11, 1886). ADSCS, C 4426. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Dez 16, [1886]). ADSCS, C 4431. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Dez 19, 1886). ADSCS, C 4929. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. ([1888]). ADSCS, C 4494. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Jan 18, 1888). ADSCS, C 4451. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Jan 27, [1888]). ADSCS, C 4459,. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Jan 30, 1888). IAN/TT, AC, Cx 46, 3(49). 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Maio 19, 1888). ADSCS, C 5411. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Jan 28, 1889). ADSCS, C 4633. 
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Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Fev 6, 1889). ADSCS, C 4642. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Fev 11, 1889). ADSCS, C 4646. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Jun 14, [1889]). ADSCS, C 4764. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Nov 21, 1889). ADSCS, C 4815. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Nov 23, [1889]). ADSCS, C 4817. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Dez 11, 1889). ADSCS, C 4830. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe. (Dez 15, 1889). ADSCS, C 4834a. 

Carta de Teresa de Saldanha à mãe de Maria José. (Dez 30, 1868). IAN/TT, AC, Cx 

40, 403. 

Carta de Teresa de Saldanha a Maria Madalena d’Oliveira Martins. (Jan 5, 1916). 

ADSCS, C 2397. 

Carta de Teresa de Saldanha a uma Irmã. (Maio 29, 1896). ADSCS, C 1564. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Abade de Souselas. (Abr 19, 1873). ADSCS, C 6964, 

[rascunho]. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Abade de Souselas. (Jul 8, 1873). ADSCS, C 6955, 

[rascunho]. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Abade de Souselas. (Set 13, 1873). ADSCS, C 6958, 

[rascunho]. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Dr. Guilherme d’Oliveira Martins. (Nov 2, 1915). 

ADSCS, C 2396. 

Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Jun 27, [1852]). ADSCS, C 7158. 

Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Jul 11, [1852]). ADSCS, C 7160. 

Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Jul 18, [1852]). ADSCS, C 7161. 

Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Jul 25, 1852). ADSCS, C 7163. 

Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Set 17, [1852]). ADSCS, C 7170. 

Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Dez 25, 1852). ADSCS, C 7175. 

Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Maio 1, 1853). ADSCS, C 7177. 

Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Nov 18, 1853). ADSCS, C 7180. 

Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Nov 19, 1853). ADSCS, C 7181. 

Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Nov 25, 1853). ADSCS, C 7184. 

Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Dez 2, 1853). ADSCS, C 7187. 

Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Fev 3, 1856). ADSCS, C 7194. 

Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Fev 8, 1857). ADSCS, C 7199. 

Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Maio 17, 1857). ADSCS, C 7201. 
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Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Out 25, 1857). ADSCS, C 7200. 

Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Nov 5 1857). ADSCS, C 7203. 

Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Nov 14, 1857). ADSCS, C 7213. 

Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Dez 3, 1857). ADSCS, C 7212. 

Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Jan 6, 1858). ADSCS, C 7206. 

Carta de Teresa de Saldanha ao irmão, António. (Jan 20, 1858). ADSCS, C 7207. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Aigueperse. (Jul 23, 1868). IAN/TT, AC, Cx 40, 

400. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Domingos Frutuoso. (s/d). ADSCS, C 2042. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Jandel. (Mar 19, 1869). ADSCS, C 7121. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre José Ilsley. (Maio 1862). IAN/TT, AC, Lv 361. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Miel. (Ag 11, 1868). IAN/TT, AC, Cx 40, 399. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (s/d). ADSCS, C 0060. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (s/d.). ADSCS, C 0437. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (s/d). ADSCS, C 0526. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (s/d). ADSCS, C 0540. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. ([1866]). ADSCS, C 0060. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (1866). ADSCS, C 0234. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (Jul 1, 1866). ADSCS, C 0038. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (Jul 17, 1866). ADSCS, C 0036. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (Ag 12, 1866). ADSCS, C 0049. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (Ag 17, [1866]). ADSCS, C0068. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (1868). ADSCS, C 0463. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. ([1868]). ADSCS, C 0297. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. ([1868]). ADSCS, C 0437. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. ([1868]). ADSCS, C 0504. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (Abr 24, 1868). ADSCS, C 0295. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (Jun 2, [1868]). ADSCS, C 0428. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (Jun 23, 1868). ADSCS, C 0368. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (Out 29, 1868). ADSCS, C 0398. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (Dez 8, 1868). ADSCS, C 0404. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (Jul 15, [1869]). ADSCS, C 0483. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (1870). ADSCS, C 509. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (Dez 17, 1870). ADSCS, C 0617. 
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Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (Set 17, 1871). ADSCS, C 0637. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (Jun 1, 1898). ADSCS, C 1555. 

Carta de Teresa de Saldanha ao Padre Russell. (Nov 30, 1904). ADSCS, C 2167. 

Outras cartas 

Carta Circular classificada de Urgente, do Governador Civil de Aveiro, João Afonso de 

Espergueira, ao Administrador do Concelho de Aveiro. (Jan 15, 1889). IAN/TT, 

AC, Cx 40, 245. 

Carta da Condessa de Rio Maior ao filho, José. (Set 9, 1863). ACA, n/c. 

Carta da Direcção da Associação Protectora de Meninas Pobres a José Isidoro 

Guedes, José Maria Eugénio d’Almeida, J. M. de Casal Ribeiro, José de 

Salamanca, Tomás Maria Bessone e Rafael José da Cunha. Copiador da 

Associação Protectora de Meninas Pobres. (Ag 1859). IAN/TT, AC, Lv 361. 

Carta das Mestras do Recolhimento de Nossa Senhora da Saúde do Redondo à 

Direcção da Associação Protectora de Meninas Pobres. (Jul 20, 1863). IAN/TT, 

AC, Cx 40, s/n. 

Carta de Amélia Silva Porto ao pai. (Out 30, 1884). SGL, Reservados, Pasta n.º 14. 

Carta de Amélia Silva Porto ao pai. (Jun 4, 1885). SGL, Reservados, Pasta n.º 14. 

Carta de Amélia Silva Porto ao pai. (Set 4, 1885). SGL, Reservados, Pasta n.º 14. 

Carta de Amélia Silva Porto ao pai. (Nov 4, 1885). SGL, Reservados, Pasta n.º 14. 

Carta de Amélia Silva Porto ao pai. (Dez 5, 1887). SGL, Reservados, Pasta n.º 14. 

Carta de Amélia Silva Porto ao pai. (Mar 5, 1888). SGL, Reservados, Pasta n.º 14. 

Carta de Amélia Silva Porto ao pai. (Jan 5, 1888). SGL, Reservados, Pasta n.º 14. 

Carta de Amélia Silva Porto ao pai. (Ag 2, 1888). SGL, Reservados, Pasta n.º 14. 

Carta de Emília Amália da Costa Azevedo ao irmã, Silva Porto. (Nov 2, 1887). SGL, 

Reservados, Pasta n.º 14. 

Carta de Emília Amália da Costa Azevedo ao irmão, Silva Porto. (Fev 4, 1888). SGL, 

Reservados, Pasta n.º 14. 

Carta de Emília Amália da Costa Azevedo ao irmão, Silva Porto. (Jun 4, 1888). SGL, 

Reservados, Pasta n.º 14. 

Carta de Emília Amália da Costa Azevedo ao irmão, Silva Porto. (Jul 3, 1888). SGL, 

Reservados, Pasta n.º 14. 
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Carta de Emília Amália da Costa Azevedo ao irmão, Silva Porto. (Jul 24, 1888). SGL, 

Reservados, Pasta n.º 14. 

Carta de Emília Amália da Costa Azevedo ao irmão, Silva Porto. (Ag 4, 1888). SGL, 

Reservados, Pasta n.º 14. 

Carta de Emília Amália da Costa Azevedo ao irmão, Silva Porto. (Out 24, 1888). SGL, 

Reservados, Pasta n.º 14. 

Carta de Francisco Gomes a Deolinda Ferreira. (Fev 14, 1916). ADSCS, C 7339. 

Carta de Joaquim Gonçalves Azevedo Carvalho a Silva Porto. (Out 4, 1888). SGL, 

Reservados, Pasta n.º 14. 

Carta de Maria Bárbara Duarte à Irmã Maria José de Barros e Castro. (Jan 18, 1878). 

IAN/TT, AC, Cx 40, 376. 

Carta de Silva Porto à filha, Amélia. (Maio 21, 1887). SGL, Reservados, 2–B–30. 

Carta de Silva Porto à filha, Amélia. (Fev 29, 1888). SGL, Reservados, 2-B-30. 

Carta de Silva Porto à filha, Amélia. (Out 31, 1887). SGL, Reservados, 2-B-30. 

Carta de Silva Porto à filha, Amélia. (Jun 8, 1885). SGL, Reservados, 2–B–30. 

Carta de Silva Porto à filha, Amélia. (Out 9, 1885). SGL, Reservados, 2–B–30. 

Carta de Silva Porto à irmã, Emília Amália da Costa Azevedo. (Ag. 6, 1883). SGL, 

Reservados, 2–B–30. 

Carta do Conde de Rio Maior, D. António, a José António Veloso. (Jun 19, 1878). 

IAN/TT, AC, Cx 40, 810. 

Carta do Conselho da Congregação das Filhas de Maria ao Cardeal Patriarca de 

Lisboa. (Jan 27, 1887). IAN/TT, AC, Cx 49, 1(116). 

Carta do Reitor do Liceu de Santarém, João Rodrigues Ribeiro, ao Governador Civil da 

mesma cidade. (Mar 26, 1901). IAN/TT, AC, Cx 48, 1(2,3). 

 

Outros documentos manuscritos 

Brevet de capacité pour l’enseignement primaire de Jeanne Marie Augustine 

Thiaucourt. (Mar 21, 1879). ADSCS, D 12031. 

Constituições das Irmãs da Congregação de Santa Catarina de Sena, da Ordem 

Terceira Regular de S. Domingos em Portugal. ([1887]). IAN/TT, AC, Lv 49. 

Constituições das Irmãs da Congregação de Santa Catarina de Sena. (1900). ADSCS, 

n/c, fac simile. 
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Contas da Associação Protectora de Meninas Pobres. (1872/1875). IAN/TT, AC, Cx 

45, Mç 6-21. 

Cópia do Decreto de aprovação dos estatutos da Associação Protectora de Meninas 

Pobres. (Fev 27, 1860). IAN/TT, AC, Cx 40, 857. 

Copiador da Associação Protectora de Meninas Pobres. IAN/TT, AC, Lv 361. 

Copiador da Associação Protectora de Meninas Pobres. IAN/TT, AC, Lv 362. 

Copiador da Congregação das Irmãs Terceiras de S. Domingos. ADSCS, Lv 37. 

Copiador da Congregação das Irmãs Terceiras de S. Domingos. ADSCS, Lv 38. 

Copiador da Congregação das Irmãs Terceiras de S. Domingos. ADSCS, Lv 40. 

Copiador da Congregação de Santa Catarina de Sena. ADSCS, Lv 36. 

Copiador de António Francisco Ferreira da Silva Porto. (Jan 17, 1871 –Fev 29,1888). 

SGL – Reservados – 2 – B – 30. 

Copiador de António Francisco Ferreira da Silva Porto. (Mar 4, 1888 –Mar 7, 1890). 

SGL – Reservados – 2 – B – 31. 

Crónica da Congregação. (1904/1905). ADSCS, D 7445. 

Despesa da Associação Protectora de Meninas Pobres. (Jul 1868). IAN/TT, AC, Cx 49, 

2(10). 

Despesas particulares das Irmãs Terceiras. (1866/1872). ADSCS, Lv 140014. 

Directório das Irmãs da Congregação de Santa Catarina de Sena da Ordem Terceira 

de S. Domingos em Portugal. (1916/1918). ADSCS, n/c. [conjunto de 13 cadernos 

pautados]. 

Documentos pessoais de Eurico Seabra. IAN/TT, AC, Cx 64. 

Documentos pessoais de Silva Porto. SGL, Reservados, Baús de Silva Porto, Pasta n.º 

14. 

Estatutos da Associação das Irmãs Terceiras de S. Domingos. (1901). ADSCS, D 2443. 

Extractos das Práticas da Madre Fundadora. ADSCS, Lv 68. 

Horário para as Irmãs Terceiras de São Domingos. (Nov 13, 1868). ADSCS, D 7037. 

Lista das alunas do Colégio de S. José, em S. Domingos de Benfica. (1901/1910). 

IAN/TT, AC, Lv 148. 

Lista de nomes das alunas do Colégio de São José de Benfica presentes nas exéquias do 

1º mês de falecimento de Teresa de Saldanha. (Fev 7, 1916). ADSCS, D n/c. 

Listagem dos livros da biblioteca do Palácio da Anunciada divididos por Teresa de 

Saldanha e seus dois irmãos, por morte do Conde de Rio Maior [pertencente a 

TS]. (1872). ACA, n/c. 
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Listagem dos livros da biblioteca do Palácio da Anunciada divididos por Teresa de 

Saldanha e seus dois irmãos, por morte do Conde de Rio Maior [pertencente ao 

José]. (1872). IAN/TT, AC, Lv 126. 

Livres pour la grande classe (ouvroir) des jeunes filles à Santa Martha. (Jul 9, 1860). 

IAN/TT, AC, Cx 40, 652. 

Livro da receita e despesa da Casa de S. José, das Irmãs Terceiras de S. Domingos, 

Lisboa. IAN/TT, AC, Lv 125. 

Livro das actas da Associação das Rosaristas, erecta no Colégio de Santa Joana a 7 de 

Junho de 1891, Convento de Jesus, Aveiro. (1891/1894). ADSCS, Lv 175. 

Livro das actas da Irmandade de Santa Cecília. (1900/1909). IAN/TT, AC, Lv 606. 

Livro das actas das reuniões das Filhas de Maria do Santíssimo Rosário, Colégio de 

Benfica. (1907/1910). IAN/TT, AC, Lv 129. 

Livro das despesas extraordinárias das meninas pensionistas, Colégio de Benfica. 

(1882/1890). IAN/TT, AC, Lv 147. 

Livro das mesadas das pensionistas do Colégio de S. José, Benfica. (1905/1910). 

IAN/TT, AC, Lv 153. 

Livro das mesadas das pensionistas do Colégio de S. José, Benfica. (1894/1902). 

IAN/TT, AC, Lv 136. 

Livro de actas da assembleia geral da Associação Protectora de Meninas Pobres, 

APMP, n/c. 

Livro de actas das sessões da direcção da Associação Protectora de Meninas Pobres. 

IAN/TT, AC, Lv 359, 1859/1872. 

Livro de actas das sessões da direcção da Associação Protectora de Meninas Pobres. 

IAN/TT, AC, Lv 360, 1872/1908. 

Livro de caixa pertencente à Sra. D. Teresa de Saldanha de Oliveira e Sousa. 

(1873/1883). ADSCS, Lv 140015. 

Livro de caixa pertencente à Sra. D. Teresa de Saldanha de Oliveira e Sousa. 

(1884/1897). ADSCS, Lv 14007. 

Livro de matrículas das crianças da Associação Protectora de Meninas Pobres, do 

Asilo de S. José no Convento do Sacramento a Alcântara. (1885/1895). IAN/TT, 

AC, Lv 335. 

Livro de notas das alunas do Colégio de S. José, em Benfica. IAN/TT, AC, Lv 983. 

Livro de registo dos alunos do Asilo de S. José, das Portas da Cruz. (1869/1878). 

IAN/TT, AC, Lv 346. 
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Livro diário do Colégio de Santa Joana, no extinto Convento de Jesus em Aveiro. 

IAN/TT, AC, Lv 149. 

Livro diário do Colégio do Salvador, no extinto Convento do Senhor Rei Salvador, 

Lisboa. IAN/TT, AC, Lv 146. 

Livro do registo das pensionistas e das meninas externas, Colégio de São José, Lagoa. 

(1899/1910). IAN/TT, AC, Lv 866. 

Livro dos preparados oficinais executados na Farmácia do Dispensário da Rainha, no 

Convento do Sacramento, Alcântara. (1894/1898). IAN/TT, AC, Lv 336. 

Livros de prémios que as meninas têm recebido, N.º 1, Colégio de Benfica. (1891/1902). 

IAN/TT, AC, Lv 32. 

Mapa da despesa diária da Casa de S. José. IAN/TT, AC, Lv 141. 

Mapas anuais de receita e despesa da Associação Protectora de Meninas Pobres. 

(1862/1888). IAN/TT, AC, Cx 46, Mç 1.  

Nota de despesa da Associação Protectora de Meninas Pobres com o médico. (Ag 

1868). IAN/TT, AC, Cx 49, 2(11). 

Notas de despesa diversas da Associação Protectora de Meninas Pobres. IAN/TT, AC, 

Cx 45, s/n. 

Notícia da morte da Irmã Maria de São Tomás de Aquino (1878). ADSCS, D 7348. 

Nunes, J.M. (2002). Tópicos para uma educação dominicana. 

Oficina de Tecelagem no Colégio da Regeneração em Braga. (1895, Abril 13). Correio 

Nacional. ADSCS, Lv 36 [transcrição]. 

Oliveira Martins, M.M. Poema de Maria Madalena d’Oliveira Martins no 25.º 

aniversário do Colégio de S. José de Lisboa. (Out 15, 1963). ADSCS, D 6950. 

Plano anual de actividades do Colégio de São José do Ramalhão. (2001). 

Peças de teatro da autoria da Marquesa de Rio Maior para as festas do Colégio de 

Benfica. IAN/TT, AC, Lv 325. 

Peças de teatro da autoria da Marquesa de Rio Maior para as festas do Colégio de 

Benfica. IAN/TT, AC, Lv 316. 

Peças de teatro em alemão e em francês. IAN/TT, AC, Lv 635. 

Plantas do Dispensário de Sua Majestade a Rainha D. Amélia no Porto. IAN/TT, AC, 

Cx 40, 760. 

Recibo de ordenado das mestras. IAN/TT, AC, Cx 64, s/n, 1864. 

Recibo de pagamento às mestras do Colégio de S. José, em Benfica. (1876). IAN/TT, 

AC, Cx 40, 276. 
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Recibos de despesas da Associação Protectora de Meninas Pobres. IAN/TT, AC, Cx 49 

(1-Recibos das rendas do Palácio das Portas da Cruz. (1876/1877). IAN/TT, AC, 

Cx 40, 852, 853, 854. 

Recibos diversos da Associação Protectora de Meninas Pobres. IAN/TT, AC, Cx 45. 

Registo das pensionistas do Colégio de S. José, em Benfica. (1886/1894; 1902/1906). 

IAN/TT, AC, Lv 341. 

Regulamento da Casa de Lavor, do Colégio de Santa Marta. IAN/TT, AC, Cx 40 (637-

658). 

Regulamento do Colégio de Santa Joana Princesa, Aveiro. (1898). ADSCS, n/c. 

Relação dos móveis, da roupa e de vários outros objectos pertencentes à Associação 

Protectora de Meninas Pobres que estão a uso nas aulas de Santa Marta. (s/d). 

IAN/TT, AC, Cx 40, 638. 

Relato da celebração do 25.º aniversário das Filhas de Maria no Colégio de S. José, em 

Benfica. (Nov. 21, 1904). ADSCS, Lv 40. 

Relatório da Congregação das Irmãs Dominicanas à Santa Sé. (1888). ADSCS, D 

3736. 

Relatório da Congregação das Irmãs Dominicanas à Santa Sé. (1898). ADSCS, D 

3731. 

Relatório da Congregação das Irmãs Dominicanas à Santa Sé. (1903). ADSCS, D 

3741. 

Relatório da inspecção das escolas oficiais, Círculos 2 e 3, Lisboa. (1875). IAN/TT, 

MR, Lv 1074. 

Relatório da inspecção das escolas particulares, Lisboa. (1867). IAN/TT, MR, Lv 

1054. 

Relatório da inspecção das escolas particulares, Círculos 2 e 3, Lisboa. (1875). 

IAN/TT, MR, Lv 1075. 

Relatório da inspecção das escolas particulares, Círculos 4 a 8, Lisboa. (1875). 

IAN/TT, MR, Lv 1076. 
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Anexo 1.1 

Guião de entrevista - Alunos 
 

Questão principal Questões complementares O que quero saber 
Por que motivo estás no 
Colégio? 

Há quantos anos estás no 
Colégio? 
Por que motivo vieste para o 
Colégio? 

Conhecer as motivações dos 
alunos para estar no Colégio

Gostas de estar no 
Colégio? 

Se te dessem oportunidade, 
saías do Colégio? Porquê? 
De que é que gostas mais no 
Colégio? 
E de que é que gostas menos? 

Conhecer o grau de 
satisfação dos alunos 

Se contasses a um(a) 
amigo(a) como é o teu 
Colégio, o que dirias? 

Em que é que o Colégio é 
diferente das outras escolas? 
Como te sentes no Colégio? 
Tens amigos no Colégio? 
O que aprendes no Colégio? 
Achas que o ensino no Colégio 
é muito ou pouco exigente? 
Justifica. 
E os professores, são muito ou 
pouco exigentes? Justifica. 
E as Irmãs? Justifica. 

Compreender como os 
alunos caracterizam o 
Colégio 

Gostavas que o Colégio 
fosse diferente? 

Se pudesses, o que mudavas no 
Colégio? 

Conhecer o grau de 
satisfação dos alunos 

Como é que as pessoas 
se relacionam no 
Colégio? 

Como é a relação com as tuas 
colegas? 
E com os professores? 
E com as Irmãs? 

Caracterizar a relação entre 
os vários elementos da 
comunidade educativa 

Como é que as outras 
pessoas vêem o Colégio? 

Falas do Colégio aos teus 
amigos? Como encaram eles o 
facto de seres aluna do S. José?
E a tua família? E os outros? 
Que tipo de comentários ouves 
quando passas na rua com o 
uniforme? Isso incomoda-te? 

Apreender a imagem social 
do Colégio 

Como caracterizas o tipo 
de educação que o 
Colégio dá? 

O que é que o Colégio já fez 
por ti? 
Que coisas são permitidas? 
Que coisas são proibidas? 

Compreender quais os 
princípios pedagógicos do 
Colégio 
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Anexo 1.2 

Guião de entrevista - Professores 
 

Questão principal Questões complementares O que quero saber 
Por que motivo 
decidiu trabalhar neste 
Colégio? 

Há quanto tempo está no Colégio? 
Por que motivo veio para o colégio? 
Que razões o fazem permanecer 
aqui? 

Conhecer as motivações 
dos professores para estar 
no Colégio 

Como se sente no 
Colégio? 

De que aspectos menos gosta? 
Que aspectos mais aprecia? 

Conhecer o grau de 
satisfação dos professores

Como caracteriza esta 
Escola? 

Quais são, em sua opinião, os traços 
distintivos desta Escola, 
relativamente a outras que conhece 
ou de que ouve falar? 

Compreender como os 
professores caracterizam 
o Colégio 

Quais são os 
princípios 
pedagógicos 
orientadores da vida 
nesta Escola? 

Quais são os princípios pedagógicos 
que regem a educação dos alunos? 
Que coisas são incentivadas e que 
coisas são proibidas ou rejeitadas? 
Que comportamentos são 
valorizados e que comportamentos 
são sancionados ou recriminados? 
Como se expressam essas 
“valorações” ou “recriminações”? 
Que atitude se toma, vulgarmente, 
com os alunos mais difíceis ou com 
mais dificuldades? 

Compreender quais os 
princípios pedagógicos 
do Colégio 

Como se relacionam 
as pessoas nesta 
Escola? 

Como classificaria a relação entre os 
vários elementos da Escola? 
Como se relacionam os professores 
com os alunos? 
Que tipo de relação se estabelece 
entre os professores? 
Que relação existe entre os 
professores e a Direcção do 
Colégio? 
Que relação existe entre o Colégio 
(/os professores) e os encarregados 
de educação? 
Os pais pressionam muito o 
Colégio? 

Caracterizar a relação 
entre os vários elementos 
da comunidade educativa 

Como são preparadas 
as actividades 
escolares? 

Quem prepara o plano anual de 
actividades? 
Que tipo de actividades são, 
normalmente, desenvolvidas ao 
longo do ano? 
Como são preparadas as diferentes 
actividades escolares: aulas e 
outras? 

Compreender o tipo de 
trabalho desenvolvido 
pelos professores 
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Questão principal Questões complementares O que quero saber 
Se pudesse, o que 
mudava no Colégio? 

Em que aspectos introduziria 
alterações? 

Conhecer o grau de 
satisfação dos professores

Que imagem tem este 
Colégio no exterior? 

Como acha que as outras pessoas 
vêem esta Escola? 
Que tipo de comentários são mais 
frequentes relativamente a este 
Colégio? 

Apreender a imagem 
social do Colégio 

Que relação tem a 
orientação pedagógica 
do Colégio com o 
projecto pedagógico 
de Teresa de 
Saldanha? 

Já ouviu falar de Teresa de 
Saldanha? 
Tem alguma ideia de quais foram os 
princípios pedagógicos que ela 
defendeu? 
Acha que esses princípios são os 
mesmos que hoje se defendem nesta 
escola? 

Saber se existe uma 
referência explícita ao 
projecto pedagógico de 
Teresa de Saldanha 
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Anexo 1.3 

Guião de entrevista – Funcionárias 
 

Questão principal Questões complementares O que quero 
saber 

Por que motivo 
decidiu trabalhar 
neste Colégio? 

Há quantos anos está no Colégio? 
Por que motivo veio para o colégio? 
Que razões o/a fazem permanecer aqui? 

Conhecer as 
motivações dos 
funcionários para 
estar no Colégio 

Como se sente no 
Colégio? 

De que aspectos menos gosta? 
Que aspectos mais aprecia? 

Conhecer o grau 
de satisfação dos 
funcionários 

Como caracteriza 
esta Escola? 

Quais são, em sua opinião, as diferenças desta 
Escola relativamente a outras que conhece ou 
de que ouve falar? 

Compreender 
como os 
funcionários 
caracterizam o 
Colégio 

Quais são os 
princípios 
pedagógicos 
orientadores da vida 
nesta Escola? 

Quais são os princípios pedagógicos que 
regem a educação dos alunos? 
Que coisas são incentivadas e que coisas são 
proibidas ou rejeitadas? 
Que comportamentos são valorizados e que 
comportamentos são sancionados ou 
recriminados? 
Como se expressam essas “valorações” ou 
“recriminações”? 
Que atitude se toma, vulgarmente, com os 
alunos mais difíceis ou com mais 
dificuldades? 
O que fazem os alunos nas horas livres 
(recreios e faltas dos professores)? 
Que tipo de actividades são, normalmente, 
desenvolvidas ao longo do ano? 

Compreender 
quais os 
princípios 
pedagógicos do 
Colégio 

Como se relacionam 
as pessoas nesta 
Escola? 

Como classificaria a relação entre os vários 
elementos da Escola? 
Como se relacionam os funcionários com os 
alunos? 
Que tipo de relação se estabelece entre os 
funcionários? E destes com os professores? E 
com a Direcção do Colégio? 
Que relação existe entre o Colégio e os 
encarregados de educação? 

Caracterizar a 
relação entre os 
vários elementos 
da comunidade 
educativa 

Que tipo de 
intervenção têm os 
funcionários não 
docentes nas 
actividades 
escolares? 

Que actividades lhe é pedido que desenvolva 
no Colégio? 
Que tipo de intervenção pode ter, ou se espera 
que tenha, nas actividades da Escola? 
Qual é o seu papel na educação dos alunos? 

Compreender o 
tipo de trabalho 
desenvolvido 
pelos 
funcionários 
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Questão principal Questões complementares O que quero 
saber 

Que imagem tem este 
Colégio no exterior? 

Como acha que as outras pessoas vêem esta 
Escola? 
Que tipo de comentários são mais frequentes 
relativamente a este Colégio? 

Apreender a 
imagem social 
do Colégio 

Que relação tem a 
orientação 
pedagógica do 
Colégio com o 
projecto pedagógico 
de Teresa de 
Saldanha? 

Já ouviu falar de Teresa de Saldanha? 
O que é que sabe da vida dela e da obra que 
desenvolveu? 
Acha que este Colégio tem alguma coisa a ver 
com ela? 

Saber se existe 
uma referência 
explícita ao 
projecto 
pedagógico de 
Teresa de 
Saldanha 
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Anexo 1.4 

Guião de entrevista – Directoras 
Questão principal Questões complementares O que quero saber 

Como caracteriza 
este Colégio? 

Quais são, em sua opinião, os traços 
distintivos deste Colégio, relativamente a 
outras escolas que conhece ou de que ouve 
falar? 

Caracterizar a Escola

Quais são os 
princípios 
pedagógicos 
orientadores da vida 
nesta Escola? 

Quais são as suas principais preocupações 
como directora desta escola? 
Quais são os princípios pedagógicos que 
regem a educação dos alunos? 
Que coisas são incentivadas e que coisas 
são proibidas ou rejeitadas? 
Que comportamentos são valorizados e que 
comportamentos são sancionados ou 
recriminados? 
Como se expressam essas “valorações” ou 
“recriminações”? 
Que atitude se toma, vulgarmente, com os 
alunos mais difíceis ou com mais 
dificuldades? 
Como são recrutados os professores e os 
funcionários? 
Que tipo de orientação é dada aos 
professores por parte da Direcção? 
Como é feita a admissão dos alunos? 
Que tipo de apoio social existe para os 
alunos? 

Compreender quais 
os princípios 
pedagógicos da 
Escola 

Como se relacionam 
as pessoas nesta 
Escola? 

Como classificaria a relação entre os vários 
elementos da Escola? 
Que relação existe entre o Colégio (a 
direcção/os professores) e os encarregados 
de educação? 

Caracterizar a 
relação entre os 
vários elementos da 
comunidade 
educativa 

Como são 
preparadas as 
actividades 
escolares? 

Quem prepara o plano anual de 
actividades? 
Que tipo de actividades são, normalmente, 
desenvolvidas ao longo do ano? 
Que critérios subjazem à sua escolha? 
Como são preparadas as diferentes 
actividades escolares: aulas e outras? 

Compreender o tipo 
de trabalho 
desenvolvido pelos 
vários elementos da 
comunidade escolar 

Que relação tem a 
orientação 
pedagógica do 
Colégio com o 
projecto pedagógico 
de Teresa de 
Saldanha? 

Quais foram os princípios pedagógicos que 
Teresa de Saldanha defendeu? 
Considera que estes princípios têm 
actualidade? 
Acha que esses princípios pedagógicos de 
Teresa de Saldanha são os mesmos que 
hoje se promovem nesta escola? 

Saber se existe uma 
referência explícita 
ao projecto 
pedagógico de 
Teresa de Saldanha 
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Anexo 1.5 

Guião de entrevista – Formador externo 
 

Questão principal Questões complementares O que quero saber 
Que motivação encontras 
para colaborar com estas 
duas Escolas? 

Há quanto tempo conheces estas 
duas Escolas? 
Por que motivo começaste a 
colaborar com elas? 
Que tipo de trabalho desenvolves 
nas duas Escolas? 
Por que razão manténs esta 
colaboração? 

Compreender qual a 
motivação do formador 
para trabalhar com estas 
duas Escolas 

Como caracterizas o 
Colégio do Ramalhão / o 
Externato de S. José? 

Que retrato farias de cada um 
destes dois Colégios? 
Que aspectos consideras mais 
positivos e mais negativos em 
cada uma das duas Escolas? 
Como achas que se sentem as 
pessoas em cada uma das duas 
Escolas (Alunos / Irmãs / 
Professores / Funcionários)? 

Compreender como o 
formador, na sua 
posição de 
observador/participante 
externo, caracteriza as 
duas Escolas 

Quais te parecem ser os 
princípios pedagógicos 
orientadores da vida no 
Colégio do Ramalhão / 
no Externato de S. José? 

Que preocupações ressaltam das 
intervenções dos professores / das 
Directoras? 
Como avalias a maneira de os 
professores estarem na escola? 
Como te parece que decorre o 
trabalho pedagógico em cada um 
dos Colégios (planeamento de 
actividades, formação contínua, 
partilha de reflexão, intervenção 
nas actividades, etc.)? 
Que ideia tens da adequação da 
formação / intervenção pedagógica 
dos vários elementos das duas 
comunidades educativas 
(Directora / Irmãs / Professores / 
Funcionários)? 
O que é que se valoriza ou se 
rejeita (explícita ou 
implicitamente) em cada uma das 
duas Escolas? 

Compreender como 
percepciona os 
princípios pedagógicos 
orientadores das duas 
Escola 

Como classificarias o 
tipo de relação existente 
entre os vários elementos 
das duas comunidades 
educativas? 

Como achas que é a relação entre 
os professores / Direcção / 
funcionários / alunos / 
encarregados de educação, em 
cada uma das duas Escolas? 

Compreender como se 
relacionam os vários 
elementos das duas 
comunidades educativas 
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Como classificarias cada 
uma das duas Escolas? 

Recomendarias estas duas Escolas 
a pessoas da tua família? Porquê? 
Se pudesses, o que proporias que 
se mudasse em cada uma das duas 
Escolas? 

Compreender como o 
formador caracteriza 
cada uma das duas 
Escolas 

Que imagem achas que 
as duas Escolas têm, no 
exterior? 

Que tipo de comentários tens 
ouvido? 

Compreender a imagem 
social das duas Escolas 

Quais são, em tua 
opinião, as semelhanças 
e as diferenças entre as 
duas Escolas? 

A que se devem, em tua opinião, 
essas semelhanças e essas 
diferenças? 

Identificar pontos de 
contacto e de diferença 
entre as duas Escolas 

Que aspectos, em cada 
uma das duas Escolas, se 
identificam com o 
projecto pedagógico de 
Teresa de Saldanha? 

Que ideia tens do projecto 
pedagógico de Teresa de 
Saldanha? 
Consideras que este projecto 
pedagógico tem sentido nos dias 
de hoje? Porquê? 
Em que aspectos achas que a 
realidade actual de cada uma das 
duas Escolas se aproxima ou se 
afasta desse projecto inicial? 
Em tua opinião, o que seria 
preciso fazer para, em cada um 
destes dois contextos, tornar vivos 
e actuais os princípios 
pedagógicos de Teresa de 
Saldanha? 

Relacionar a actualidade 
de cada uma das duas 
Escolas com o projecto 
pedagógico original 
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Anexo 1.6 

Guião da 2.ª entrevista – Professores e Bibliotecária 
 
 
 

Questão principal Questões complementares O que quero saber 
Como evoluiu a 
percepção que tem 
deste Colégio, ao 
longo do tempo? 

O que achou deste Colégio quando 
aqui chegou? 
E agora? 
Acha que o Colégio é o mesmo desde 
que aqui chegou até agora? Em que 
está semelhante e em que mudou? 
O que tem ouvido dizer relativamente a 
este assunto? 
Na sua opinião, o que contribuiu para 
essa mudança / continuidade? 

Compreender como os 
intervenientes mais 
directos na vida do 
Colégio o 
percepcionam 
enquanto instituição 

Que princípios 
pedagógicos presidem 
à vida do Colégio e 
como são veiculados? 

Em que baseia a sua actuação no dia-a-
dia? 
Existe algum documento que 
especifique os princípios educativos do 
Colégio? Se sim, como é dado a 
conhecer aos diversos elementos da 
comunidade? 
Quem redigiu esse(s) documento(s)? 
Há quanto tempo existe? 
Com que periodicidade ele(s) é(são) 
alterado(s)? 
Que indicações lhe foram / são 
fornecidas no que respeita aos 
princípios pedagógicos a seguir? 

Conhecer as 
orientações 
pedagógicas que são 
veiculadas formal ou 
informalmente na 
Escola, bem como os 
meios utilizados para a 
sua divulgação 

Como se pode definir 
a identidade desta 
Escola e de que modo 
essa identidade 
evoluiu ao longo dos 
tempos? 

Acha que se pode dizer que o Colégio 
tem uma identidade própria? Justifique.
Em sua opinião, que traços identificam 
esta Escola? 
O que faz com que essa identidade se 
construa? 
O que contribui para que se mantenha? 
O que contribui para a sua alteração? 

Compreender os 
factores que 
determinam a 
evolução da instituição 
e da sua identidade 
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Anexo 1.7 

Guião da 2.ª entrevista – Directoras 
 

Questão principal Questões complementares O que quero saber
Como evoluiu a 
percepção que tem 
deste Colégio, ao 
longo do tempo? 

Como era o Colégio quando aqui chegou? 
E agora? 
Em que está semelhante e em que mudou? 
O que tem ouvido dizer relativamente a este 
assunto? 
Na sua opinião, o que contribuiu para essa 
mudança / continuidade? 

Compreender como 
os intervenientes 
mais directos na 
vida do Colégio o 
percepcionam 
enquanto instituição

Que princípios 
pedagógicos 
presidem à vida do 
Colégio e como são 
veiculados? 

Existe algum documento que especifique os 
princípios educativos do Colégio? Se sim, 
como é dado a conhecer aos diversos 
elementos da comunidade? 
Quem redigiu esse(s) documento(s)? 
Há quanto tempo existe? 
Com que periodicidade ele(s) é(são) 
alterado(s)? 
Que indicações são fornecidas aos 
professores e restantes funcionários no que 
respeita aos princípios pedagógicos a seguir?

Conhecer as 
orientações 
pedagógicas que 
são veiculadas 
formal ou 
informalmente na 
Escola, bem como 
os meios utilizados 
para a sua 
divulgação 

Como se pode 
definir a identidade 
desta Escola e de 
que modo essa 
identidade evoluiu 
ao longo dos 
tempos? 

Acha que se pode dizer que o Colégio tem 
uma identidade própria? Justifique. 
Em sua opinião, que traços identificam esta 
Escola? 
O que faz com que essa identidade se 
construa? 
O que contribui para que se mantenha? 
O que contribui para a sua alteração? 

Compreender os 
factores que 
determinam a 
evolução da 
instituição e da sua 
identidade 

Que preocupação 
existe por parte dos 
vários colégios da 
Congregação em 
manter um linha de 
actuação comum? 

Acha que há características comuns aos 
diversos colégios da Congregação? Se sim, 
quais? Como se mantêm? 
O que os distingue? 
Que factores contribuem para essas 
semelhanças e para essas diferenças? 
Há algum documento orientador comum aos 
vários colégios da Congregação? 
Existem acções ou reuniões de planificação 
conjuntas? 
Como são escolhidas as Irmãs que trabalham 
nos Colégios? 
Existe alguma formação pedagógica 
específica na formação das Irmãs? Se não, 
como são as Irmãs que trabalham nos 
colégios, preparadas para esse fim? 

Compreender se 
existe uma 
orientação 
pedagógica comum 
às Escolas das 
Irmãs Dominicanas 
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REGULAMENTO PARA A CASA DE LAVOR 
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Regulamento para a casa de lavor 

O fim deste regulamento é estabelecer a boa ordem na casa de lavor e a vantagem de 

fazer tudo com regra é inapreciável. 

Deus quer não só que façamos o bem, mas que o façamos com ordem. 

Direcção do estabelecimento 

A casa de lavor estabelecida pela Associação Protectora de Meninas pobres, é dirigida 

pela direcção da dita Associação, pela Irmã Superiora do Hospício de Santa Marta e 

pela Irmã encarregada especialmente de ensinar e vigiar as raparigas. 

A direcção nomeia anualmente um dos seus membros pª ser exclusivamente 

encarregada da direcção do estabelecimento. A Irmã deve-se dirigir a esta Senhora 

sempre que necessitar alguma coisa para a casa e tratar com ela de tudo que julgar 

conveniente para o bem do estabelecimento e das raparigas. 

Admissões 

1.º O número das raparigas admitidas na casa de lavor não excederá a vinte. 

2.º A admissão das raparigas será decidida pela Irmã Superiora de acordo com a 

Senhora Directora ou com a Presidente da Associação conformando-se para a admissão 

com tudo que exige este regulamento. 

3.º Os nomes das raparigas serão inscritos num livro designado para este fim. Este livro 

registado ficará guardado no estabelecimento, juntamente com as certidões exigidas 

neste regulamento para a admissão das raparigas. 

4.º Vagando um lugar na casa de lavor, o número de vinte será logo preenchido. 

Qualidades para a admissão 

1.º Só será admitida a rapariga que não tiver menos de doze nem mais de quinze anos de 

idade. 

2.º Deverá apresentar certidão de baptismo. 

3.º Tomar-se-ão informações exactas sobre o comportamento da rapariga que pede para 

ser admitida. 

4.º Só poderá ser admitida no caso das informações serem boas. 
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5.º Na falta do número estar preenchido terá preferência para a admissão a rapariga que 

tiver frequentado a aula da primeira classe de Santa Marta. 

Estada na Casa de Lavor 

A rapariga da casa de lavor poderá frequentar a dita casa até à idade de vinte cinco anos. 

É de supor que quando chegar a esta idade esteja estabelecida ou mesmo tenha 

procurado outro meio de ganhar a sua vida, para poder ceder o seu lugar na casa de 

lavor a outra rapariga que possa também aproveitar-se do grande benefício que ela 

mesma recebeu. Entretanto se algumas das raparigas da casa de lavor, tendo chegado à 

idade de vinte cinco anos e não tendo outro meio de ganhar a sua vida pedir e mostrar 

desejo de continuar a frequentar a casa, a idade não será motivo para exclusão e a 

direcção da Associação de acordo com a Irmã Superiora poderá fazer esta excepção. 

Exclusão 

1.º Mau comportamento impede a admissão na casa de lavor. 

2.º Se por infelicidade acontecer que alguma das raparigas da casa de lavor se comporte 

mal, seja desobediente ou insubordinada, pouco exacta em cumprir o regulamento, 

dando frequentes faltas, não entrando às horas marcadas, deverá ser excluída da casa de 

lavor. 

3.º Uma vez excluída da casa de lavor nunca mais por qualquer que seja o motivo 

poderá tornar a ser admitida. 

Vestuário 

A Associação dá fato de uniforme para as raparigas poderem sair todas juntas. Este fato 

devem elas usar só quando saem. A Associação dá também lenços para o pescoço e 

aventais para as raparigas porem logo que entram de manhã na casa de lavor. Devem-

nos tirar quando saem. Toda esta roupa estará guardada no estabelecimento. Haverá um 

armário arranjado de propósito para este fim e o fato de cada rapariga estará posto em 

divisões separadas. 

Despesa 

Toda a despesa do estabelecimento será feita pela Associação Protectora de Meninas 

Pobres. A direcção desta Associação empregará todos os esforços que estiverem ao seu 

alcance para beneficiar o estabelecimento. Cuidará particularmente na educação das 

suas protegidas não poupando nada para que recebam uma educação religiosa e 
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escapem aos perigos que suas idades tanto as expõem. A Irmã entregará todos os meses 

no sábado antes da última quinta-feira as contas da despesa do mês à Senhora Directora 

e não fará despesa nenhuma senão de acordo com esta Senhora. 

 

Este regulamento foi aprovado na sessão de 30 de Agosto de 1861 

 

(IAN/TT, AC, Lv 359, Livro de Actas da Direcção da APMP, 30 Ag 1861) 
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Análise comparada dos Estatutos da Associação Protectora de Meninas Pobres  

 
27 de Fevereiro de 18601 7 de Agosto de 18722 ?18803 ?18904 

 

ARTIGO 1.º 

Esta Associação debaixo da especial 

protecção da SAGRADA INFÂNCIA DE 

JESUS E MARIA, tem por fim proteger 

as crianças pobres do sexo feminino que 

frequentam ou que houverem de 

frequentar na qualidade de alunas 

externas, escolas dirigidas por mestras de 

um reconhecido comportamento de 

moralidade e bons costumes e que dão 

uma educação verdadeiramente cristã. 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo I 

Esta Associação, debaixo da especial 

protecção da Sagrada Infância de Jesus e 

Maria, tem por fim proteger as crianças 

pobres do sexo feminino, fundando Asilos 

em que se lhes dê uma educação 

verdadeiramente cristã, ou protegendo as 

crianças que frequentarem escolas 

dirigidas por Mestras de um reconhecido 

comportamento de moralidade e bons 

costumes. Esta Associação tem a sua sede 

hoje no Asilo pertencente à dita 

Associação, situada às Portas da Cruz n.º 

5. 

 

 

 

 

Artigo Primeiro 

Esta associação, debaixo da especial 

protecção da Sagrada Infância de Jesus e 

Maria, tem por fim proteger as crianças 

pobres do sexo feminino, fundando asilos 

em que se lhes dê uma educação 

verdadeiramente cristã, ou protegendo as 

crianças que frequentarem escolas 

dirigidas por mestras de um reconhecido 

comportamento de moralidade e bons 

costumes. Esta associação tem a sua sede 

hoje no asilo do Salvador, pertencente à 

dita associação. Este asilo é o antigo das 

Portas da Cruz que foi transferido para o 

convento do Salvador, aonde hoje está 

estabelecido, convento que foi concedido 

à associação pelo governo de sua 

 

Artigo Primeiro 

Esta Associação, debaixo da especial 

protecção da Sagrada Infância de Jesus e 

Maria, tem por fim proteger as crianças 

pobres do sexo feminino, fundando asilos 

em que se lhes dê uma educação 

verdadeiramente cristã, ou protegendo as 

crianças que frequentarem escolas 

dirigidas por mestras de um reconhecido 

comportamento de moralidade e bons 

costumes. Esta Associação tem a sua sede 

no Asilo do Salvador. 

 

 

 

 

 

                                            
1 ADSCS, D 3807. 
2 IAN/TT, AC, Cx 40, 762. 
3 BNL, SC 12799//14P. A data de aprovação das alterações não é mencionada; a Assembleia Geral que aprovou a alteração do artigo 1.º realizou-se a 18 de Fevereiro de 1879 
(Actas das Reuniões de Direcção, IAN/TT, AC, Lv 360). 
4 BNL, SC 7710//6V. Não menciona a data de aprovação das alterações. 
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ARTIGO 2.º 

A Associação compõe-se de Meninas e 

Senhoras até à idade de 35 anos, sendo de 

primeiro estado. As que forem menores 

devem ser autorizadas por seus Pais ou 

Tutores para poderem ser recebidas na 

Associação. 

§ único – As sócias que mudarem de 

estado ou excederem à idade de 35 anos 

passarão à classe de Sócias 

extraordinárias. 

 

 

 

 

 

 

Artigo II5 

A Associação compõe-se de Meninas e 

Senhoras, sendo de primeiro estado. As 

que forem menores devem ser autorizadas 

por seus pais, ou tutores, para poderem 

ser recebidas na Associação. 

 

§ Único – As Sócias que mudarem de 

estado passarão à classe de Sócias 

Extraordinárias. 

 

 

 

majestade, por Aviso Régio de 22 de 

Maio de 1878. O asilo está situado no 

largo do Salvador. 

 

Artigo Segundo 

A associação compõe-se de meninas e 

senhoras, sendo de primeiro estado. As 

que forem menores devem ser autorizadas 

por seus pais, ou tutores, para poderem 

ser recebidas na associação. 

 

§ Único – As sócias que mudarem de 

estado passarão à classe de Sócias 

Extraordinárias. 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo Segundo 

A associação compõe-se de meninas e 

senhoras, sendo de primeiro estado. As 

que forem menores devem ser autorizadas 

por seus pais, ou tutores, para poderem 

ser recebidas na associação. 

 

§ Único – As sócias que mudarem de 

estado passarão à classe de Sócias 

Extraordinárias. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  
5 A alteração deste artigo assume particular interesse se se reparar que Teresa de Saldanha completava 35 anos em Setembro desse ano. 
6 “Artigo 7.º proposta da Associação – a Assembleia Geral compõe-se das Sócias tanto Ordinárias como Extraordinárias, que todas têm voto. – Emenda [do Conselho de 
Distrito] – A Assembleia Geral compõe-se das Sócias tanto Ordinárias como Extraordinárias, que todas têm voto, sendo maiores ou emancipadas. Não convindo porém à 
Associação esta emenda, vai fazer ao Conselho de Distrito a proposta de o artigo 7.º ficar assim: A Assembleia Geral compõe-se de todas as Sócias Ordinárias e 
Extraordinárias.” (Acta de reunião de Direcção de 27 de Junho de 1872, IAN/TT, AC, Lv 359). 
7 “Artigo12.º proposta da Associação – As Sócias Ordinárias têm voto logo que completarem 12 anos. – Emenda [do Conselho de Distrito] – As Sócias Ordinárias têm voto 
logo que completarem a maioridade ou forem emancipadas. A Associação retira a reforma a este artigo, e pede para que fique como estava: Artigo 12.º - As Sócias Ordinárias 
têm voto logo que completarem 14 anos.” (Acta de reunião de Direcção de 27 de Junho de 1872, IAN/TT, AC, Lv 359). 
8 Na acta da Assembleia Geral de 22 de Junho de 1891 (IAN/TT, AC, Lv 360) foi aprovada por unanimidade a inclusão de mais um parágrafo no artigo 3.º “a fim de também 
serem consideradas sócias ordinárias todas as senhoras que trabalhem a favor da nossa Associação”. 
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ARTIGO 3.º 

As Sócias Ordinárias concorrerão com a 

quota mensal de 200 rs. 

§ único – Todas as Meninas que não 

podendo contribuir com a quota mensal 

de 200 rs. mas achando-se nas 

circunstâncias de poderem ser admitidas 

para Sócias oferecem mensal ou 

anualmente uma esmola voluntária a 

benefício da Associação serão 

consideradas Sócias Extraordinárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo III 

As Sócias concorrerão com a quota 

mensal de 200 rs. 

§ 1.º Todas as Meninas que, não 

podendo contribuir com a quota mensal 

de duzentos reis, mas achando-se nas 

circunstâncias de poderem ser admitidas 

para Sócias, oferecerem mensal ou 

anualmente uma esmola voluntária a 

benefício da Associação serão 

consideradas Sócias Extraordinárias. 

§ 2.º São também admitidas na 

Associação como benfeitoras todas as 

pessoas que mensal ou anualmente 

quiserem concorrer com as suas esmolas 

ou donativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo Terceiro 

As Sócias concorrerão com a quota 

mensal de 200 réis. 

§ 1.º Todas as Meninas que não 

podendo contribuir com quota mensal de 

duzentos reis, mas achando-se nas 

circunstâncias de poderem ser admitidas 

para Sócias, oferecerem mensal ou 

anualmente uma esmola voluntária a 

benefício da Associação, serão 

consideradas Sócias extraordinárias. 

§ 2.º São também admitidas na 

Associação como Benfeitoras todas as 

pessoas que mensal ou anualmente 

quiserem concorrer com as esmolas ou 

donativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo Terceiro8 

As Sócias concorrerão com a quota 

mensal de 200 réis. 

§ 1.º São consideradas Sócias 

Ordinárias, todas as senhoras que se 

dedicarem ao ensino das crianças que 

frequentam os Asilos da Associação, ou 

lhes prestarem qualquer serviço 

permanente. 

 

 

§ 2.º Todas as meninas que não 

podendo contribuir com quota mensal de 

duzentos réis, mas achando-se nas 

circunstâncias de poderem ser admitidas 

para Sócias, oferecerem mensal ou 

anualmente uma esmola voluntária a 

benefício da Associação, serão 

consideradas Sócias Extraordinárias. 

§ 3.º São também admitidas na 

Associação como Benfeitoras todas as 

pessoas que mensal ou anualmente 

quiserem concorrer com as esmolas ou 

donativos. 
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ARTIGO 4.º 

O produto das mensalidades pagas pelas 

Sócias e de donativos extraordinários, 

entrará no cofre da Associação para os 

fins propostos nestes Estatutos. 

 

ARTIGO 5.º 

A Associação deverá vigiar pela educação 

religiosa e moral das crianças que 

socorrer, e prestar-lhes socorros 

extraordinários quando os fundos da 

Associação o permitirem. 

 

ARTIGO 6.º 

Enquanto as crianças frequentarem o 

colégio, a Associação deverá dar-lhes os 

objectos necessários para a escrita, leitura 

e costura e os mais que forem necessários 

para a educação. 

 

ARTIGO 7.º 

A Assembleia Geral compõe-se de todas 

as Sócias Ordinárias. As Sócias 

Extraordinárias poderão assistir, mas não 

Artigo IV 

O produto das mensalidades pagas pelas 

Sócias e de donativos extraordinários, 

entrará no cofre da Associação para os 

fins propostos nestes Estatutos. 

 

Artigo V 

A Associação deverá vigiar pela educação 

religiosa e moral das crianças que 

socorrer e prestar-lhes socorros 

extraordinários quando os fundos da 

Associação o permitirem. 

 

Artigo VI 

Enquanto as crianças frequentarem o 

colégio, a Associação deverá dar-lhes os 

objectos necessários para escrita, leitura e 

costura e os mais que forem necessários 

para a educação. 

 

Artigo VII6 

A Assembleia Geral compõe-se de todas 

as Sócias Ordinárias e Extraordinárias. 

 

Artigo Quarto 

O produto das mensalidades pagas pelas 

Sócias e donativos extraordinários, 

entrará no cofre da Associação para os 

fins propostos nestes Estatutos. 

 

Artigo Quinto 

A associação deverá vigiar pela educação 

das crianças que socorrer e prestar-lhes 

socorros extraordinários quando os 

fundos da Associação o permitirem. 

 

 

Artigo Sexto 

Enquanto as crianças frequentarem o 

colégio, a Associação deverá dar-lhes os 

objectos necessários para escrita, leitura e 

costura, e os mais que forem necessários 

para a educação. 

 

Artigo Sétimo 

A Assembleia Geral, compõe-se de todas 

as Sócias Ordinárias e Extraordinárias. 

 

Artigo Quarto 

O produto das mensalidades pagas pelas 

Sócias e donativos extraordinários, 

entrará no cofre da Associação para os 

fins propostos nestes Estatutos. 

 

Artigo Quinto 

A Associação deverá vigiar pela educação 

das crianças que socorrer e prestar-lhes 

socorros extraordinários quando os 

fundos da Associação o permitirem. 

 

 

Artigo Sexto 

Enquanto as crianças frequentarem o 

colégio, a Associação deverá dar-lhes os 

objectos necessários para escrita, leitura e 

costura, e os mais que forem necessários 

para a educação. 

 

Artigo Sétimo 

A Assembleia Geral, compõe-se de todas 

as Sócias Ordinárias e Extraordinárias. 
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têm voto. 

 

ARTIGO 8.º 

A Assembleia Geral reunir-se-á todos os 

anos no dia 18 de Janeiro, ou quando este 

dia for santificado ou impedido no 

imediato que o não for. 

 

ARTIGO 9.º 

À Assembleia Geral incumbe – 1.º Eleger 

a direcção – 2.º Tomar-lhe contas 

anualmente – 3.º Resolver nos casos 

extraordinários não previstos nos 

presentes Estatutos. 

§ único – A Assembleia deverá ser 

convocada extraordinariamente – 1.º 

Quando entender a direcção para lhe ser 

presente algum objecto de importância – 

2.º Quando for requerido por 15 Sócias 

Ordinárias maiores de 17 anos. 

 

ARTIGO 10.º 

A Assembleia Geral terá uma Presidente, 

Vice-Presidente e Secretária que deverão 

 

 

Artigo VIII 

A Assembleia Geral reunir-se-á todos os 

anos no dia 18 de Janeiro, ou quando este 

dia for santificado ou impedido no 

imediato que o não for. 

 

Artigo IX 

À Assembleia Geral incumbe: 1.º Eleger a 

Direcção – 2.º Tomar-lhe contas 

anualmente – 3.º Resolver nos casos 

extraordinários não previstos nos 

presentes Estatutos. 

§ Único – A Assembleia deverá ser 

convocada extraordinariamente: 1.º 

Quando entender a Direcção para lhe ser 

presente algum objecto de importância – 

2.º Quando for requerido por 15 Sócias 

Ordinárias. 

 

Artigo X 

A Assembleia Geral terá uma Presidente, 

Vice-Presidente e Secretária que deverão 

 

 

Artigo Oitavo 

A Assembleia Geral reunir-se-á todos os 

anos no dia 18 de Janeiro, ou, quando este 

dia for santificado ou impedido, no 

imediato que o não for. 

 

Artigo Nono 

 Assembleia Geral incumbe – 1.º Eleger a 

Direcção – 2.º Tomar-lhe contas 

anualmente – 3.º Resolver nos casos 

extraordinários não previstos nos 

presentes Estatutos. 

§ Único – A Assembleia deverá ser 

convocada extraordinariamente – 1.º 

Quando entender a Direcção para lhe ser 

presente algum objecto de importância – 

2.º quando for requerido por 15 Sócias 

Ordinárias 

 

Artigo Décimo 

A Assembleia Geral terá uma presidente, 

Vice presidente e Secretária que deverão 

 

 

Artigo Oitavo 

A Assembleia Geral reunir-se-á todos os 

anos no dia 18 de Janeiro, ou, quando este 

dia for santificado ou impedido, no 

imediato que o não for. 

 

Artigo Nono 

À Assembleia Geral incumbe – 1.º Eleger 

a Direcção – 2.º Tomar-lhe contas 

anualmente – 3.º Resolver nos casos 

extraordinários não previstos nos 

presentes Estatutos. 

§ Único – A Assembleia deverá ser 

convocada extraordinariamente – 1.º 

Quando entender a Direcção para lhe ser 

presente algum objecto de importância – 

2.º quando for requerido por 15 Sócias 

Ordinárias 

 

Artigo Décimo 

A Assembleia Geral terá uma Presidente, 

Vice Presidente e Secretária que deverão 
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ser as mesmas da Direcção. 

 

ARTIGO 11.º 

A Assembleia Geral poderá funcionar 

logo que se acharem presentes 25 Sócias 

Ordinárias. 

 

ARTIGO 12.º 

As Sócias Ordinárias têm voto logo que 

completarem 14 anos. 

 

ARTIGO 13.º 

A votação para os diversos cargos da 

Associação só poderá recair nas Sócias 

Ordinárias que forem de maior idade, ou 

quando o não sejam, forem emancipadas 

ou para isso autorizadas por seus Pais ou 

Tutores. 

 

ARTIGO 14.º 

A Direcção será eleita anualmente pela 

Assembleia Geral à pluralidade dos votos. 

 

 

ser as mesmas da Direcção. 

 

Artigo XI 

A Assembleia Geral poderá funcionar 

logo que se acharem presentes 25 Sócias. 

 

 

Artigo XII7 

A votação para os diversos cargos da 

Associação só poderá recair nas Sócias 

Ordinárias que forem de maior idade, ou 

quando o não sejam, forem emancipadas 

ou para isso autorizadas por seus pais ou 

tutores. 

 

 

 

 

 

Artigo XIII 

A Direcção será eleita anualmente pela 

Assembleia Geral à pluralidade de votos. 

 

 

ser as mesmas da Direcção. 

 

Artigo Décimo Primeiro 

A Assembleia Geral poderá funcionar 

logo que se acharem presentes 25 Sócias. 

 

 

Artigo Décimo Segundo 

A votação para os diversos cargos da 

Associação só poderá recair nas Sócias 

Ordinárias que forem de maior idade, ou 

para isso autorizadas por seus Pais ou 

Tutores. 

 

 

 

 

 

 

Artigo Décimo Terceiro 

A Direcção será eleita anualmente pela 

Assembleia Geral à pluralidade de votos. 

 

 

ser as mesmas da Direcção. 

 

Artigo Décimo Primeiro 

A Assembleia Geral poderá funcionar 

logo que se acharem presentes 25 Sócias. 

 

 

Artigo Décimo Segundo 

A votação para os diversos cargos da 

Associação só poderá recair nas Sócias 

Ordinárias que forem de maior idade, ou 

para isso autorizadas por seus Pais ou 

Tutores. 

 

 

 

 

 

 

Artigo Décimo Terceiro 

A Direcção será eleita anualmente pela 

Assembleia Geral à pluralidade de votos. 
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ARTIGO 15.º 

A Direcção compõe-se de uma 

Presidente, Vice-presidente, Secretária, 

Tesoureira, Vice-Secretária e duas 

Assistentes. 

 

ARTIGO 16.º 

A Direcção pode funcionar logo que 

esteja presente a sua maioria. No 

impedimento de Presidente e vice-

presidente, tomará a presidência a mais 

velha das que estiverem presentes, e no 

impedimento de Secretária e Vice 

Secretária, servirá a mais velha das 

Assistentes. No caso de impedimento 

permanente de uma da senhoras que 

compõem a Direcção, esta poderá 

escolher uma das zeladoras para 

internamente preencher qualquer destes 

cargos até ao dia da próxima Assembleia 

Geral. 

 

ARTIGO 17.º 

A Direcção deve-se reunir todos os 

Artigo XIV 

A Direcção compõe-se de uma 

Presidente, Vice-Presidente, Secretária, 

Tesoureira, Vice-Secretária e duas 

Assistentes. 

 

Artigo XV 

A Direcção pode funcionar logo que 

esteja presente a sua maioria. No 

impedimento da Presidente e Vice-

Presidente, tomará a presidência a mais 

velha das que estiverem presentes e, no 

impedimento da Secretária e Vice-

Secretária, servirá a mais velha das 

Assistentes. No caso de impedimento 

permanente de uma das senhoras da 

Direcção, esta poderá escolher uma das 

zeladoras para, interinamente, preencher 

qualquer destes cargos até ao dia da 

próxima Assembleia Geral. 

 

 

Artigo XVI 

A Direcção deve-se reunir todos os 

Artigo Décimo Quarto 

A Direcção compõe-se de uma 

Presidente, Vice Presidente, Secretária, 

Tesoureira, Vice Secretária, e duas 

Assistentes. 

 

Artigo Décimo Quinto 

A Direcção pode funcionar logo que 

esteja presente a sua maioria. No 

impedimento de Presidente e Vice 

Presidente, tomará a presidência a mais 

velha das que estiverem presentes, e no 

impedimento de Secretária e Vice 

Secretária, servirá a mais velha das 

Assistentes. No caso de impedimento 

permanente de uma das Senhoras da 

Direcção, esta poderá escolher uma das 

Zeladoras para, interinamente preencher 

qualquer destes cargos até ao dia da 

próxima Assembleia Geral. 

 

 

Artigo Décimo Sexto 

A Direcção deve-se reunir todos os 

Artigo Décimo Quarto 

A Direcção compõe-se de uma 

Presidente, Vice Presidente, Secretária, 

Tesoureira, Vice Secretária, e duas 

Assistentes. 

 

Artigo Décimo Quinto 

A Direcção pode funcionar logo que 

esteja presente a sua maioria. No 

impedimento de Presidente e Vice 

Presidente, tomará a presidência a mais 

velha das que estiverem presentes, e no 

impedimento de Secretária e Vice 

Secretária, servirá a mais velha das 

Assistentes. No caso de impedimento 

permanente de uma das Senhoras da 

Direcção, esta poderá escolher uma das 

Zeladoras para, interinamente preencher 

qualquer destes cargos até ao dia da 

próxima Assembleia Geral. 

 

 

Artigo Décimo Sexto 

A Direcção deve-se reunir todos os 
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ARTIGO 18.º 

À Direcção incumbe – 1.º Dar anualmente 

contas por escrito à Assembleia Geral da 

receita e despesa da Associação – 2.º 

Promover o aumento do número de 

Sócias e esmolas em benefício da 

Associação – 3.º Nomear de entre as 

Sócias Ordinárias Zeladoras, que 

trabalhem por adquirir novas Sócias para 

a associação, promovam esmolas 

extraordinárias e auxiliem a Direcção nos 

seus trabalhos – 4.º Prover a todos os 

outros casos de administração ordinária 

da Associação. 

 

ARTIGO 19.º 

As zeladoras deverão assistir à reunião da 

Direcção de três meses, para prestar 

contas e informar a Direcção sobre os 

objectos que lhe tiverem sido 

encarregados; a Direcção poderá convocá-

las sempre que o achar conveniente. 

meses. 

 

Artigo XVII 

À Direcção incumbe: 1.º Dar anualmente 

contas, por escrito, à Assembleia Geral 

das receitas e despesas da Associação. – 

2.º Promover o aumento de número de 

Sócias e esmolas em benefício da 

Associação. – 3.º Nomear de entre as 

Sócias Ordinárias, zeladoras que 

trabalhem por adquirir novas Sócias para 

a Associação, promovam esmolas 

extraordinárias e auxiliem a Direcção nos 

seus trabalhos. – 4.º Prover a todos os 

outros casos de administração ordinária 

da Associação. 

 

Artigo XVIII 

As Zeladoras deverão assistir à reunião da 

Direcção, de três em três meses, para 

prestar contas e informar a Direcção sobre 

os objectos que lhe tiverem sido 

encarregados. A Direcção poderá 

convocá-las sempre que achar 

meses. 

 

Artigo Décimo Sétimo 

À Direcção incumbe – 1.º dar anualmente 

contas por escrito, à Assembleia Geral, da 

receita e despesa da Associação. – 2.º 

promover o aumento do número de Sócias 

e esmola em benefício da Associação. – 

3.º Nomear de entre as Sócias Ordinárias, 

Zeladoras que trabalhem por adquirir 

novas Sócias para a Associação, 

promovam esmolas extraordinárias e 

auxiliem a Direcção nos seus trabalhos. – 

4.º Prover a todos os outros casos de 

administração ordinária da Associação. 

 

 

Artigo Décimo Oitavo 

As Zeladoras deverão assistir, à reunião 

da Direcção, de três em três meses, para 

prestar contas e informar a Direcção sobre 

os objectos que lhe tiverem sido 

encarregados. A Direcção poderá 

convocá-las sempre que o achar 

meses. 

 

Artigo Décimo Sétimo 

À Direcção incumbe – 1.º dar anualmente 

contas por escrito, à Assembleia Geral, da 

receita e despesa da Associação. – 2.º 

promover o aumento do número de Sócias 

e esmola em benefício da Associação. – 

3.º Nomear de entre as Sócias Ordinárias, 

Zeladoras que trabalhem por adquirir 

novas Sócias para a Associação, 

promovam esmolas extraordinárias e 

auxiliem a Direcção nos seus trabalhos. – 

4.º Prover a todos os outros casos de 

administração ordinária da Associação. 

 

 

Artigo Décimo Oitavo 

As Zeladoras deverão assistir, à reunião 

da Direcção, de três em três meses, para 

prestar contas e informar a Direcção sobre 

os objectos que lhe tiverem sido 

encarregados. A Direcção poderá 

convocá-las sempre que o achar 
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ARTIGO 20.º 

Todos os anos haverá uma festa sem 

pompa com uma boa prática que possa 

instruir as meninas Associadas nos seus 

deveres religiosos e morais, e excitar 

nelas um ardente zelo e desejo de 

trabalharem para fazer prosperar esta 

Associação. 

 

conveniente. 

 

Artigo XIX 

Todos os anos, haverá uma festa, sem 

pompa, mas com um sermão que tenha 

por fim instruir as Meninas Associadas 

nos seus deveres religiosos e morais, 

excitando nelas um verdadeiro zelo e um 

desejo ardente de trabalharem para a 

prosperidade desta Associação. 

 

conveniente. 

 

Artigo Décimo Nono 

Todos os anos haverá uma festa, sem 

pompa, mas com um sermão que tenha 

por fim instruir as meninas Associadas 

nos seus deveres religiosos e morais, 

excitando nelas um verdadeiro zelo e um 

desejo ardente de trabalhar para a 

prosperidade desta Associação. 

 

conveniente. 

 

Artigo Décimo Nono 

Todos os anos haverá uma festa, sem 

pompa, mas com um sermão que tenha 

por fim instruir as meninas Associadas 

nos seus deveres religiosos e morais, 

excitando nelas um verdadeiro zelo e um 

desejo ardente de trabalhar para a 

prosperidade desta Associação. 
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ANEXO 4 

AULAS SUBSIDIADAS PELA 

ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DE MENINAS POBRES 

(1859-1916) 
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19
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19
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19
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19
13

 
19
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19
15

 
19
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Colégio de Santa Marta (Lx)                                                           
Aula do Largo de D. Rosa1 (Lx)                                                           
Aula da R. do Sol ao Rato2 (Lx)                                                           
Aula dos Cardais de Jesus (Lx)                                                           
Aula de Benfica (Lx)                                                           
Aula de Viana do Alentejo                                                           
Aula de Carnide (Lx)                                                           
Asilo de S. Sebastião (Lx)    ◘ ◘ ◘ ◘                                                    
Aula de S. Patrício (Lx)3           ♦                                                
Aula do Bom Sucesso (Lx)4                                                           
Aula do Redondo                                                           
Aula de Torres Novas                                                           
Aulas do Funchal (Madeira)5                                                           
Aula do Alvito                               ♦   ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦                 
Aula da R. do Quelhas (Lx)6             ♦                                              
Aula de S. Crispim (Lx)                                                           
Asilo da Divina Providência, 
(Alcântara, Lx)                              ♦                             

Aula do Livramento7 (Lx)                  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦                               
Aula da Cortegana                                                           
Aula de Portimão                                                           

                                            
1 Largo de D. Rosa, 49, às Portas da Cruz. 
2 R. do Sol ao Rato, 124. 
3 Frequentemente referida como a escola do Padre Beirão; onde nasceu a Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. 
4 Das Irmãs Dominicanas Irlandesas. 
5 Não foi possível confirmar o número de aulas que, no Funchal recebiam auxílio da APMP. Há alguns indícios de que, na maior parte dos anos, terão sido duas ou três. 
6 Dirigida pelas Irmãs Doroteias e sustentada pela Associação das Filhas de Maria. 
7 Calçada do Livramento, 64, 2.º 
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Aula de Agualva (Sintra)                                                           
Aula de Lagoa (Algarve)                  ◘                                         
Aula de Santa Catarina (Lx)                                                           
Aula de Mangualde (Viseu)                                                           
Asilo de Rio de Mouro (Sintra)                   ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘                                
Aula de A-dos-Cãos (Loures)                                  ♦  ♦ ♦   ♦                   
Aula do Conv. Jesus (Aveiro)                        ◘ ◘                                  
Aula de Monserrate (Sintra)                              ♦                             
Aula da Costa de Caparica                            ♦                               
Aula de S. Vicente de Fora (Lx)                                                           
Aula de Jesus, Maria, José (Chelas)                               ♦   ♦  ♦ ♦ ♦  ♦                   
Asilo de N. Sra. Mãe de Deus e dos 
Desamparados (Lx)8                                                           

Aula do Sagrado Coração de Jesus, 
Mercês (Lx)                                                           

Aula das Irmãs da Caridade, 
Mercês (Lx)                                                           

Colégio de N. Sra das Mercês (Lx)                                                           
Colégio de Sta Clara (Lx)                                                           

 

 Período em que a escola gratuita foi 
subsidiada pela APMP. ♦ 

Período em que a escola gratuita terá 
sido subsidiada pela APMP sem que 
desse facto se encontrasse 
confirmação documental. 

◘ 

Período em que a aula gratuita foi 
subsidiada pela APMP, passando 
depois a ter, com esta, um outro tipo 
de relação (Quadro ?) 

 Período em que a escola gratuita foi 
totalmente sustentada por uma Associação 
Protectora de Meninas Pobres filial. 

 

                                            
8 Rua de Santa Marinha, 9, 1.º, freguesia de Sto André, depois freguesia da Graça, Lisboa. 
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Asilo do Largo da Páscoa1 (Lx)                                                        
                   Asilo de S. Sebastião (Lx)2 
◘ ◘ ◘ ◘                                                    

            Asilo de S. José, Portas da Cruz 
(Lx)3                  

 
                                      

Asilo de S. José (Anunciada, 
Lx)                                                        

Asilo S. José, Vila do Conde                                                        
Asilo da Imaculada Conceição, 
Algés (Lx)4                                                        

                                                       Asilo do Salvador (Lx) 
                                                       
                                                       Asilo de Santa Joana (Lx)5 
                                                       
                                                       Colégio de Santa Joana do 

Convento de Jesus (Aveiro)6                     ◘ ◘         ♦  ♦ ♦  a a a a a a a a a a a a a a       
                                                       Asilo de S. José, no Sacramento 

(Alcântara, Lx)                                 ♦ ♦     ♦ ♦ ♦ ♦              
Asilo de Rio de Mouro (Sintra)7                ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘                                

 

                                            
1 Largo da Páscoa, 10. 
2 Entre 1862 e 1865, esta escola, embora seguida de perto pelos membros da Direcção da Associação não era considerada como sendo da Associação. Duas Irmãs Dominicanas tomaram conta 
desta instituição a partir de 2 de Novembro de 1876 (IAN/TT, AC, Lv 360, 31 Out 1876). 
3 As Irmãs chegaram a 13 de Novembro de 1868. 
4 Primeiro instalado numa sala do edifício construído pela Associação Protectora de Escolas Asilos para Rapazes Pobres, junto da Ponte de Algés, mudou para uma casa alugada, na Rua das 
Piteiras, em Pedrouços, em meados de 1878, tendo encerrado no final do ano (IAN/TT, AC, Lv 360). 
5 Em 9 de Novembro de 1894 houve um grande incêndio no Convento de Santa Joana que obrigou a fechar a escola; até 1897 a Associação procurou, em vão, negociar com o Governo a 
reconstrução do Convento. Em 1897, a Direcção foi intimada a entregar as chaves. Logo em 1894, as mestras passaram para o Colégio de S. José, em Benfica, onde mantiveram aberta uma aula 
gratuita para crianças pobres. 
6 Depois das Irmãs chegarem a Aveiro no dia 4 de Novembro de 1884, para abrir o Colégio, a intervenção da Associação junto da aula pobre foi-se modificando. A partir de certa altura, que não 
é possível determinar exactamente, deixou mesmo de receber subsídios directos da APMP passando a ser subsidiada pelas próprias alunas do Colégio. 
7 Até meados de 1866, a APMP subsidiava esta escola gratuita, pertencente à Associação Promotora do Colégio de N. Sr.ª da Conceição e S. José de meninas pobres em Rio de Mouro. Em Julho 
de 1886, a Direcção dessa associação (IAN/TT, AC, Lv 47) propôs a fusão das duas associações e a entrega do Colégio à APMP. 
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                                                       Colégio de S. José (Santarém) 
                              a a a a a a a a a a                
                                                       Colégio de S. José – Benfica8 

(Lx)                                   ♦ ♦            a a       

                                                       Aula de Lagoa (Algarve)9 
              ◘                      a a a a a a a a a a a a a       

 

 

 

 Escola gratuita 
sustentada pela 
APMP. 

♦ 

Período em que a escola 
gratuita foi, muito 
provavelmente, subsidiada 
ou sustentada pela APMP; 
sem que tenha sido 
encontrada confirmação 
documental. 

 Período de obras 
/ preparação da 
casa. 

a 

Período em que a escola 
gratuita foi sustentada por 
um grupo autónomo, 
constituído ou não em 
associação. 

◘

Período em que a aula gratuita, 
instituída por outra pessoa ou 
entidade, foi subsidiada pela 
APMP. 

 
 Presença das Irmãs 

Dominicanas 
 

                                            
8 Aula aberta em 1894 pela mestra que veio do Asilo de Sta Joana, entretanto fechado. A partir de 1897 não sabemos se se manteve aberta; em 1909 e 1910, existiu, junto ao Colégio, uma aula 
pobre subsidiada pelas alunas do Colégio. 
9 Aula subsidiada em 1876. Não encontramos dados sobre o que aconteceu entre 1876 e 1898. Em 1898 as Irmãs tomaram conta do Convento e abriram o Colégio. A aula pobre manteve-se com 
o auxílio das alunas e de algumas senhoras da zona, que formaram a Associação Protectora de Meninas Pobres de Lagoa. 
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                                                       Asilo de S. Sebastião (Lx)1 
◘ ◘ ◘ ◘ ◘                                                   
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

Colégio de S. José, Portas da 
Cruz (Lx) 

                                                       
Asilo da Imaculada Conceição, 
Algés (Lx)                                                        

                                                       
                                  ♦ ♦ ? ? ? ? ? ? ?     a a       
                                                       

Casa de S. José – Benfica2 (Lx) 

                         ? ? ?                            
                                                       Casa de Santa Teresa , 

Convento dos Cardais (Lx)3                                                        
                                                       Casa de Nossa Senhora da 

Conceição (Regeneração – 
Braga)                                                        

                                                       
                                                      
                                                      

Colégio do Salvador, Convento 
do Salvador (Lx)4 

                

 

                                      

                                            
1 Nesta escola se formaram diversas mestras que depois ensinaram em escolas da Associação, algumas em regime de internato. As Irmãs Dominicanas entraram nesta escola em 2 de Novembro 
de 1876 (IAN/TT, AC, Lv 360). 
2 Aula gratuita aberta em 1894 pela mestra que veio do Asilo de Santa Joana, entretanto fechado. A partir de 1897 não sabemos se se manteve aberta; em 1909 e 1910, existiu, junto ao Colégio, 
uma aula para crianças pobres subsidiada pelas alunas do Colégio. 
3 Aqui se instalou e funcionou até aos dias de hoje um lar para raparigas cegas, sustentado pela Associação de Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos. Inicialmente, os documentos apenas se 
referem ao carácter assistencial da obra e aos trabalhos que se iam ensinando às utentes; mais tarde, explicita-se o ensino do Braille e o acesso à educação regular e à formação profissional. 
4 Rua das Escolas Gerais, 63. 
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                                                       Casa de Santa Joana (Lx)5 
                                                       
                                                       
                    ◘ ◘         ♦  ♦ ♦  a a a a a a a a a a a a a a       

Colégio de Santa Joana, 
Convento de Jesus (Aveiro)6 

                                                       
                                                       
                                ♦ ♦     ♦ ♦ ♦ ♦              
                                                       

Colégio de S. José, no Convento 
do SS.mo Sacramento,  
Alcântara (Lx) 

                               D D D D D D D D D D D D D D D D D D       
                                                       
                               a a a a a a a a a                

Colégio de S. José, Convento 
das Donas (Santarém)7 

                                                       
                                                       
              ◘                       a a a a a a a a a a a a       

Colégio de S. José, Convento de 
S. José de Lagoa (Algarve)8 

                                                       
                                                       Dispensário do Porto9  
                                  D D D D D D D D D D D D D D D       

Dispensário do Outão                                         

                                            
5 O Asilo de Santa Joana, instalado no Convento de Santa Joana cedido pelo Governo à APMP, substituiu o Asilo de S. Sebastião. Em 9 de Novembro de 1894 houve um grande incêndio no 
Convento de Santa Joana que obrigou a fechar a escola; até 1897 a Associação procurou, em vão, negociar com o Governo a reconstrução do Convento. Em 1897, a Direcção foi intimada a 
entregar as chaves. Logo em 1894, as mestras passaram para o Colégio de S. José, em Benfica, onde mantiveram aberta uma aula pobre. 
6 Depois das Irmãs chegarem a Aveiro para abrir o Colégio, em Novembro de 1884, a intervenção da Associação junto da aula pobre foi-se modificando. A partir de certa altura, que não é 
possível determinar exactamente, esta foi assumida pelas Irmãs e subsidiada pelo Colégio ou pelas alunas deste. Também a Crónica da Congregação afirma, em 1904, que havia: “Pensionato; 
Externato, Aula de rapazes pequenos e Aula de pobres” (ADSCS, D 7445, Crónica da Congregação, 1904/1905). 
7 Única casa encerrada em consequência da perseguição que se seguiu aos acontecimentos de 1901 (Caso Rosa Calmon e Lei de Hintze Ribeiro). 
8 Não encontramos dados sobre o que aconteceu entre 1876 e 1898. Em 1898 as Irmãs tomaram conta do Convento e abriram o Colégio. A aula pobre manteve-se com o auxílio das alunas e de 
algumas senhoras da zona, que formaram a Associação Protectora de Meninas Pobres de Lagoa, com estatutos próprios devidamente aprovados pelas autoridades competentes. 
9 Instalado primeiro na Casa dos Capelães do Convento de S. Bento da Avé Maria; por ocasião da demolição daquele complexo para construção da estação de caminho de ferro, passaram para 
outras instalações no antigo Convento de Santa Clara. 
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Estabelecimentos 
(em Portugal) 18
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90
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18
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18
99
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00
 

19
01

 
19
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19
03

 
19

04
 

19
05

 
19

06
 

19
07

 
19

08
 

19
09

 
19

10
 

19
11

 
19

12
 

19
13

 
19

14
 

19
15

 
19

16
 

Dispensário do Outão                                   S S S S S S S S S S S S     S  
                                                       Casa de N. Senhora do Rosário 

(R. Gomes Freire, 147, Lx)                                                        
                                        

Casa do Nogueiró, Braga 
                                        
                                        
                                     a a aCasa do Menino Jesus de Praga, 

Porto 
                                        
                                        Hospital da Ordem 3.ª de S. 

Francisco, Porto                                      H H H
                                                       Clínica Operatória Dr. Casimiro 

de Vasconcelos, Viseu                                                      H H
                                                       

Hospital de Sant’Ana, Parede 
                                                H H H H H H H

 
 

Estabelecimentos 
(no estrangeiro) 19

11
 

19
12

 
19

13
 

19
14

 
19

15
 

19
16

 

      Hospital de Oregon, 
Ontário H H H H H H

      EUA Hospital de Hanford, 
California   H H H H

      
      Espanha  Casa de N. Sra do  

Rosário, Salamanca 
      

      Bélgica  Sanatório de La 
Panne H H H H H H

Estabelecimentos 
(no estrangeiro) 19

11
 

19
12

 
19

13
 

19
14

 
19

15
 

19
16

 

      Casa de Campinas
      
      Casa de Amparo       
      Hospital de 

Piracicaba  H H H H H
      Casa de Copacabana       
      

Brasil

Chácara das Rosas, 
Petrópolis       
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LEGENDA: 
 Presença das Irmãs Dominicanas. D Dispensário da Rainha D. Amélia. 
 Escola gratuita sustentada pela APMP. H Hospital (serviço de enfermagem). 

♦ Período em que a escola gratuita foi, muito provavelmente, subsidiada ou sustentada pela APMP; 
sem que tenha sido encontrada confirmação documental. 

 Assistência / Formação Profissional. 

a Período em que a escola gratuita foi sustentada por um grupo autónomo, constituído ou não em 
associação. 

 Casa da Associação de Nossa Senhora Consoladora dos 
Aflitos – Lar de invisuais. 

◘ Período em que a aula gratuita, instituída por outra  pessoa ou entidade, foi subsidiada pela APMP.  Pensão, que sustentava uma aula pobre. 
 Escola gratuita da Associação Protectora de Escolas-Asilos para Rapazes Pobres.  Sede da Congregação, a partir da dispersão. 
 Período de obras / preparação da casa.  Tratamento de Irmãs doentes. 
 Pensionato e/ou externato feminino. 
 Pensionato e/ou externato masculino. 
 

 

 

Nota: A presença no estrangeiro pode não estar completa. 
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ANEXO 7 

MAPA DE FREQUÊNCIA DA AULA DO REDONDO 

(1883 e 1884) 
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Número de alunas que frequentaram a escola gratuita do Redondo, subsidiada pela Associação Protectora 
de Meninas Pobres durante os anos de 1883 e 1884 e disciplinas que estudaram.(ADSCS, D 3821 
Relatório da APMP, 1884; ADSCS, D 3822, Relatório da APMP, 1885) 
 

N.º de alunas que:  1883 1884 
Existiam matriculadas em Dezembro do ano anterior e que passaram a 
frequentar o ano a que se refere o relatório 71 84
Entraram durante o ano 25 32
Saíram no dito ano 6 13
Frequentaram durante todo o ano 90 76
Frequência máxima e média 79 a 53 76 a 54
Dias de aula 107 115
Existiam matriculadas em Dez do ano a que se refere o relatório 90 103
Estudaram as diferentes disciplinas: Doutrina Cristã 90 103

 História Sagrada 10 12
 Letra redonda pelo método de João de 

Deus 90 103
 Le

itu
ra

 

Manuscrito 10 14
 Exercícios e bastardo 71 80
 Bastardinho 10 13
 Cursivo 9 11
 C

al
ig

ra
fia

 

Ditado 4 8
 Somar 19 19
 Diminuir 15 13
 Multiplicar 6 10
 Dividir 4 8
 A

rit
m

ét
ic

a 

Sistema métrico 6 8
 Gramática 6 8
 Análise 4 5
 Corografia 4  
 Moral 4 5
 História de Portugal  2

 Costura 65 35
 Marca 11 18
 Crochet 11 20
 Meia 84 42
 Bordado a branco 6 4
 

La
vo

re
s 

Bordado a cores  2
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ANEXO 8 

DISCIPLINAS DE INSTRUÇÃO PRIMÁRIA 

(1875) 
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Distribuição das disciplinas de instrução primária por classes1 
 

1.ª Classe Conhecimento das letras e leitura de palavras. 
2.ª Classe Leitura de frases e de pequenos períodos Leitura 
3.ª Classe Leitura corrente e expressiva. 

1.ª Classe Elementos das letras de 12 a 8 milímetros de altura; letras e 
palavras em minúsculo de 6 a 4 milímetros.

2.ª Classe Frases copiadas de exemplares de escrita e depois ditadas, de 4 a 
2 milímetros de altura; letras maiúsculas.

Escrita 

3.ª Classe Letras de diversas dimensões com grossos e finos; escrita 
aperfeiçoada.

1.ª Classe 
Contar de cor; exercícios muito fáceis sobre as quatro operações 
feitas com pequenos objectos que se apresentarão aos alunos; 
tabuada de multiplicação de cor. 

2.ª Classe Escrever números no quadro preto, nas ardósias, ou em papel; 
exercícios sobre as quatro operações igualmente por escrito. 

Aritmética 

3.ª Classe Dízima, quebrados e problemas sobre as operações mais comuns 
da vida; escrituração simples familiar.

1.ª Classe Conhecimento prático das medidas de extensão, de capacidade e 
de pesos. 

2.ª Classe Resolução por escrito dos problemas mais comuns sobre o 
sistema métrico, no quadro preto, nas ardósias ou em papel. 

Sistema métrico 

3.ª Classe A avaliação de superfícies e de volumes. 

1.ª Classe 
Palavras e seus elementos; oração e seus elementos, sujeito, 
verbo, atributo e complementos sem mais subdivisões; 
conhecimento das nove espécies de palavras. 

2.ª Classe 

Regras gerais dos géneros, formação do plural dos nomes e 
principais excepções; conjugação dos verbos regulares, do verbo 
ser, dos verbos auxiliares ter e haver, e dos verbos irregulares 
mais comuns. 

Gramática 

3.ª Classe 
Regras gerais de concordância, de regência e de colocação; 
elipse, hiperbato; exercícios de redacção dos papéis mais 
vulgares nos usos da vida. 

Corografia Classe única.  
História pátria Classe única.  
Doutrina cristã Classe única.  
Desenho Classe única.  

Lavores (sexo 
feminino) 

Classe única, dividida pelos diversos géneros de lavor: fazer meia, coser, bordar a 
branco, bordar a cor, talhar roupa branca. 

 
(IAN/TT, MR, LV 1075, fll 202, 1875, 

Inspecção das escolas particulares, Círculos 2 e 3, Lisboa) 

                                            
1 Conforme se lê, antes dos quadros que o inspector preenchia na inspecção às escolas particulares, as 
disciplinas a considerar eram as mesmas que estavam previstas para a inspecção das escolas oficiais – daí 
o interesse desta lista. 
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ANEXO 9 

GUIÃO PARA A INSPECÇÃO DAS ESCOLAS PARTICULARES 

(1867) 
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Folha 1-5 (frente e verso) 

Guião para a inspecção das escolas particulares em 1867 

1. Mérito do professor 

Classificação de 0 a 121, relativamente a: 

a) Aspecto moral 

b) Aspecto civil 

c) Quanto ao zelo 

d) Quanto ao aproveitamento dos seus alunos 

   0 -   3 Medíocre 

   4 -   6 Suficiente 

   7 -   9 Bom 

 10 - 12 Muito Bom 

2. Métodos de ensino 

a) Método de ensino2: 

• Mútuo 

• Simultâneo 

• Individual 

• Misto, em que predomina: mútuo, simultâneo ou individual 

b) Método de ensinar a primeira letra3: 

• Soletração antiga 

• Soletração moderna 

• Silabação fónica 

• Método português 

                                            
1 Na maioria dos casos, a classificação atribuída aos professores é muito baixa, tanto nesta inspecção 
como na de 1875 (em que predominam os "medíocres" relativamente à preparação científica e literária). 
2 Normalmente o método utilizado é o individual, com raras excepções. 
3 De modo geral adopta-se o método de soletração antigo; alguns, poucos, desenvolvem o método de 
soletração moderno; as casas de asilo ou da infância desvalida e as escolas de Teresa de Saldanha usam o 
método de Castilho; neste último caso, o método de Castilho modificado. 
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• Método legográfico 

c) Método de ensinar gramática4: 

• Teórico 

• Prático 

d) Método de ensinar o sistema métrico 

• Teórico 

• Prático 

e) Emprego do método heurístico para o desenvolvimento das faculdades 

intelectuais5 

3. Condições da escola 

a) Data de início da escola 

b) Distância à escola oficial mais próxima 

c) Titular da propriedade do edifício: 

• Câmara municipal 

• Junta de paróquia 

• Irmandade ou confraria 

• Professor ou director 

• Outro particular 

d) Valor da renda anual da escola (casa e habitação) 

e) Fonte de financiamento (e valor despendido): 

• Câmara municipal 

• Junta de paróquia 

• Irmandade ou confraria 

• Associação religiosa 

• Legado 

                                            
4 A resposta mais frequente é "teórico", tanto neste item como no seguinte. 
5 Geralmente, resposta negativa. 
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• Subscrições e donativos 

• Empresa particular do professor ou outro 

f) Dimensões da escola 

• Dimensões da aula principal (comprimento, largura, altura 

média); 

• Superfície interna; 

• Capacidade interna (da aula principal e das outras salas 

escolares); 

• Número de janelas; 

• Superfície luminosa; 

• Ventilação da aula principal (suficiente, deficiente ou 

incómoda); 

• Condições além das referidas (suficientes, deficientes, más); 

• Superfície dos dormitórios dos alunos; 

• Capacidade dos dormitórios dos alunos. 

4. Características do director e professores 

a) Número de professores 

b) Estado do director e dos professores 

• Eclesiástico; 

• Secular (solteiro, casado ou viúvo). 

c) Habilitações e exames dos professores: 

• Curso de Português 

• Desenho linear 

• Francês ou Inglês 

• Matemáticas elementares 

• Introdução à história natural 

• Geografia e História 
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• Latim 

• Filosofia racional 

• Eloquência 

• Curso superior 

d) Idade dos professores: 

• Ano em que nasceu o professor mais velho 

• Ano em que nasceu o professor mais novo 

e) Título do director para ter o colégio 

f) Título de capacidade para o ensino, dos professores 

g) Tempo de serviço no magistério (do professor mais antigo e do professor 

mais moderno, em meses) 

h) Mensalidades pagas por cada aluno ("maior minerval"; "menor 

minerval"; médio): 

• Interno 

• Semi-interno 

• Externo 

i) Ordenado dos professores (do professor principal e dos restantes) 

5. Número de aulas 

a) Semanais 

• De verão (de manhã, de tarde, à noite) 

• De inverno (de manhã, de tarde, à noite) 

6. Educação dos alunos 

a) Tratamento dos alunos internos (Bom, suficiente, insuficiente) 

b) Educação moral 

• Boa 

• Sofrível 

• Má (Severa ou relaxada) 
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c) Autores e obras6 

• Abecedários*, silabário, etc. 

• Cardoso, Lugares selectos 

• Carlos Silva, Paleógrafo 

• Cartilha do abade de Salamonde 

• Catecismo de Montpellier (resumo) 

• Duarte Ventura, manuscrito 

• Figueiredo, Gramática Portuguesa 

• Latino Coelho, Enciclopédia 

• Livro dos meninos (O) 

• Monteverde, Método Facílimo* 

• Monteverde, Manual enciclopédico 

• .................................................... 

7. Número de alunos 

a) Número de alunos inscritos (discriminado por sexo; indicação de 

pagarem ou não mensalidade) e número de alunos presentes à inspecção, 

por disciplina e por grau: 

• Curso de Português 

• Desenho linear 

• Francês 

• Inglês 

• Alemão 

• Geometria 

• Matemática elementar 

                                            
6 Os livros assinalados com * são os mais frequentemente encontrados nas escolas. Para além desses, 
registo outros, acrescentados à mão pelo inspector: Bíblia da Infância; Vida do Príncipe D. Teodósio; 
Tesouro de Meninas; Compêndio de Civilidade; Livros devotos; História Sagrada de Monteverde; 
Sistema métrico de Monteiro de Campos; Tabuada de Coutinho; Expositor Português. 



 968

• Física, química e introdução 

• Geografia e História 

• Latim 

• Latinidade 

• Filosofia racional 

• Eloquência 

• Outras disciplinas 

b) Número de alunos que frequentaram a escola no ano anterior de acordo 

com o ano em que começaram a estudar7 (discriminado por sexo) 

c) Número de alunos que frequentaram a escola no ano anterior de acordo 

com o ano em que nasceram8 (discriminado por sexo) 

8. Classificação dos alunos 

a) Classificação em Bom, Suficiente e medíocre, dos alunos presentes à 

inspecção, relativamente a cada uma das áreas disciplinares9: 

• Leitura (4 classes) 

• Escrita (5 classes) 

• Contas (5 classes) 

• Sistema métrico (4 classes) e doutrina cristã 

• Gramática (2 classes), Corografia e História de Portugal 

• Lavores10 ("prendas" – fiar na roca; meia e crochet; costura; 

bordado; renda em almofada com bilros; cortar). 

(IAN/TT, MR, Lv 1054) 

                                            
7 Nota interessante - estamos no ano de 1867 e as hipóteses são: antes de 1857; 1857; 1858; 1859; ... 
1866; em ano desconhecido. 
8 Nota interessante - estamos no ano de 1867 e as hipóteses são: antes de 1850; 1850; 1851; 1852; ... de 
1863 em diante; em ano desconhecido. 
9 A maior parte das vezes os alunos não são avaliados em gramática, corografia e história, porque se lhes 
não aplica. O mesmo para sistema métrico. 
10 Registo a minha perplexidade relativamente a esta apreciação do «adiantamento nas prendas abaixo 
designadas» (que são as que indico) ser feita por um inspector, do sexo masculino, que não teve, nunca, 
formação em lavores – segundo a educação da época, reservada às meninas... 
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ANEXO 10 

GUIÃO DE INSPECÇÃO DAS ESCOLAS PARTICULARES 

(1875) 
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Quesitos a que os inspectores devem responder com relação às escolas 
primárias não mantidas pelo estado: 

 
 

Distrito 
Concelho 
Freguesia 
Local da escola 
 

 
 A escola está bem situada para a concorrência dos alunos? 
 
1.º  A que distância fica da escola pública mais vizinha? 
 

A quem pertence o edifício? 
 
 

Está em boas condições higiénicas e pedagógicas?1 
 
 Para quantos alunos é suficiente a casa escolar?  Internos? 
2.º Semi-internos?  Externos? 
 

Tem mobília suficiente para os alunos que regularmente a frequentam? 
 
 
3.º A escola é mantida por legado, associação religiosa, subscrição, empresa 

particular do professor ou de outro indivíduo?2 
 
 
 Quais são as disciplinas que se ensinam na escola? 
 

Quantas horas dura a lição de manhã?   Quantas a da tarde? 
4.º Quantas a da noite? 
 
 Quais os lavores, sendo a escola do sexo feminino ou mista? 
 
 
 Qual o nome do professor ou professora? 
 
5.º É secular ou eclesiástico? 
 
 Sua idade? 

                                            
1 Grande parte das vezes a resposta é negativa para este item e também para o mobiliário. 
2 A quase totalidade das escolas é mantida pelo professor, que recebe as mensalidades dos alunos. 
Excepção para as escolas da Sociedade das Casas de Asilo e para os Asilos da Infância Desvalida de D. 
Pedro V, para além das escolas da Associação Protectora de Meninas Pobres. 
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 Qual o procedimento moral e civil do professor, bom ou medíocre?3 
 
6.º  A sua capacidade literária é distinta, regular ou medíocre?4 
 
 Deu parte do estabelecimento da escola às autoridades competentes? 
 
 
 Quais os vencimentos do professor?   Por quem pagos? 
 
7.º 
 Tem ajudante?   Qual o vencimento e por quem pago? 
 
 
 
 Qual o modo de ensino adoptado na escola?5

 
 

8.º  Qual o método que o professor emprega no ensino de cada uma das disciplinas?6 
 
 
9.º Há programas organizados pelo professor?   Para quais disciplinas?  
 
 
10.º Quais os compêndios mais usados na escola?7 
 
 
11.º Há prémios para os alunos?8   Quais e por quem pagos? 
 
 
12.º Há castigos?9   Quais? 
 
 
13.º Há épocas fixas de matrícula na escola?   Quantas e em que meses? 
                                            
3 Normalmente: "bom" ou "suponho que bom". 
4 Geralmente classificada de "medíocre". 
5 Método individual, com raríssimas excepções (para as Casas de asilo, Asilos D. Pedro V, Casa Pia e 
APMP). 
6 Para a leitura, o método de soletração antigo é o privilegiado. 
7 Ver nota ao guião de 1867, relativamente aos livros mais frequentemente encontrados. 
8 Normalmente não há. 
9 Resposta quase sempre positiva. Aplicam-se castigos corporais, dos quais os mais frequentes são: 
palmatoadas e "carapuço", mas também privação de comida ou de recreio e ainda "separação dos outros". 
Aparecem muitas referências a letreiros, algumas vezes com indicação do tipo de inscrições: 
"Preguiçoso", "mandrião", "negligente", "turbulento", etc. Registo duas observações interessantes: «um 
berro e palmatoadas» (folha 217 verso) e «gritar às alunas, carolo com uma cana» (folha 223 verso). 



 

 

14.º Qual o movimento dos alunos no ano lectivo de 1873 a 1874? 
 (preencha o mapa seguinte) 
 

Sexos 
Masculino Feminino Alunos 

Internos Semiinternos Externos Internos Semiinternos Externos 
TOTAL 

                       Menores de 10 anos        
 
                       De 10 a 12 anos        
Matriculados 
                       De 12 a 14 anos        
 
                       Adultos        
Com frequência regular        
Prontos no fim do ano        
Aprovados nos exames de admissão 
aos liceus        
 
15.º Quantos alunos há no ano lectivo de 1874 a 1875? 
 (preencha o mapa seguinte) 
 

Sexos Disciplinas 

Masculino Feminino 
Leitura 

--- 
Classes 

Escrita 
--- 

Classes 

Aritmética 
--- 

Classes 

Sistema métrico 
--- 

Classes 

Gramática 
--- 

Classes 

Alunos 

Inter 
nos 

Semi-
internos 

Exter 
nos 

Inter 
nos 

Semi-
internos 

Exter 
nos 1.ª 2.ª 3.ª 1.ª 2.ª 3.ª 1.ª 2.ª 3.ª 1.ª 2.ª 3.ª 1.ª 2.ª 3.ª 

Coro 
grafia 

--- 
Classe 
única 

Histó 
ria 
--- 

Classe 
única 

Doutri
na 
--- 

Classe 
única 

Dese 
nho 
--- 

Classe 
única 

Matriculados                    1 4 5 5 21 10 
Com frequência 
regular                    1 4 5 5 21 10 
Presentes à 
inspecção                    1 4 5 5 17 10 
Inspeccionados                    1 4 4 4 5 8 
 
As classes são as mesmas que vão nos quesitos para as escolas oficiais10. 
                                            
10 Ver documento sobre "disciplinas de instrução primária" (Anexo 8). 
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Nas escolas do sexo feminino quantas alunas se matricularam no dito ano de 1874 a 1875 nos seguintes 
 
 

Matriculadas Com frequência regular Presentes à Inspecção Inspeccionadas  
Internas Semi-

internas Externas Internas Semi-
internas Externas Internas Semi-

internas Externas Internas Semi-
internas Externas 

Fazer meia             
Ponto de crochet             
Coser             
Bordar a branco             
Bordar a cor             

Lavores 

Talhar roupa branca             
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16.º Qual o resultado da inspecção? 
 (preencha o mapa seguinte) 

Qualificação do Inspector 
Bom Suficiente Medíocre 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Disciplinas Classes 

Internos Semi-
internos 

Exte 
rnos Internos Semi-

internos 
Exter 
nos Internos Semi-

internos 
Exter 
nos Internos Semi-

internos 
Exter 
nos Internos Semi-

internos 
Exter 
nos Internos Semi-

internos 
Exter 
nos 

1.ª   
2.ª   Leitura 
3.ª   
1.ª   
2.ª   Escrita 
3.ª   
1.ª   
2.ª   Aritmética 
3.ª   
1.ª   
2.ª   

Sistema métrico 

3.ª   
1.ª   
2.ª   Gramática 
3.ª   

Corografia   
História pátria   
Doutrina cristã   
Desenho   

Lavores   
Fazer meia   
Ponto de crochet   
Coser   
Bordar de branco   
Bordar de cor   
Talhar roupa branca 

Única 

  
            O Inspector 
Em ___ de _____ de 187__            (IAN/TT, MR, Lv 1075) 
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ANEXO 11 

EXTRACTOS DOS RELATÓRIOS DAS INSPECÇÕES 

ÀS ESCOLAS OFICIAIS 

(1875) 
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Extractos da Inspecção Extraordinária das Escolas Oficiais, 

2.º 3.º Círculos de Lisboa 

1. Do Inspector Augusto José da Cunha 

Acerca de uma escola feminina do Bairro Ocidental de Lisboa (Lapa – Rua do 

Quelhas): 

“A Professora é zelosa e regularmente inteligente: o serviço escolar é bem dirigido; e só 

encontrei o defeito que há em quase todas as escolas para o sexo feminino – demasiado 

desenvolvimento do ensino dos lavores em prejuízo do ensino literário – Emendando 

este defeito, e sendo mais espaçosa a casa da aula, ficaria a escola em condições muito 

satisfatórias”. 

Numa escola feminina da freguesia de Sta Isabel (Rua de S. Miguel da Boa Morte): 

“A distribuição do ensino sofre do mesmo defeito que há em quase todas as escolas para 

o sexo feminino – muitas horas escolares para lavores e poucas para o ensino literário – 

donde resulta estarem as alunas muito atrasadas: nenhuma estuda corografia, nem 

história, nem desenho. O ensino do sistema métrico é pouco desenvolvido, assim como 

o da gramática. Diz a Professora que logo que diminui o número de horas destinadas 

para a costura, as mães retiram as filhas da escola, porque desejam principalmente que 

estas cosam na escola os objectos que para este fim (?) levam de casa”. 

E mais adiante diz: “Parece que o principal ensino na escola é o da costura, marca e 

crochet.” E ainda: 

“A casa da aula é asseada e tem bastante luz, mas é muito acanhada em relação ao 

número de alunos que a frequentam; acham-se estes em extremo acanhados, a ponto de 

serem quase impossíveis os movimentos, e muito viciado o ar que se respira. A mobília 

está em bom estado; as dimensões da casa não permitem mais móveis, mas o número de 

carteiras é insuficiente, e há falta de um quadro preto e de um mapa do país. A aula não 

comporta mais de 30 alunos e no dia em que a visitei estavam 66. A Professora alega 
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que na Freguesia não encontra casa com dimensões suficientes a não ser por alto preço, 

que os seus meios não consentem. Julgo verdadeira a alegação.”1 

Numa escola das Mercês (Rua dos Caetanos – edifício do Conservatório), há uma 

professora que o inspector considerou uma das melhores da capital e de quem diz: 

“O estado de aproveitamento das alunas, posto que não seja desanimador, não 

corresponde ao que se devia esperar da inteligência e zelo da professora. É talvez isto 

devido à pouca regularidade com que as alunas frequentam a escola, e sobretudo à mal 

(?) distribuição que esta, como todas as Professoras, faz do tempo escolar, destinando 

tantas horas para o ensino dos lavores, quantas para o ensino da parte literária, donde 

resulta haver pouco tempo para esta última. E tanto é isto provável que, no curso 

nocturno, em que não há ensino de lavores, as alunas estão muito adiantadas e algumas 

preparam-se para exame de habilitação para o magistério.” 

De uma escola em Sta Catarina (Travessa da Portuguesa): 

“A casa da aula é péssima: não tem capacidade para as alunas, nem luz, nem ventilação, 

nem asseio; a escada é sujíssima e tem um cheiro insuportável. A mobília escolar 

consiste unicamente numa pequena e velha mesa onde as alunas escrevem, e as 

cadeirinhas onde elas se assentam, e que lhes pertencem. Estes objectos e uma cómoda 

para guardar roupa são a única mobília da casa da aula, que, pela breve descrição que 

fica feita, se reconhecerá estar abaixo de todo o comentário.” 

De uma escola masculina no Bairro Central, freguesia de S. José (Rua da Mãe 

d'Água): 

“O aproveitamento dos alunos é muito medíocre. Declarou o Professor que o melhor 

aluno da escola não estava presente na ocasião da inspecção: é este o único que aprende 

história e corografia, que sabe dividir as orações e resolve problemas de uso comum. 

Dos que estavam presentes só 5 aprendem gramática, mas pouco sabem; nenhum 

resolve problemas de uso comum, nenhum aprende história nem corografia. As escritas 

                                                 
1 Note-se que a renda da casa referida é de 48$000 réis anuais e a professora ganha 110$000 pelo Estado 
e mais 30$000 rs da Câmara Municipal de Lisboa. No ano de 1873-74 recebeu também da C.M.L. mais 
29$000 de gratificação. 
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que vi são muito medíocres. Pode dizer-se em geral que os alunos estão muito 

atrasados.” 

Em S. Sebastião da Pedreira (Largo de S. Sebastião, n.º 8): 

“Esta escola está em deploráveis condições, tanto na parte material como em relação ao 

serviço do Professor e ao aproveitamento dos alunos. A aula é um quarto pouco 

asseado, sem luz nem ventilação, para o qual se sobe por uma péssima escada. A 

mobília escolar consta unicamente de uma mesa para o Professor, sem gavetas e 

arruinada, uma cadeira bastante estragada, dois bancos de pinho, cada um dos quais 

pode dar lugar a 5 alunos, e suspensos nas paredes alguns pequenos mapas para o 

ensino da leitura pelo método Castilho. Da mobília escolar nada mais: em seu lugar, 

duas cómodas, com espelho e castiçais. Ninguém dirá que a casa é uma escola.” 

Nas observações acerca do professor e da escola regista: 

“O Professor, pelo seu estado físico e pela negligência com que desempenha as funções 

do magistério é incapaz de dirigir uma escola. Quando visitei a aula (eram dez horas da 

manhã) não achei nem um só aluno. Disse o Professor que os alunos já se haviam 

retirado; que eles entravam e saíam à hora que queriam. Tenho porém motivos para crer 

que a escola não tem alunos, pois que, tomando informações do Pároco, que é um 

cavalheiro ilustrado e digno de todo o crédito, me disse ele que há muitos anos que 

estava a escola deserta e que se podia dizer não haver escola oficial na freguesia de S. 

Sebastião. O mesmo me repetiu o Regedor e outras pessoas da Freguesia. Pedindo as 

escritas dos alunos, apresentou-me o Professor meia dúzia de farrapos de papel sujo 

cobertos de letras manuscritas. A cor da tinta mostrava terem sido escritos há muitos 

anos. Enfim a escola acha-se num estado deplorabilíssimo e sou de opinião que, quanto 

antes, o Professor seja submetido a exame de saúdem afim de ser jubilado.” 

2. Do Inspector Francisco Pereira de Figueiredo 

De uma escola masculina em Sta Engrácia (Travessa do Meio): 

“A casa da aula não é muito espaçosa: atendendo porém aos alunos que regularmente a 

frequentam pode reputar-se suficiente. A mobília está longe de satisfazer, porque os 

bancos não têm costas, não têm altura proporcionada à estatura dos alunos, e a carteira é 
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insuficiente. Como porém a mobília é do Professor, parece-me que só se poderia ser 

mais exigente dando-lhe mobília nova.” 

E, mais à frente diz: 

“[O Professor] tem preparado alguns alunos para exames no Liceu, e diz que muitos 

mais poderia ter aprontado se eles tivessem perseverança na frequência. Em regra os 

alunos abandonam a escola apenas sabem ler, escrever e contar, porque vão destinar-se 

a diferentes indústrias. Apenas três alunos se propuseram para exame no liceu.” 

E ainda: “Alguns faltam meses sucessivos, poucos se apresentam à hora de começar a 

aula, e menos ainda se prestam a estudar o programa das disciplinas da instrução 

primária (...).” 

De uma escola masculina no lugar de Caneças2, freguesia dos Olivais: 

“A escola é bastante frequentada; mas, como se depreende do mapa n.º 3, o 

adiantamento não é grande, e há disciplinas que o professor não ensina (o desenho), e 

outras que ensina mal (a gramática e o sistema métrico). Parece, porém, que a frouxidão 

do professor seria modificada favoravelmente se houvesse inspecções frequentes. Há 

em Caneças muitas crianças do sexo feminino que estão sem instrução.” 

 

(IAN/TT, MR, Lv 1074) 

                                                 
2 Nesta escola a renda da casa é paga por subscrição entre os moradores do lugar. 
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Regulamento do Colégio de Santa Joana Princesa 

As educandas do Colégio de Santa Joana estão divididas em seis classes. 

Cada classe forma um grupo separado, não se devendo juntar com os outros grupos a 

não ser no Refeitório e na Aula de Lavores, aonde estarão colocadas por classes. 

Cada classe tem a sua cor, a sua divisa, os seus distintivos; mas só têm direito de usar as 

faixas e insígnias, de participar dos privilégios da sua classe, as Meninas que têm Bom 

Comportamento. Usarão as faixas e distintivos: nas diferentes festas e soirées colegiais; 

na recepção de alguma visita importante; na ocasião da Distribuição dos Prémios e da 

Leitura do Regulamento. 

Notas 

As Meninas terão boas e más notas de comportamento e maneiras, de lições, de ordem e 

arranjo. 

As boas notas são: Exemplar ou Notável, Óptimo e Bom; as más notas são: Sofrível e 

Mau. 

Cada uma das Mestras marcará no fim da semana o comportamento de cada Menina e o 

resultado das notas de todas as Mestras é que dá a nota decisiva da semana. 

As notas de Lições (incluindo: lições de cór, leitura, análise, contas, ditado, exercícios 

escritos) são valores de 0 a 3 que contadas no fim da semana e do mês dão direito ao 1º, 

2º, 3º lugar, etc... da classe. Do resultado dos valores depende a nota decisiva do mês: 

Notável, Óptimo, Bom, Sofrível ou Mau. 

As regras particulares relativas aos valores estão explicadas num mapa especial. 

A Mestra das Aulas assim como as Mestras que tiverem mais horas de vigilância com as 

Meninas, marcarão nota dobrada de comportamento no fim da semana. 

As notas serão mandadas todos os meses pelas próprias Meninas às suas famílias. 

Prémios e recompensas 

Os prémios de comportamento geral serão dados todos os meses, mas os prémios de 

lições serão dados no fim do ano. 

Além disso haverá prémios de frequência, de Ordem e arranjo e de conversação em 

línguas estrangeiras. 
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No fim do mês distinguir-se-ão também com recompensa especial as 1.as, 2.as e 3.as de 

cada classe, e será concedida à classe em que todas as Meninas tiverem merecido no 

Comportamento ou nas lições a nota Bom, Óptimo ou Notável, uma palma verde, 

prateada ou dourada como vem explicado no mapa dos valores. 

Os prémios de Comportamento são fitas que as Meninas terão para as distinguir. As 

fitas diferem de cor segundo o grau da recompensa: 1ª branca; 2ª vermelha; 3ª roxa. 

Para receber a fita de comportamento no fim do mês é preciso ter o número dos valores 

exigidos e não ter merecido a nota Mau durante o mês. Além disso as notas de lições 

devem corresponder às notas de Comportamento. Por exemplo: 

Para ter a fita de comportamento Exemplar é preciso ter merecido Exemplar no 

Comportamento e Óptimo em todas as outras disciplinas. 

N.B. - Exceptua-se Música, Desenho, Pintura, Caligrafia, Curso de Economia 

doméstica e Flores, nas quais podem ter uma nota inferior contando que não seja Mau. 

Para ter fita de Óptimo é preciso ter merecido Óptimo no Comportamento e ao menos 

maioria de Óptimo e o resto Bom em todas as disciplinas. 

Para ter a fita de Bom é preciso ter merecido a nota Bom no Comportamento e em todas 

as disciplinas. 

Segue-se o mesmo regulamento para as recompensas e prémios do fim do ano. 

A Menina que já tiver fita de comportamento e que merecer nas notas do mês um Mau 

nas lições, perderá a sua fita. 

As Meninas não têm direito a receber prémio de Comportamento o primeiro mês da sua 

entrada no Colégio. 

Todos os prémios constam de 3 graus e são dados segundo a ordem que está 

estabelecida para as notas do mês e do ano. 

As Meninas que merecerem fita de comportamento no dia da Distribuição dos Prémios 

devem tornar a recebê-la no dia da leitura do Regulamento. 

As Meninas que saírem do Colégio antes da Distribuição, sem motivo justificado, 

perdem o direito de receber os prémios merecidos pelo resultado do ano e dos exames. 

As Meninas que não têm nenhuma ausência durante o ano, terão o prémio de 

Frequência no fim do ano. Quando forem a casa passar os anos de seus Pais, podem 
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ficar 3 dias, isto é: ir na véspera e voltar no dia seguinte. Sendo assim não se contam as 

ausências. 

60 ausências durante o ano fazem perder o direito aos prémios. 

Entrando para o Colégio depois do dia 1º de Março não podem concorrer aos prémios 

do fim do ano. 

Castigos 

Não há castigos corporais. Os castigos segundo a gravidade das culpas, são: A 

repreensão dada pela professora e chamamento à presença da Directora para esta dar a 

repreensão; a repreensão pública na aula; a privação da recreação em comum; as más 

notas; a participação à família e a expulsão do Colégio. 

As Meninas que por costume não souberem as lições, copiá-las-ão uma ou mais vezes 

durante as recreações. 

Lições 

É proibido às Meninas perguntar umas às outras coisa alguma durante o estudo ou pedir 

licença às Mestras para o fazer. 

As Meninas não poderão usar os livros umas das outras, nem abrir ou mexer nas 

carteiras e nas caixas das outras Meninas sem licença. 

As Meninas devem prestar muita atenção durante a classe às lições que se marcam para 

o dia seguinte, para não terem nada a perguntar durante o estudo. 

Quando for hora de sair das classes as Meninas devem pôr-se em forma e ir para o lugar 

determinado pelo regulamento do dia. 

Línguas 

As Meninas que aprendem Francês, Inglês ou Alemão são obrigadas a falar estas 

línguas todos os dias umas com as outras e com as Mestras que as entendem. 

Pianos 

As Meninas devem ir estudar piano nas horas marcadas no cartão destinado para esse 

fim, e devem ser muito pontuais no principiar e acabar das lições ou estudo de piano. 
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Biblioteca 

Os livros para leitura instrutiva e recreativa pertencentes à Biblioteca do Colégio, 

distribuir-se-ão todos os Domingos e dias santos, mas as Meninas devem tornar a 

entregá-los à Bibliotecária antes da hora do estudo da tarde. 

Não há licença de ler nestes livros durante a semana. As Meninas não podem emprestar 

estes livros umas às outras; sempre que queiram ler um livro devem pedir licença à 

Mestra das Aulas. 

Cartas 

As Meninas escreverão a seus Pais de 8 em 8 dias. 

Devem escrever com cuidado, não estragando o papel, e fazendo diligência por 

acabarem as cartas no tempo marcado. 

As Meninas podem ir à sala falar com seus Pais todas as vezes que estes o desejem. 

Trabalhos de mãos 

As Meninas devem apresentar no fim do ano pelo menos quatro obras de mãos, sendo 

uma de costura, outra de bordado a branco, e as outras duas bordados a fantasia. As 

Meninas que frequentam o curso de Economia Doméstica estão dispensadas de 

apresentar costura. 

Cada Menina terá uma caixa com todos os preparos de costura: dedal, agulhas, tesoura, 

etc. 

As Meninas que não fizerem bordado a branco não receberão prémios de Lavor no fim 

do ano, ainda que tenham merecido a nota Notável, Óptimo ou Bom em Lavor. 

Recreações 

As Meninas terão horas para passear e horas para brincar. 

Nas horas de recreio todas devem tomar parte nos jogos a não ser alguma que seja 

dispensada por motivo de falta de saúde. 

As Meninas devem tomar cuidado com os seus jogos. Cada classe terá os seus jogos 

próprios e não se deverá servir dum jogo pertencente a outra classe. 

A recreação não principiará seja em casa seja na quinta sem que a Mestra tenha dado o 

sinal. 
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Quando tiverem os recreios na quinta devem, ao terminar o recreio, juntar-se no largo 

diante do refeitório para entrarem em ordem nas Aulas, e quando os recreios tiverem 

lugar em casa devem pôr-se em ordem logo que a Mestra toque o sino. 

Refeitório 

Nenhuma Menina deverá sentar-se ou levantar-se, nem começar a comer, sem que a 

Mestra dê o sinal para isso. É proibido passarem umas às outras coisa alguma de 

comida. 

Dormitório 

As Meninas guardarão silêncio no Dormitório. 

Levantar-se-ão ao toque do sino. Cada Menina deverá despir-se e vestir-se do lado da 

cama onde estiver a sua cadeira. Conservarão os cortinados fechados enquanto se 

despem e vestem e durante a noite. O fato deverá ficar sobre as cadeiras e não sobre as 

camas. Quando lhes faltar algum objecto, dirigir-se-ão à Mestra que estiver no 

Dormitório, pedindo com bom modo o que precisam; também entregarão à Mestra 

qualquer coisa que precise ser concertada para o dia seguinte. 

Qualquer Menina que se sinta doente durante o dia queixar-se-á à Enfermeira, e se se 

sentir mal pela manhã avisará a Mestra que estiver no Dormitório. 

Recomenda-se às Meninas a modéstia, o asseio e a prontidão na sua toilette. 

É proibido guardar no Dormitório coisa alguma que não seja absolutamente necessária 

para a sua toilette. 

As Meninas rezarão todos os dias as Orações da manhã e da noite e o Terço. 

Ordem e arranjo 

As Meninas usarão todas os vestidos do uniforme com avental, ou bibe do uniforme. As 

Pequeninas usarão bibes brancos. 

É proibido às Meninas escrever nos livros e sobretudo nas portas e paredes. 

As Meninas devem tomar cuidado de não estragarem os livros, brinquedos, etc.; 

também não se devem servir de objectos pertencentes a outras Pensionistas. Não têm 

licença de deitar papéis no chão, de tirar os tinteiros dos seus lugares e nunca sairão das 

Aulas sem que tenham arranjado tudo o que lhes pertence. 
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Cada uma das Pensionistas estará encarregada por semana do arranjo da Aula; terá a seu 

cuidado os jogos e brinquedos, e será responsável pela boa ordem e arranjo da sua 

classe enquanto durar esta obrigação que deverá cumprir com zelo e boa vontade. 

Maneiras 

Quando a Directora entrar na aula as Meninas devem levantar-se. 

Nenhuma Menina deve sair da aula sem pedir licença à Mestra que estiver presidindo. 

 

15 de Outubro de 1898 

 

A Directora: Maria Ignez Champalimaud Duff. 

 

(ADSCS, n/c, Regulamento do Colégio de Santa Joana Princesa, Aveiro, Out 1898) 
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ANEXO 13 

LISTAGEM DE ALUNAS E PAUTAS DE NOTAS DO 

COLÉGIO DE S. JOSÉ, BENFICA 

(1909-1910) 
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Nome Idade Classe 

Aida do Vale Pimenta de Miranda 16 5.ª classe 

Albertina Martins da Cunha 10 2.ª classe 

Alda Irene de Almeida 11 2.ª classe 

Alda Maria de Campos Gonzaga Aboim 13 4.ª classe 

Alice Malheiro 11 1.ª classe 1.ª div. 

Alice Maria Gonçalves dos Santos Gomes 15 5.ª classe 

Alzira Maria Sílvia da Mota Beirão 12 4.ª classe 

Amélia de Oliveira Gomes 12 1.ª classe 1.ª div. 

Amélia Freitas Rego 20  

Ana Carolina Pombo Arens Teixeira   8  

Ana de Quadros Carvalho 19 6.ª classe 

Antonieta Malheiro 11 3.ª classe 

Belmira Teixeira Bastos 13 3.ª classe 

Berta da Natividade Pombo Arens Teixeira 12 2.ª classe 

Celeste Georgina Lopes 11 2.ª classe 
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Nome Idade Classe 

Clara Malheiro de Castro de Albuquerque Vilhena 14 4.ª classe 

Clementina Ribeiro Osório   8 1.ª classe 1.ª div. 

Dora Peixoto Soares Brandão 15 2.ª classe 

Ernestina Cândida Baptista  2.ª classe 

Estela Felner Garcez Palha 12 3.ª classe 

Ester Clotilde Tavares Teixeira 14 5.ª classe 

Ester Elisa de Oliveira Mata Pestana 18 6.ª classe 

Fausta Paiva dos Santos Martins 12 2.ª classe 

Fernanda Correia Henriques Celestino Soares 14 3.ª classe 

Ida Matilde da Silveira e Lorena (Sarzedas) 12 2.ª classe 

Irene de Morais Carvalho 17  

Isabel Maria de Mendonça 14  

Júlia Aboim da Silva Amado   9 1.ª classe 1.ª div. 

Laura Delfim da Silva Guimarães 15 3.ª classe 

Laura do Carmo Simões 13 4.ª classe 

Lívia Álvares Baptista de Sousa 17 5.ª classe 

Luísa da Silva   8 1.ª classe 1.ª div. 

Luísa de Jesus Henriques 15 4.ª classe 

Margarida Murta Xavier 11 2.ª classe 

Maria Adelaide Navarro   8 1.ª classe 1.ª div. 

Maria Adélia Gonçalves dos Santos Gomes 17 6.ª classe 

Maria Alice Saraiva 10 2.ª classe 

Maria Amélia da Silva Pereira   8 1.ª classe 1.ª div. 

Maria Ana Cyrne de Sousa de Madureira e Mendonça 15  

Maria Antónia de Paula Brito 16 3.ª classe 

Maria Antónia Osório de Aragão 11 2.ª classe 

Maria Beatriz Pombo Arens Teixeira 14 4.ª classe 

Maria Coelho de Abreu 16 4.ª classe 

Maria da Luz Benchimol ? 1.ª classe 1.ª div. 

Maria da Piedade Godinho 12  

Maria das Dores Machado 13 4.ª classe 

Maria das Dores Patacho Ferros 18 6.ª classe 

Maria das Necessidades Felner Garcez Palha 15 3.ª classe 
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Nome Idade Classe 

Maria de Lurdes Monteiro Torres Felner 12 4.ª classe 

Maria del Pilar Segura de Faria   9 1.ª classe 1.ª div. 

Maria do Carmo Damasceno Rato 12 4.ª classe 

Maria do Carmo Mota Dinis   6 1.ª classe 2.ª div. 

Maria Domingas Queiroz de Andrada Pinto 17 5.ª classe 

Maria Isabel de Melo Tedeschi   8  

Maria Isaura Freitas Rego 16  

Maria Jacinta de Azevedo Coutinho   9 2.ª classe 

Maria Joana 11 2.ª classe 

Maria Joana de Azevedo Coutinho   7 1.ª classe 1.ª div. 

Maria José Osório de Aragão 12 2.ª classe 

Maria Luísa de Saldanha Oliveira Daun e Lorena 13  

Maria Luísa dos Reis Borges 18 4.ª classe 

Maria Luísa Dúlio Ribeiro 11 3.ª classe 

Maria Manuela da Costa Oliveira 12 2.ª classe 

Maria Madalena Donguiral do Sacramento Monteiro 13 4.ª classe 

Maria Margarida Magalhães de Castro 14  

Maria Margarida Monteiro Torres Felner 16 5.ª classe 

Maria Marta Donguiral do Sacramento Monteiro 12 3.ª classe 

Maria Rafaela da Costa Cardoso 15 4.ª classe 

Maria Ribeiro da Silva 16 5.ª classe 

Maria Sara de Jesus Freitas   9 1.ª classe 1.ª div. 

Maria Sara Natália de Abreu Lobo 15 4.ª classe 

Maria Teresa de Pimentel Lima 10 2.ª classe 

Maria Teresa Vilhena de Melo 10  

Ofélia Margarida Pessanha Charula de Melo 17 4.ª classe 

Ondina de Sousa Coutinho   9 2.ª classe 

Palmira Marques da Silva 19  

Rosa Eulália Xavier Neves 12 2.ª classe 

Sara Felner Garcez Palha 10 2.ª classe 

Virgínia do Carmo Moreira de Faria 15 3.ª classe 

 
Nos quadros das notas e dos exames, aparecem as seguintes disciplinas: 
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Doutrina Cristã, Ordem, Português, Inglês, Francês, Alemão, Tradução, Música: Piano – 

Teoria; Rabeca, Bandolim, Desenho, Pintura, Pirografia, Caligrafia, Lavor, Comportamento, 

De falar as línguas. 

Primeira página do quadro de notas: 

 

 

(IAN/TT, AC, Cx 40, 244) 
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ANEXO 14 

LISTAGEM DAS ALUNAS QUE FREQUENTARAM O 

COLÉGIO DE S. JOSÉ, EM BENFICA1 

                                                 

1 Documento de trabalho. 
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IAN/TT, AC, Lv 346, Registo dos Alunos do Asilo de S. José; IAN/TT, AC, Caixa 40 (Solene distribuição de prémios: Doc. 241 – 1878/79; Doc. 484 – Relatório da 
Irmandade de Sta Cecília, Jan. 1884; Doc. 242 – 1885/86; Doc. s/n – 1908; Doc. s/n – 1909; Doc. 244 – 1910); Caixa 42 (Solene distribuição de prémios: Doc. 5(5) – 
1898; Doc. 5(6) – 1902; Doc. 5(9) – 1899); Livros 32 (Atribuição de prémios: 1890/91-1901/02); 341 (1886/87-1893/94); 136 (1894/95-1901/02); 148 (Registo de alunas 
– matrículas:1901-1910; com registos anteriores); 153 (1905/06-1909/10); 983 (1879/80, Livro de notas das alunas). 
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 Maria Teresa de Ornelas 
de Vasconcelos10 

                                

 Augusta Maria de Ornelas 
de Vasconcelos 

                                

 Isabel de Ornelas                                 

 Agostinho Marinho da 
Cruz11 

                                

 Carlos Marinho da Cruz                                 

 Henrique Marinho da 
Cruz 

                                

 Amélia Marinho da Cruz12                                 

                                                 
1 Estes nomes estão no final do relatório da Irmandade de Sta Cecília de 1884 como sendo de Irmãs Protectoras – ex-alunas que continuam a pertencer à Irmandade. 
Ficam nesta coluna sem data porque não sei quando frequentaram o Colégio. As que já constam de listas de outros anos, ficam assinaladas nos locais respectivos. 
2 Estes alunos estavam também inscritos no Lv 346, das Portas da Cruz. Frequentaram o Colégio a partir de Setembro de 1876 e, por isso, posso supor que tenham 
transitado para Benfica, uma vez que a mudança se deu antes do final do ano lectivo. 
3 Nomes em Livro 346 (IAN/TT, AC, Lv 346) do Registo do Colégio das Portas da Cruz, inscritos a partir de Maio de 1877. 
4 Lista não exaustiva: nomes retirados do programa da “Solene Distribuição de Prémios”. Alguns nomes do fim da lista, do ano de 1909/10, também têm origem num 
programa de festa de distribuição de prémios. 
5 Nomes constantes da lista do Livro de notas das alunas do Colégio de S. José, em Benfica (IAN/TT, AC, Lv 983). 
6 Lista não exaustiva. Corresponde às alunas que pertenciam, neste ano à Irmandade de Sta Cecília. Informação recolhida de um relatório. 
7 Deste ano apenas tenho dados de Amélia Silva Porto. Há mais um ou outro dado solto, devidamente anotado sempre que se verifica. 
8 De Caixa 40 – 242, lista de alunas distribuídas por classes. Indica as idades. 
9 Não encontrei os livros correspondentes a estes três anos lectivos. Nos casos em que as alunas estavam antes e depois destas datas, considerei que seria lógico não haver 
saída e reentrada. Alguns foram verificados através da consulta do Livro 148 – livro de registo das alunas (1901-1910). 
10 As três irmãs Ornelas, Teresa, Augusta e Isabel, são as filhas de Maria Joaquina de Saldanha da Gama. Ver cartas a TS tratando deste assunto. 
11 Os irmãos Marinho da Cruz: Agostinho, Carlos e Henrique são os primeiros rapazes pensionistas nas Portas da Cruz, onde entraram em Setembro de 1876; dois deles 
ficaram até 1880 (ADSCS, C 3919, 10 Ag 1880). São também irmãos de Amélia e de Violante. Filhos do Dr. Agostinho Alves Marinho da Cruz, várias vezes referido 
nas cartas de TS. Defendeu os interesses da APMP em diversas circunstâncias, nomeadamente em questões de legados. 
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 Violante Marinho da 
Cruz13 

                                

 Vasco de Vasconcelos14                                 

 Francisco M. Castelhano                                 

 José Couceiro                                 

 José A. dos S. Rodrigues                                 

 Maria Luísa da Câmara15                                 

 Beatriz Canas da Costa e 
Silva16 

                                

 Virgínia Nepomuceno17                                 

 Maria Henriqueta de Melo 
[Campelo]18 

 
 

                               

 João Posser de Andrade19                                 

                                                                                                                                                                                                                                     
12 Ver nota no primeiro irmão, Agostinho. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Amélia Marinho Férin. 
13 Ver nota no primeiro irmão, Agostinho. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome Violante Marinho Quintela. 
14 Deve ser irmão de Sofia e de Alda. 
15 Irmã de Maria José da Câmara e de Mariana Eugénia. Veio do Colégio das Portas da Cruz, onde tinha entrado em Jan. 1877. Figura na lista das antigas alunas que 
estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome Maria Luísa da Câmara Horta e Costa (Maria Luísa José de Jesus da Câmara [Horta e Costa], nascida 24 Nov 
1870; casada com António Maria de Sousa Horta e Costa; com 3  filhos, uma das quais com o mesmo nome da mãe, nascida em 1902). Filhas de Luís Maria da Câmara e 
de Francisca Gertrudes Vilar Ferreira. 
16 Veio do Colégio das Portas da Cruz, onde tinha entrado em Jan. 1877. Será Beatriz Cândida Canas da Costa e Silva (1868-1962), filha de Manuel Joaquim da Costa e 
Silva e de Cândida Rosa Canas. 
17 Veio das Portas da Cruz onde tinha entrado em Janeiro de 1877. Em Abril entrou Jaime Nepomuceno provavelmente seu irmão e de Amélia e Júlia. 
18 Veio do Colégio das Portas da Cruz, onde tinha entrado em Fev. 1877 como “pensionista – grátis”. Irmã de António de Melo Campelo. Figura na lista das antigas 
alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria Henriqueta Melo de Azevedo (casada, em 1892, com António Francisco de Azevedo, 
irmão do Visconde de Rio Seco e ligado à casa de Benagazil, a que pertencia a Madre Maria Madalena Machado – www.genealogia.sapo.pt; nasceu em 1869 (ou 64?) e 
teve uma filha, Maria José). Filha de António Maria Campelo e de Maria José de Melo Saldanha e Castro. 
19 (1869-1926). Filho de João Lourenço Posser de Andrade e de Maria Clementina Jorge Dupoisat. Casou com Júlia do Rego da Fonseca Magalhães Costa e Silva. 
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 Eulália Giraldes20                                 

 Otília                                 

 Maria de Jesus                                 

 Jaime Nepomuceno21                                 

 Maria Teresa Ferrão [de 
Castelo Branco?22] 

                                

 Teodora Lemos                                 

 ? Morais23                                 

 Luís de Campos                                 

 Augusto Sanches                                 

 Inácio Duarte                                 

 Eduardo Duarte24                                 

 José de Mendonça25                                 

 Maria Luísa de 
Mendonça26 

                                

 José António dos Santos27                                 

 Maria Emília da Costa28                                 

                                                 
20 Maria Eulália Giraldes Barba de Noronha (1873-1896). Irmã de Maria do Carmo, Mariana e Francisco, que estiveram nas Portas da Cruz. 
21 Veio das Portas da Cruz onde tinha entrado em Abril de 1877. Será provavelmente irmão de Virgínia e talvez também de Amélia e de Júlia. 
22 Filha de Teresa de Saldanha da Gama. Foi freira de S. Francisco de Paula. (1866-1944). Entrou em Abril de 1877 nas Portas da Cruz como pensionista grátis. 
23 Entrou em Abril de 1877 nas Portas da Cruz, “grátis”. 
24 Irmão de Inácio. Ver carta da mãe, Maria Bárbara Duarte, com data de 18 de Janeiro de 1878, agradecendo à Madre Vigária o cuidado cm ele durante a doença 
(IAN/TT, AC, Cx 40 (376)). 
25 Filho dos Condes de Azambuja. Entrou em Maio de 1877 e a sua mensalidade 15$000 reis incluía a companhia da criada (IAN/TT, AC, Lv 346). 
26 Filha dos Condes de Azambuja. Entrou em Maio de 1877 com os irmãos. 
27 Entrou em Junho de 1877 com uma mensalidade de 13$500 reis (IAN/TT, AC, Lv 346). 
28 Entrou em Junho de 1877. Pensionista com 15$000 reis de mensalidade. 
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 Maria Augusta Hermann29                                 

 Sofia Duff30                                 

 Inácio de Carvalho                                 

 Gil da Costa                                 

 Berta Mary Lambert31                                 

 Julieta da Cunha e 
Oliveira32 

                                

 Roberto Duff33                                 

 Ema M. Counon34                                 

 Ana M. Counon35                                 

 Ascenso de Siqueira36                                 

 Manuel Algés (ou de 
Sousa Azevedo)37 

                                

 Carlos Algés (ou de Sousa 
Azevedo)38 

                                

                                                 
29 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Augusta Hermann Silvano. Não sei se é o nome de solteira. Entrou 
em Outubro de 1877 e tem registo de saída em Novembro de 1878. Pensionista com mensalidade de 15$000 (IAN/TT, AC, Lv 346). 
30 Irmã de Roberto. Pensionista com mensalidade de 9$000 reis (IAN/TT, AC, Lv 346). Houve mais três rapazes Duff nas Portas da Cruz (Alberto, Alfredo e Eduardo). 
31 Irmã de Beatriz Elisa. Entrou no Colégio em Dez. 1877, com indicação de “grátis, pensionista” (IAN/TT, AC, Lv 346). Figura na lista das antigas alunas que estiveram 
na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome Berta Lambert. Foi mestra de línguas no Colégio de Aveiro. 
32 Entrou em Dezembro de 1877. 
33 Entrou em Janeiro de 1878, pagando 9$000 reis pela sua mensalidade de pensionista. Irmão de Sofia. 
34 Irmã de Ana. Entraram em Março de 1878, pagando 4$500 reis de mensalidade como pensionista. A partir de certa altura uma das irmãs (ora uma, outra outra) aparece 
“grátis”. 
35 Irmã de Ema. Ver nota anterior. 
36 Ascenso António da Madre de Deus de Siqueira (1869-1907), filho dos Condes de S. Martinho. Entrou em Março de 1878 pagando 13$500 como pensionista 
(IAN/TT, AC, Lv 346). 
37 Os dois irmãos, Manuel e Carlos, entraram em Março de 1878 e pagavam, cada um, 13$500 reis de mensalidade como pensionistas (IAN/TT, AC, Lv 346). 
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 Joana de Melo39                                 

 Maria Augusta de Castro 
Lemos40 

                                

 Julieta Delanave de 
Oliveira41 

                                

 Joaquina Franco42                                 

 Abílio Pinheiro43                                 

 João Franco [Monteiro]44                                 

 Ana Augusta de Sousa 
Pimentel 

                                

 Cândida Antónia Bayma45                                 

 Emília do Rosário Canas46                                 

 Mariana da Soledade 
Canas47 

                                

 Adelaide dos Reis48                                 

                                                                                                                                                                                                                                     
38 Ver nota anterior. 
39 Entrou em Maio de 1878 pagando uma pensão de 15$000 reis (IAN/TT, AC, Lv 346). 
40 Entrou e saiu no mesmo mês de Novembro de 1878. 
41 Entrou em Novembro de 1878 como pensionista, pagando 15$000 (IAN/TT, AC, Lv 346). De acordo com carta de TS à mãe com data de 10 de Agosto de 1880 
(ADSCS, C 3919) saiu a 20 desse mês, assim como dois dos Marinho da Cruz e um outro de que não se diz o nome.. 
42 Entrou em Novembro de 1878 com uma pensão de 15$000 reis (IAN/TT, AC, Lv 346). É, provavelmente, irmã de João Franco. 
43 Entrou em Nov de 1878. Pagava como pensionista 13$500 reis (IAN/TT, AC, Lv 346). 
44 Também entrou em Nov 1878 com uma mensalidade de 13$500 (IAN/TT, AC, Lv 346). Foi um afamado jornalista. 
45 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Cândida Bayma. 
46 (1870-1955). Site genealogia. Irmã de Mariana da Soledade. Filhas de Joaquim Franco Canas. Não casou. 
47 (1869-1960). Site genealogia. Irmã de Emília. Filhas de Joaquim Franco Canas. Casou, em 1889, com Ligório Silvestre da Silva. 
48 Entrou em Nov. 1878, pagando uma mensalidade de 15$000 reis como pensionista (IAN/TT, AC, Lv 346). 
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 Alexandrina de Melo e 
Carvalho49 

                                

 Beatriz Maria Vaz 
Guedes50 

                                

 Carlota José de 
Mendonça51 

                                

 Cecília Adelaide Couceiro 
Potsch52 

                                

 Clementina Elisa 
Dromgoole53 

                                

 Elisa de Almeida Ribeiro 
Neves 54 

                                

 Emília Albuquerque de 
Abranches e Costa55 

                                

 Ernestina da Cunha e 
Oliveira56 

                                

                                                 
49 Entrou no Colégio em Nov. 1877. 
50 Entrou no Colégio em Jun. 1877. 
51 Entrou no Colégio em Maio 1877. Irmã de José, de Maria do Carmo, de Margarida, de Maria Teresa, de Maria Luísa e de Francisca.. Filhos dos Condes de Azambuja. 
Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Carlota José de Mendonça Cyrne de Sousa. (1868-1942). Casada 
com José Cirne de Sousa Madureira de Azevedo Canavarro. 
52 Veio do Colégio das Portas da Cruz, onde tinha entrado em Mar. 1875. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o 
nome de Cecília Potsch da Costa Carvalho Talone (Ribamar). 
53 Entrou em Abr. 1878. Irmã de Rosa (Rosinia). Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Clementina 
Dromgoole Poças Falcão. 
54 Entrou em Maio 1878. Referida em carta 3901, de TS à mãe, a propósito dos exames de 1880, o que prova que estava no Colégio neste ano de 1879/80. Pagava 15$000 
reis mensais (IAN/TT, AC, Lv 346). 
55 Entrou no Colégio em Nov. 1877, como pensionista com mensalidade de 15$000 reis (IAN/TT, AC, Lv 346). 
56 Entrou no Colégio em Jun. 1877. 
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 Gertrudes Vandevelde 
Roldan57 

                                

 Maria Inês de Sampaio 
Melo e Castro 

                                

 Isaura Roquete                                 

 Jeanne Marie Louise de 
Melo 

                                

 Josefina Hearn58                                 

 Júlia Pereira Barros                                 

 Júlia Nepomuceno59                                 

 Laura da Silva Maia 
Pinto60 

                                

 Margarida da Costa 
Morais61 

                                

 Margarida José de 
Mendonça62 

                                

 Maria Amália Bon de 
Sousa63 

                                

                                                 
57 Espanhola. Veio do Colégio das Portas da Cruz, onde tinha entrado em Ag. 1873. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS 
com o nome Gertrudes Vandevelde Roldan Rodrigues Pereira. Há sete Vandevelde Roldan (Eugénia, Gertrudes, Maria Luísa, Maria das Dores, Lola, Paulina e Sofia). O 
pai é referido numa carta de TS como estando ligado aos comboios (a propósito de uma viagem de TS). Filhas de Felipe Vandevelde e Gertrudes Roldan y Garzon. 
58 Entrou no Colégio em Out. 1878. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria Josefina O’Donnell 
Hearn. Pagava 12$000 reis como pensionista (IAN/TT, AC, Lv 346). 
59 Veio do Colégio das Portas da Cruz, onde tinha entrado em Nov. 1871.  
60 Laura Carolina da Silva Maia Pinto (?-?), filha de Henrique Pinto e de Carolina da Silva Maia. Casou com Afonso de Castro Monteiro. 
61 Veio do Colégio das Portas da Cruz, onde tinha entrado em Jan. 1876. Irmã de Maria do Céu da Costa Morais. 
62 Entrou no Colégio em  em Maio 1877. Irmã de Carlota, de José, de Maria do Carmo, de Francisca, de Maria Luísa e de Maria Teresa. Apenas Maria Luísa e José não 
constam das listas em Benfica. Filhos dos Condes de Azambuja a que se referem as cartas 3968, 3969, 3970, 3972, 3973, 3977, 3980, 3984, de TS a sua mãe. 

1007



IAN/TT, AC, Lv 346, Registo dos Alunos do Asilo de S. José; IAN/TT, AC, Caixa 40 (Solene distribuição de prémios: Doc. 241 – 1878/79; Doc. 484 – Relatório da 
Irmandade de Sta Cecília, Jan. 1884; Doc. 242 – 1885/86; Doc. s/n – 1908; Doc. s/n – 1909; Doc. 244 – 1910); Caixa 42 (Solene distribuição de prémios: Doc. 5(5) – 
1898; Doc. 5(6) – 1902; Doc. 5(9) – 1899); Livros 32 (Atribuição de prémios: 1890/91-1901/02); 341 (1886/87-1893/94); 136 (1894/95-1901/02); 148 (Registo de alunas 
– matrículas:1901-1910; com registos anteriores); 153 (1905/06-1909/10); 983 (1879/80, Livro de notas das alunas). 

 NOME 

S/
D

1  

18
76

/7
72  

M
ai

o-
77

 /7
83  

18
78

/7
94  

18
79

/8
05  

18
83

/8
46  

18
84

/8
57  

18
85

/8
68  

18
86

/8
7 

18
87

/8
8 

18
88

/8
9 

18
89

/9
0 

18
90

/9
1 

18
91

/9
2 

18
92

/9
3 

18
93

/9
4 

18
94

/9
5 

18
95

/9
6 

18
96

/9
7 

18
97

/9
8 

18
98

/9
9 

18
99

/0
0 

19
00

/0
1 

19
01

/0
2 

19
02

/0
39  

19
03

/0
4 

19
04

/0
5 

19
05

/0
6 

19
06

/0
7 

19
07

/0
8 

19
08

/0
9 

19
09

/1
0 

 Maria Ana Pinto de 
Soveral64 

                                

 Maria Benedita Mouzinho                                 

 Maria da Arrábida de 
Noronha65 

                                

 Maria da Assunção de 
Almeida 

                                

 Maria da Conceição 
Valente 

                                

 Maria da Graça Caupers66                                 

 Maria do Carmo de 
Mendonça67 

                                

 Maria do Carmo 
Henriques de Castro 
Carvalhosa68 

                                

 Maria do Céu da Costa 
Morais69 

                                

 Maria Helena Bon de 
Sousa70 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
63 Trata-se de Maria Amália de Siqueira Bon de Sousa (1865-?), que foi, depois, Irmã de S. Vicente de Paulo. Irmã de Maria Helena. Filhas do 1.º visconde de Pernes, 
Carlos Augusto Bon de Sousa e de sua 1.ª mulher Mariana Filomena dos Anjos de Siqueira Freire. 
64 Veio do Colégio das Portas da Cruz, onde tinha entrado em Abr. 1872. 
65 (c. 1870-?). Entrou no Colégio em Maio 1877. Filha de José Francisco de Noronha e de Maria Adelaide de Távora. Irmã de Maria José de Noronha. Casou com 
António da Silva Lisboa. 
66 Maria da Graça de Lima e Lemos Caupers, que foi religiosa salesiana. Filha de Pedro José de Matos e Goes Caupers e de Maria José de Lima e Lemos. 
67 Entrou no Colégio em Maio 1877. Irmã de Carlota, de José, de Margarida, de Francisca, de Maria Luísa e de Maria Teresa. Filhos dos Conde de Azambuja. 
68 Entrou no Colégio em Jul. 1878. Suponho tratar-se da filha de Filipe Augusto Henriques de Almeida de Carvalhosa e de Maria Luísa de Castro e Athayde de 
Carvalhosa. (1868-1882) 
69 Veio do Colégio das Portas da Cruz, onde tinha entrado em Jan. 1876. Irmã de Margarida da Costa Morais. 
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 Maria José de Jesus da 
Câmara71 

                                

 Maria José de Noronha72                                 

 Maria José Parreira                                 

 Maria Leopoldina Moraes 
Pinto 

                                

 Maria Luísa Vandevelde 
Roldan73 

                                

 Maria Teresa Berquó                                 

 Maria Rufina de Abreu                                 

 Mariana Correia de Sá74                                 

 Mariana Eugénia da 
Câmara75 

                                

 Rosa Dromgoole76                                 

                                                                                                                                                                                                                                     
70 Maria Helena de Siqueira Bon de Sousa, que foi, depois, freira salesiana. Irmã de Maria Amália. Filhas do 1.º visconde de Pernes, Carlos Augusto Bon de Sousa e de 
sua 1.ª mulher Mariana Filomena dos Anjos de Siqueira Freire. 
71 Irmã de Maria Luísa da Câmara e de Mariana Eugénia. Nascida em 26 Jan 1866. Veio do Colégio das Portas da Cruz, onde tinha entrado em Maio 1875. Figura na lista 
das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome Maria José da Câmara Braga (casada com Eduardo Magalhães Braga – ver net: 
www.genealogia.sapo.pt). Filhas de Luís Maria da Câmara e de Francisca Gertrudes Vilar Ferreira. 
72 (1873-?). Entrou no Colégio em Jun. 1878, como “pensionista, grátis” (IAN/TT, AC, Lv 346). Irmã de Maria da Arrábida. Não casou. 
73 (1869-?). Veio do Colégio das Portas da Cruz, onde tinha entrado em Ag. 1873. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS 
com o nome Maria Luísa Vandevelde Roldan Valejo Marques; casada com José Eduardo de Almeida Valejo Marques. Há sete Vandevelde Roldan (Eugénia, Gertrudes, 
Maria Luísa, Maria das Dores, Lola, Paulina e Sofia). O pai (Felipe Vandevelde) é referido numa carta de TS como estando ligado aos comboios (a propósito de uma 
viagem de TS). Ver nota em Gertrudes. 
74 Veio do Colégio das Portas da Cruz, onde tinha entrado em Set. 1873, com três anos e meio. Neta da “Tia Mariana”, filha ilegítima do António (António Maria Correia 
de Sá e Benevides Velasco da Câmara, 8.º Visconde de Asseca). Irmã Maria Cecília Correia de Sá. 
75 Veio do Colégio das Portas da Cruz, onde tinha entrado em Maio 1875. Irmã de Maria José da Câmara e de Maria Luísa. Nascida em 22 Fev 1868. Casou com Luís de 
Albuquerque d’Orey e teve 8 filhos (ver net: www.genealogia.sapo.pt). Filhas de Luís Maria da Câmara e de Francisca Gertrudes Vilar Ferreira. 
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 Violante de Sampaio 
Melo e Castro77 

                                

 Maria Virgínia 
Ripamonti78 

                                

 Adalgisa Dantas Jordão79                                 

 Amélia Ribeiro da Silva80                                 

 Amélia Pinho                                 

 Ana Amorim                                 

 Elvira da Nazaré Furtado                                 

 Eugénia de Almeida 
Correia de Sá81 

                                

 Francisca José de 
Mendonça82 

                                

 Guilhermina [Emília] 
Hintze Ribeiro Nunes83 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
76 Entrou no Colégio em Abr. 1878. Irmã de Clementina. Por vezes aparece Rosina, ou Rosínia. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da 
morte de TS com o nome de Rosinia Dromgoole Poças Falcão. Referida nas Cartas C 1813, C 1928, C 2024 como intermediária de TS junto das Irmãs que estão no 
estrangeiro; na altura vivia na Bélgica e foi portadora de dinheiro e de notícias. 
77 Veio do Colégio das Portas da Cruz, onde tinha entrado em Jan. 1875. 
78 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria Virgínia Ripamonti Dantas (nascida cerca de 1870; casada 
com António José Dantas; mãe de Maria Clotilde Ripamonti Dantas, que nasceu em 1898 – net: http://genealogia.sapo.pt/pessoas/pes_show.php?id=27576, 8 Jul 2003). 
Ver nota em Maria Luísa Ripamonti. 
79 Vd Carta 4623 – referência a uma visita desta aluna ao Colégio, em Janeiro 1889, com o filho, a que TS chamou “neto”. Figura na lista das antigas alunas que 
estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Adalgisa Jordão Portela. Irmã de Orísia. 
80 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Amélia Ribeiro Gomes da Silva. 
81 Irmã de Mariana Almeida e de Salvador. Netos da Tia Asseca. A Eugénia morreu no Colégio, com escarlatina, em 1884. 
82 A “Chica” a que TS se refere. É uma das filhas dos Condes de Azambuja. Entrou em Maio de 1877 com os irmãos. 
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 Helena Moura Borges                                 

 Hercília Cordeiro 
Sequeira 

                                

 Isabel Vieira84                                 

 Josefa Street da Cunha85                                 

 Julieta Cândida Meneses86                                 

 Maria Amélia Pimenta                                 

 Maria da Assunção de 
Roure Petra d’Oliveira 
Casquilho87 

                                

 Maria das Dores 
Centeno88 

                                

 Maria Isabel Barros e 
Castro89 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
83 Sobrinha do Ministro Hintze Ribeiro (filha da irmã deste, Maria Francisca; o ministro não teve filhos). Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º 
dia da morte de TS com o nome de Guilhermina Hintze Ribeiro Nunes Melo Correia. 13.3.1871 – 28.10.1968. Casada com Luís de Melo Correia Pereira Medela; teve 
quatro filhos (www.genealogia.sapo.pt). 
84 Referida na Carta 4872, de TS à Madre Maria José de Barros e Castro: “Uma das cartas que veio ontem é da mãe da Isabel Vieira, por causa da pequena não sair.” A carta 
é de 15 de Abr. Não regista o ano. Alguém supôs ser 1881... 
85 Em carta de TS à mãe, em Nov 1884 (ADSCS, C 4167), fala na Josefa Street ter recitado um poema. Noutra carta do mesmo mês, tb à mãe, diz que ela foi para casa 
por estar doente. Rita Josefa Street de Arriaga e Cunha (1870-1940), irmã de Maria Amália Street Cunha. Casou em 1888 com Francisco de Lima e Lemos Caupers, 
irmão de Maria da Graça Caupers. Provavelmente é a ela que TS se refere como ‘Pepa’ em carta à cunhada a propósito de uma visita que lhe fizera com a irmã e a tia, a 
Condessa de Carnide (ADSCS, C 5814). Nessa carta, com data de 22 Maio 1892, diz que a Pepa já tem 3 filhos. 
86 No livro do Padre Álvaro Proença, “Benfica através dos tempos”, pub. em Lisboa em 1964, pág. 519, aparece como “Julieta Pinto Cardoso de Meneses”. Foi para o 
Brasil onde retomou o contacto com as Irmãs (ADSCS, C 2717) 
87 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria da Assunção Casquilho Rasteiro. (1870-1943). Casada com 
Joaquim Pedro d’Assunção Rasteiro (ver site genealogia, onde aparece “Pietra”). Filha de João de Oliveira Casquilho e de Maria Henriqueta de Roure Pietra. 
88 Ver site genealogia. (1872-?). Casada com Francisco de Paula Luís de Sousa Coutinho, filho do marquês de Borba; tem uma filha, Maria Consuelo Centeno de Sousa 
Coutinho. Filha de Domingos Rodrigues Centeno e de Maria Sebastiana de Figueiredo Cabral de Quadros. 
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 Maria Luísa Piteira 
Fernandes 

                                

 Maria da Penha 
Perestrelo90 

                                

 Maria dos Prazeres Torres                                 

 Maria Teresa de 
Mendonça91 

                                

 Mariana Rosa Morais92                                 

 Miquelina Amélia93 
Mendes Marques 

                                

 Adélia Correia de Oliveira                                 

 Alice Antunes Sampaio                                 

 Alice Mendes Pereira94                                 

 Estefânia de Freitas 
Pastor95 

                                

 Guilhermina Miranda de 
Assunção 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
89 Deve tratar-se da professora Isabel de Barros e Castro que veio das Portas da Cruz e é autora do hino do Colégio. Irmã da Madre Vigária. 
90 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria da Penha Perestrelo Guimarães. Maria da Penha Perestrelo 
de Vasconcelos (1871-?), filha de Sebastião Perestrelo de Vasconcelos (6.º Senhor do Morgado do Espanhol) e de Clara Anahory. Casou com José da Ascenção 
Guimarães. 
91 (1869-1960). Filha dos Condes de Azambuja, irmã de Carlota José de Mendonça e restantes (ver nota em Carlota). Se assim for, veio das Portas da Cruz. Figura na 
lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Teresa de Mendonça Cardoso. O Cardoso é do 2.º casamento (com Silvério 
Cardoso Pinto de Queirós). Casou em 1.as núpcias com um aluno do Colégio das Portas da Cruz, José António de Siqueira Freire. É a avó da Madre Cecília Siqueira. 
92 Ver IAN/TT, AC, Cx 46, 1.ª, 3 (44). 
93 O nome “Amélia” só aparece referido no livro do Padre Álvaro Proença, “Benfica através dos tempos”, pub. em Lisboa em 1964, pág. 519. 
94 Ver nota referente às alunas n.º 23, Alice Mendes e Alice Pereira Leite. Pode tratar-se da mesma pessoa. 
95 Ver carta 4397, em que diz que estas duas irmãs (Estefânia e Henriqueta) estiveram 7 anos no colégio. Dá ideia de que são brasileiras e foram para França em Nov. 
1886. Significaria que tinham entrado no ano lectivo de 1879/80. 
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 Henriqueta de Freitas 
Pastor96 

                                

 Laura Antunes Sampaio                                 

 Luísa Teixeira97                                 

 Maria Carlota Moreira da 
Câmara Botelho de 
Gusmão98 

                                

 Maria Eugénia Antunes 
Sampaio 

                                

 Maria José de Sousa da 
Silveira Leitão 

                                

 Maria José de Portugal [e 
Castro]99 

                                

 Maria Serzedello Pressler                                 

1 Molly Pressler                                 

1 Eugénia Vandevelde 
Roldan100 

                                

1 Maria José de Portugal                                 

1 Laura de Brito                                 

                                                 
96 Irmã de Estefânia. Ver nota na irmã. 
97 Pode muito bem ser a mesma pessoa que aparece adiante com o n.º 18, Luísa Teixeira de Araújo Ferraz. 
98 Tinha os pais nos Açores (ADSCS, C 3973, de TS à mãe, 27 Jan [1884]). 
99 Estranho haver uma aluna (n.º 1) com o mesmo nome, 5 anos depois. Pode ser a mesma pessoa?! Não deve ser. Esta é filha legitimada de Pedro João de Portugal e 
Castro. Comendadeira do Convento de Santos. Não casou. Ver carta com data de 21 Nov 1904 que escreve a TS (ADSCS, Lv 40, Copiador 5). 
100 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome Eugénia Vandevelde Roldan Dart Ribeiro. Há sete Vandevelde 
Roldan (Eugénia, Gertrudes, Maria Luísa, Maria das Dores, Lola, Paulina e Sofia). O pai (Felipe Vandevelde) é referido numa carta de TS como estando ligado aos 
comboios (a propósito de uma viagem de TS). Ver nota em Gertrudes. 
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1 Branca Marçal Correia 
Leonor101 

                                

1 Celeste Georgina Lopes102                                 

2 Alzira Cândida Antonina 
Pereira dos Santos Beirão 

                                

2 Vitória Maria de 
Sampaio103 

                                

2 Isabel O’Donnell104                                 

2 Maria Eduarda Pinto da 
Silva105 

                                

2 Maria Alice Saraiva106                                 

3 Mariana de Almeida 
Correia de Sá107 

                                

3 Maria Morais (Dr. Sena)                                 

3 Maria da Piedade de 
Almeida Garrett108 

                                

                                                 
101 Também: Branca da Silva Leonor. Entrou em Out 1901 e saiu em Abr. 1908. Irmã de Berta e de Lídia. Filha de Filipe da Silva Leonor (Lv 148). 
102 Entrou em Nov. 1908. 
103 Entrou em Abril 1892. Noutros sítios, Maria Vitória. 
104 Pelos registos de mensalidades parece ter entrado em Jan. 1901. No livro de registos (Lv 148) diz que entrou em Out. 1901 e saiu em Ag.1904. Irlandesa. Filha de 
Thomas O’Donnell. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo nome. 
105 Entrou em Out. 1905. Não tem indicação de saída no Lv 148. Irmã de Maria Ana e de Orminda. Filhas de Orminda Augusta Pinto da Silva, pai falecido (Lv 148). 
106 Entrou em Janeiro 1910. Saiu em Jul. 1910: «Por ter morrido o tio, ficando a tia sem meios para pagar». 
107 Não é a mesma que Mariana Correia de Sá, que terminou o curso em 1886. Saiu a meio do ano 1887/88. Terá terminado o curso neste ano?? Suponho que sim: na lista 
de final de ano, em 1886 (Caixa 40, Doc. 242) aparece como tendo terminado a 1.ª classe. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte 
de TS com o nome de Mariana de Almeida Correia de Sá Lucena (1873-1925), filha da prima Isabel (Asseca); neta da tia Mariana. Ver adiante o n.º 38. Provavelmente 
mudou de número e será a mesma que a n.º 38 (???), que saiu em 1890. 
108 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria da Piedade Proença de Almeida Garrett. Deve ser filha da 
Maria Joaquina Proença, embora no site de genealogia só figurem dois filhos rapazes. 
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3 Maria da Piedade de 
Ordaz Queirós 
Valadares109 

                                

3 Catarina O’Donnell110                                 

3 Maria Ana Pinto da 
Silva111 

                                

3 Luísa da Silva112                                 

4 Francisca Amélia Costa                                 

4 Maria Teresa de Almeida 
Correia de Sá113 

                                

4 Ida Maria da Conceição 
Gonçalves 

                                

4 Maria da Purificação 
Machado Courinha 

                                

4 Elisa de Oliveira Sousa 
Leal114 

                                

4 Orminda Pinto da Silva115                                 

4 Maria del Pilar Segura de 
Faria116 

                                

                                                 
109 Entrou em Junho 1895. Maria da Piedade Caldeira de Ordaz Querós Valadares (1891-?). Casou em 1918 com Raúl César Caldeira. (ver site genealogia) 
110 Noutros sítios, Kathleen. Pelos registos de mensalidades parece ter entrado em Jan. 1901. No livro de registos (Lv 148) diz que entrou em Out. 1901 e saiu em 
Ag.1904. Irlandesa. 
111 Entrou em Out. 1905. Irmã de Maria Eduarda e de Orminda. 
112 Entrou em Dezembro 1909. 
113 Saiu em Agosto 1889. Reentrou em Julho de 1890, com o n.º 49. É filha da prima Isabel (Asseca), neta da tia Mariana; irmã de Mariana, Eugénia e Salvador (e José e 
Tony). Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria Teresa de Almeida Correia de Sá Mello Breyner 
(1883-1957); casou em 1906 com Luís José Amable Braancamp Sobral, Conde de Sobral (ver ficheiro pp). 
114 Entrou em Jan. 1898. Saiu em Dez. 1904. Filha de Alfredo de Oliveira Sousa Leal (Lv 148). 
115 Entrou em Out. 1905. Irmã de Maria Ana e de Maria Eduarda. 
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5 Maria Rosa Pires 
Gouveia117 

                                

5 Elvira Lopes                                 

5 Margarida Maria da Mota 
Marques118 

                                

5 Eva Benchimol119                                 

5 Maria Ribeiro da Silva120                                 

6 Elvira de Vasconcelos121                                 

6 Irma Machado Leite 
Mendes 

                                

6 Efigénia Inácio de 
Carvalho 

                                

6 Sara de Carvalho122                                 

6 Estela Pinto Corte Real123                                 

6 Rosa de Brito Sanches                      124           

6 Ana Gonçalves Ribeiro 
Martins125 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
116 Entrou em Dezembro 1909. 
117 «Em Junho [1888] saiu educada.» 
118 Saiu em Mar. 1898. 
119 Entrou em Jan. 1899. Saiu em Out 1902. 
120 Entrou em Nov. 1905. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo nome. Filha de José Maria do Espírito Santo 
e Silva (Lv 148) e de Rita de Jesus Ribeiro. Casou com Carlos da Cruz de Melo Pinto de Vasconcelos. 
121 Filha da Viscondessa de Sagres. Enteada do Sr. Alfredo de Sousa Leal. Foi sócia da APMP (ADSCS, C 1665). 
122 Saiu em Abr. 1899. 
123 Entrou em Maio 1899. Saiu em Abr. 1900. Noutros sítios, Stela. 
124 Inscrita em Out. 1900, não chegou a entrar. 
125 Entrou em Jan. 1901 e saiu em Ag. 1908. Filha de Manuel Gonçalves (Lv 148). 
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6 Maria das Dores Patacho 
Ferros126 

                                

7 Rosinda da Silva Fortes127                                 

7 Maria Guilhermina da 
Silva Fortes128 

                                

7 Ester Lapa Salema129                                 

7 Irene Ferreira do 
Amaral130 

                                

7 Alda Irene Duarte de 
Almeida131 

                                

8 Amélia da Silva Porto132                                 

8 Zulmira Braga                                 

8 Edite Lapa Salema133                                 

                                                 
126 Entrou em Out. 1908. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo nome. Foi membro da direcção da APMP 
durante vários anos com o nome de Maria das Dores Patacho Ferros Marques da Silva. 
127 Irmã de Maria Guilhermina. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Rosinda Proença Fortes Costa e 
Silva. Muito provavelmente são filhas de Caetano da Silva Fortes e de Maria Guilhermina de Carvalho Proença (no site só aparecem outras duas filhas, Laura e Ester, que 
nasceram, respectivamente, em 1884 e 1890). 
128 Entrou em Maio 1890. Ficou com o mesmo n.º da irmã, mas permaneceram as duas no Colégio até ao final do ano lectivo. No ano seguinte a Rosinda saiu. Figura na 
lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria Guilhermina Proença Fortes Sanguinetti. 
129 Também: Felner Lapa Salema. As duas irmãs, Edite e Ester alternam entre o número 7 e o n.º 8. Não sei porquê... Figura na lista das antigas alunas que estiveram na 
missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo nome. 
130 Irmã de Clotilde e de Aida (e de Maria do Carmo??). Entrou em Nov. 1900 e saiu em Abr. 1908. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia 
da morte de TS com o nome de Irene Ferreira do Amaral de Sousa. Filha de José Ferreira do Amaral e de Maria do Rosário da Silveira. 
131 Entrou em Janeiro 1909. 
132 Saiu a meio de 1887/88. Na lista do mês de Agosto, diz-se: «Saiu educada». Filha de António Francisco da Silva Porto. Mestiça. Do ano de 1884/85, encontrei cartas 
na SGL. Antes de estar no colégio esteve no Asilo de Santa Estefânia em Guimarães, juntamente com o irmão, Sebastião, que aí veio a morrer (ver cartas do Baú de Silva 
Porto, pasta 11 e pasta 14, reservados, SGL). 
133 Ver nota na irmã, Ester [Felner] Lapa Salema. Terá nascido cerca de 1885 e casou com Mário Saraiva de Carvalho (tem 3 filhos). 

1017



IAN/TT, AC, Lv 346, Registo dos Alunos do Asilo de S. José; IAN/TT, AC, Caixa 40 (Solene distribuição de prémios: Doc. 241 – 1878/79; Doc. 484 – Relatório da 
Irmandade de Sta Cecília, Jan. 1884; Doc. 242 – 1885/86; Doc. s/n – 1908; Doc. s/n – 1909; Doc. 244 – 1910); Caixa 42 (Solene distribuição de prémios: Doc. 5(5) – 
1898; Doc. 5(6) – 1902; Doc. 5(9) – 1899); Livros 32 (Atribuição de prémios: 1890/91-1901/02); 341 (1886/87-1893/94); 136 (1894/95-1901/02); 148 (Registo de alunas 
– matrículas:1901-1910; com registos anteriores); 153 (1905/06-1909/10); 983 (1879/80, Livro de notas das alunas). 

 NOME 

S/
D

1  

18
76

/7
72  

M
ai

o-
77

 /7
83  

18
78

/7
94  

18
79

/8
05  

18
83

/8
46  

18
84

/8
57  

18
85

/8
68  

18
86

/8
7 

18
87

/8
8 

18
88

/8
9 

18
89

/9
0 

18
90

/9
1 

18
91

/9
2 

18
92

/9
3 

18
93

/9
4 

18
94

/9
5 

18
95

/9
6 

18
96

/9
7 

18
97

/9
8 

18
98

/9
9 

18
99

/0
0 

19
00

/0
1 

19
01

/0
2 

19
02

/0
39  

19
03

/0
4 

19
04

/0
5 

19
05

/0
6 

19
06

/0
7 

19
07

/0
8 

19
08

/0
9 

19
09

/1
0 

8 Leopoldina Antónia de 
Castro Galhardo134 

                                

8 Ondina de Sousa 
Coutinho135 

                                

8 Alzira Maria Sílvia da 
Mota Beirão136 

                                

9 Maria das Dores 
Vandevelde Roldan137 

                                

9 Lola Vandevelde138                                 

9 Eugénia Liberato 
Correia139 

                                

9 Alda de Sousa Morais                                 

9 Ana Isabel Melo Posser140                                 

9 Ester Clotilde Tavares 
Teixeira141 

                                

10 Maria Augusta Pires142                                 

                                                 
134 Entrou em Out. 1900 e saiu em Jul. 1908. Será a Leopoldina Zilhão, a quem TS dirige a carta 6803, em 21 Set 1914. Filha de Dr. Aurélio Galhardo Barreiros (Lv 
148). 
135 Entrou em Janeiro 1909. Saiu em Dezembro do mesmo ano. 
136 Entrou em Mar. 1910. 
137 Há sete Vandevelde Roldan (Eugénia, Gertrudes, Maria Luísa, Maria das Dores, Lola, Paulina e Sofia). O pai (Felipe Vandevelde) é referido numa carta de TS como 
estando ligado aos comboios (a propósito de uma viagem de TS). Ver nota em Gertrudes. 
138 Substituiu a irmã, Maria das Dores, em Janeiro 1889. Há sete Vandevelde Roldan (Eugénia, Gertrudes, Maria Luísa, Maria das Dores, Lola, Paulina e Sofia). O pai é 
referido numa carta de TS como estando ligado aos comboios (a propósito de uma viagem de TS). Ver nota em Gertrudes. 
139 Entrou em Janeiro 1892. Saiu em Agosto 1895. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo nome. 
140 Entrou em Jan. 1898. Último registo em Jul. 1902, como “ausente”. Diz no livro de registo (Lv 148) que saiu em Ag. 1902. 
141 Entrou em Jul. 1902. O primeiro registo aparece em fim de lista: «D. Ester Clotilde Tavares Teixeira, entrou a 1 de Julho paga 9$000 rs por mês, é do Instituto». Em 
Fevereiro 1910, há uma nota dizendo: «Instituto Janeiro». O mesmo em Março, Abril e Maio. De facto, no Lv 148 diz que entrou em Jul. 1902 e não tem data de saída, o 
que indicará que estava no colégio em 1909/10. Filha de Jesuína Tavres Teixeira (Lv 148). 

1018



IAN/TT, AC, Lv 346, Registo dos Alunos do Asilo de S. José; IAN/TT, AC, Caixa 40 (Solene distribuição de prémios: Doc. 241 – 1878/79; Doc. 484 – Relatório da 
Irmandade de Sta Cecília, Jan. 1884; Doc. 242 – 1885/86; Doc. s/n – 1908; Doc. s/n – 1909; Doc. 244 – 1910); Caixa 42 (Solene distribuição de prémios: Doc. 5(5) – 
1898; Doc. 5(6) – 1902; Doc. 5(9) – 1899); Livros 32 (Atribuição de prémios: 1890/91-1901/02); 341 (1886/87-1893/94); 136 (1894/95-1901/02); 148 (Registo de alunas 
– matrículas:1901-1910; com registos anteriores); 153 (1905/06-1909/10); 983 (1879/80, Livro de notas das alunas). 

 NOME 

S/
D

1  

18
76

/7
72  

M
ai

o-
77

 /7
83  

18
78

/7
94  

18
79

/8
05  

18
83

/8
46  

18
84

/8
57  

18
85

/8
68  

18
86

/8
7 

18
87

/8
8 

18
88

/8
9 

18
89

/9
0 

18
90

/9
1 

18
91

/9
2 

18
92

/9
3 

18
93

/9
4 

18
94

/9
5 

18
95

/9
6 

18
96

/9
7 

18
97

/9
8 

18
98

/9
9 

18
99

/0
0 

19
00

/0
1 

19
01

/0
2 

19
02

/0
39  

19
03

/0
4 

19
04

/0
5 

19
05

/0
6 

19
06

/0
7 

19
07

/0
8 

19
08

/0
9 

19
09

/1
0 

10 Inês Vitória de Azevedo                                 

10 Maria Águas 
Mascarenhas143 

                                

10 Elvira de Castro144                                 

10 Ledícia Benchimol                                 

10 Aida de Oliveira 
Garção145 

                                

10 Amélia de Oliveira 
Gomes146 

                                

11 Maria do Carmo de Sousa 
Coutinho147 

                                

11 Josefa Leal Cavadinha148                                 

11 Palmira Augusta 
Rosado149 

                                

11 Cecília Fernanda de 
Mendonça 

                                

11 Maria Domingas Queirós 
de Andrada Pinto150 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
142 Saiu a meio do ano 1886/87. 
143 Entrou em Janeiro 1891. Saiu durante o ano de 1891/92. 
144 Entrou em Abril 1892. Saiu em Abr. 1898. 
145 Esteve no colégio de Nov. 1903 a Nov. 1906. Filha do General José de Oliveira Garção. 
146 Entrou em Março 1907. Em Fevereiro 1910, há uma nota dizendo: «Instituto Janeiro». O mesmo em Março, Abril e Maio. 
147 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo nome. 
148 Entrou em Abril 1892. 
149 Suponho tratar-se de Palmira Augusta Rosado Caldeira Castel-Branco (?-1945), filha (legitimada?) de José Caldeira Castel-Branco Cotta Falcão. 
150 Entrou em Jan. 1901. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria Domingas de Andrade Pinto. (1892-
?). Casou em 1917 com Álvaro Teles Ferreira de Passos. Nome completo: Maria Domingas Portugal de Queirós de Andrada Pinto (ver site genealogia). Filha de António 
de Andrada Pinto e de Maria Domingas de Portugal de Queirós. 
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12 Maria Margarida da 
Visitação Veiga151 

                                

12 Sara Larcher Marçal                                 

12 Ernestina Henriques de 
Brito 

                                

12 Maria da Ascensão 
Castelo Branco Barros152 

                                

12 Maria Luísa Dúlio 
Ribeiro153 

                                

13 Maria Adelaide de 
Oliveira 

                                

13 Eugénia da Luz Gomes de 
Carvalho 

                                

13 Angélica dos Santos154                                 

13 Maria Teresa Battaglia da 
Silva155 

                                

13 Clementina Ribeiro 
Osório156 

                                

14 Ema Pinho157 de Almeida                                 

                                                 
151 (1870-1924). Irmã de Maria Cristina. Filhas de Simão Luís da Veiga Frade e de Maria Cristina. Casou em 1889, com Alfredo Augusto da Costa Campos. Tem duas 
sobrinhas no Colégio, Emília e Maria Cristina Palhinha da Veiga, mais tarde. (Filhas de uma irmã, Guilhermina e de um irmão do marido, Cipriano Justino). Deve ser 
outra pessoa em 1898/99... 
152 Também Assunção. Entrou em Out. 1899 e saiu em Ag. 1906. Filha de José Manuel de Barros (Lv 148). 
153 Entrou em Nov. 1906. 
154 Ver notas no fim do quadro. 
155 Aparece na lista da Irmandade de Sta Cecília do ano de 1898, mas os registos dizem (Lv 148) que entrou em Out. 1898 e saiu em Nov. 1902. Filha de Júlio Pereira da 
Silva. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria Teresa Battaglia Pereira da Silva. 
156 Entrou em Nov. 1907. 
157 Ou Pinto? 
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14 Cecília Dias de Melo158                                 

14 Sofia da Veiga159                                 

14 Cristina da Anunciação de 
Sousa Amorim160 

                                

14 Maria Irma Garcia 
Henriques da Silva161 

                                

14 Ana Wissman162                                 

14 Maria da Piedade Pereira 
Godinho163 

                                

14 Maria Sara de Jesus 
Freitas164 

                                

15 Maria do Carmo de 
Azevedo Coutinho Pinto 
Guedes165 

                                

15 Maria Augusta Perestrelo                                 

15 Maria José Lobo da Silva 
e Noronha166 

                                

                                                 
158 Entrou a 6 Abril 1891. Saiu em Julho 1895. 
159 Entrou em Abr. 1896. 
160 Saiu em Jun. 1902. 
161 Entrou em Out. 1902 e saiu em Ag. 1908: «concluiu a sua educação». Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o 
nome de Maria Irma Garcia da Silva.Filha do Dr. Amtónio Maria da Silva (Lv 148). 
162 Alemã. Irmã de Emília. Nov. 1908 – Ag. 1909. 
163 Esteve no Colégio apenas no mês de Novembro 1909. Saiu por doença. 
164 Entrou em Jan. 1910. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Sara Freitas. 
165 Aparece também como Maria do Carmo Azevedo. 11.7.1870 + 6.2.1932. Irmã de João, Pedro e Francisco Azevedo (das Portas da Cruz) e de Maria da Madre de Deus. 
Primos dos irmãos [Azevedo Coutinho] Fragoso. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo nome. Entrou no 
Colégio das Portas da Cruz em 1876. 
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15 Maria Manuela de 
Noronha167 

                                

15 Maria da Conceição 
Lopes Vieira168 

                                

15 Júlia da Silva Telo de 
Noronha169 

                                

15 Emília Wissman170                                 

15 Maria do Carmo Mota 
Dinis171 

                                

16 Elvira da Assunção 
Costa172 

                                

16 Albertina da Silva 
Nogueira 

                                

16 Emília Adelaide da Costa                                 

16 Maria Francisca Dias173                                 

16 Capitolina Nogueira174                                 

16 Aida Pires Leitão175                                 

                                                                                                                                                                                                                                     
166 Entrou em Fevereiro 1893. Saiu em Out. 1900. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria José da 
Silva Noronha (Vagos). (1880-1918). Casou com o Marquês de Vagos, irmão da Júlia da Silva Telo de Noronha. No site de genealogia não indicam os nomes dos pais, 
pelo que não sei qual é a ligação anterior com a família Vagos, mas o nome é mto semelhante... Suponho que é também neta dos Marqueses de Vagos, filha de uma filha, 
Maria Helena da Silva Telo de Noronha e de Tiago Vitorino Pinto Lobo. 
167 Estava inscrita mas não chegou a frequentar 1901/02. 
168 Entrou em Jan. 1902. Saiu em Ag. 1906. Filha de Ermelinda Cacela Gaio ? (Lv 148). 
169 Out. 1906 – Ag. 1908. Neta dos Marqueses de Vagos. (1893-1953). Filha de Nuno Floriano da Silva Telo e Meneses Corte-Real Noronha e de Carolina Rosa Nobre. 
170 Alemã. Irmã de Ana. Entrou em Nov. 1908. Saiu em Maio 1909. 
171 Entrou em Mar. 1910. 
172 Saiu a meio do ano 1886/87. 
173 Embora inscrita, não chegou a frequentar 1901/02. 
174 Entrou em Out. 1902 e saiu em Ag. 1907. Filha de António Nogueira Figueiredo (Lv 148). 
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16 Virgínia do Carmo 
Moreira de Faria176 

                                

17 Maria da Conceição 
David177 

                                

17 Ana Teodora do Carmo 
Correia Alvarrão178 

                                

17 Maria Francisca Monteiro 
dos Santos179 

                                

17 Maria Dejante Pinto de 
Magalhães180 

                                

17 Teresa de Jesus Ferreira 
de Basto Caulino181 

                                

17 Maria do Carmo 
Damasceno Rato182 

                                

18 Luísa Teixeira de Araújo 
Ferraz 

                                

18 Beatriz Rosalinda Leite de 
Sousa e Lima183 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
175 Nov. 1907 – Abr. 1908. 
176 Entrou em Out. 1908. 
177 Saiu a meio de 1886/87. 
178 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Ana Alvarrão Grainha. 
179 Entrou em Out. 1897 e saiu em Jun. 1904. Filha de Guilherme Estêvão dos Santos (Lv 148). 
180 Entrou a Out. 1904 e saiu em Jun. 1908. Figura nos registos das mensalidades até Outubro 1908. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia 
da morte de TS com o mesmo nome.Maria Dejante de Sousa Pinto de Magalhães (1895-1950). Filha de José de Sousa Calvet Pinto de Magalhães e de Emília Dejante. 
Casou com João Osório de Castro, filho da escritora Ana de Castro Osório. 
181 Entrou em Janeiro 1909. Saiu em 1909, mas não sei em que mês. Já não figura nas listas do ano lectivo seguinte. 
182 Entrou em Out. 1909. 
183 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Beatriz Leite Lima. Nas notas de 1894/95 (ADSCS, D 6797): 
Beatriz Rosalinda de Lima. 
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18 Idalina Gonçalves de 
Andrade184 

                                

18 Amélia da Silva Girão185                                 

18 Maria Teresa Pimentel de 
Lima186 

                                

19 Maria Gertrudes Morais187                                 

19 Maria da Assunção de 
Oliveira188 

                                

19 Maria Madalena de 
Campos Andrada189 

                                

19 Eugénia Palhares190                                 

19 Maria da Conceição 
Henriques Rosa191 

                                

19 Laura Braga192                                 

19 Maria Itália de Quina 
Falcão dos Santos193 

                                

19 Maria Teresa Marques da 
Costa194 

                                

                                                 
184 Entrou em Out. 1897 e saiu em Ag. 1908. Filha de Gabriel Machado (Lv 148). 
185 Entrou em Janeiro 1909. Saiu durante o ano de 1909. 
186 Entrou em Out. 1909. 
187 «Saiu educada». (Nota de Agosto 1888) 
188 Saiu a meio do ano 1890/91. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo nome. Suponho, pela data, ser a 
Mimi, filha da prima Emília da Maria Augusta Campos. 
189 Entrou em Abril 1891. 
190 Entrou em Março 1893. Entrou na Congregação como nome de Irmã Escolástica. 
191 Saiu em Abr. 1901. 
192 Entrou em Abr. 1901. Saiu em Abr. 1904: «Foi para a companhia da tia» (Lv 148). Natural de S. Tomé. Filha de José Machado Braga. 
193 Entrou em Maio 1904 e saiu em Nov. 1905. Filha de José Carlos dos Santos (Lv 148). 
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19 Albertina Martins da 
Cunha195 

                                

20 Maria José Neto Inglês196                                 

20 Teresa Lima de Oliveira 
Lobo 

                                

20 Artemisa de Oliveira197                                 

20 Maria Cristina da Veiga 
Palhinha198 

                                

20 Eugénia [Maria]de 
Castelo Branco (Belas)199 

                                

20 Clara Maria Malheiro de 
Castro de Albuquerque 
Vilhena200 

                                

21 Júlia Amélia Lemos                                 

21 Teresa da Conceição 
Moreira201 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
194 Lv 148: Jan. 1907 – Ag. 1907. 
195 Entrou em Out. 1908. 
196 Irmã de Maria Albertina. 
197 Saiu em Janeiro 1894. 
198 Entrou em Fev. 1895. Saiu em Maio 1901. (1882-1949). Irmã de Emília. Filhas do Visconde de Amoreira da Torre, abastado proprietário e influente político no 
concelho de Montemor-o-Novo (ver site de genealogia). Casou com António da Costa Cró Pimenta de Aguia em 1907. Sobrinhas de Cristina da Visitação da Veiga e de 
Maria Margarida (filhas de uma irmã destas, Guilhermina; o visconde era tb cunhado de Maria Cristina). 
199 (1886-?). Entrou em Out. 1901 e saiu em Ag. 1902. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Eugénia de 
Castelo Branco Alves Dinis. Filha do 3.º Marquês de Belas, António de Castelo Branco Correia e Cunha Vasconcelos e Sousa e sua segunda mulher Maria da Piedade 
Correia de Lacerda Lebrim. Casada em 1911 com Manuel Joaquim Alves Dinis. Foi presidente da APMP durante vários anos. 
200 Entrou em Dez. 1902. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Clara de Vilhena. Filha de Alexandre de 
Vilhena de Albuquerque Guedes de Moura Pegado e de Inácia das Dores Malheiro Pereira de Castro Teles de Meneses e irmã de Mariana Isabel. Não consta o seu nome 
no site de genealogia. Apenas o de uma sua suposta irmã Maria Inácia. 
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21 Maria das Dores 
Machado202 

                                

22 Maria José Coutinho 
Leitão 

                                

22 Amália de Melo                                 

22 Josefina de Liz e Cunha203                                 

22 Maria Clementina de 
Lima Mayer204 

                                

22 Maria Adelaide de Soares 
Cardoso Barbosa205 

                                

22 Alice Capitolina de 
Carvalho206 

                                

22 Maria Teresa Vilhena de 
Melo207 

                                

23 Orísia Dantas Jordão208                                 

23 Alice Mendes209                                 

23 Alice Pereira Leite                                 

                                                                                                                                                                                                                                     
201 No Lv 148 diz-se que entrou em Out 1888 e saiu em Ag. 1903: «Concluiu a sua educação». Filha de António Moreira. Figura na lista das antigas alunas que estiveram 
na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Teresa Moreira Barbosa. 
202 Esteve no colégio a partir de Out. 1903, provavelmente até Out. de 1910, uma vez que não há notícia da saída. Filha de João Teixeira Machado (Lv 148). 
203 Entrou em Janeiro 1893. 
204 Saiu em Julho 1895. (1879-?). Casada em 1896 com Carlos Allen de Morais Palmeiro (Regaleira) e depois com Charles Henry Bleck (ver site de genealogia). 
205 Saiu em Abr. 1899. 
206 Irmã de Alzira, Albertina e Alda. Filhas de Francisco José de Carvalho. Entrou em Out. 1899 e saiu em Ag. 1905: «concluiu a sua educação». Figura na lista das 
antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Alice de Carvalho. 
207 Entrou em Nov. 1905. Filha de Alexandre Vilhena de Melo 
208 «21 Agosto [1888], saiu educada». Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Orizia Jordão Taborda. Irmã 
de Adalgisa. 
209 Só aparece nos meses de Maio e Junho de 1889. A partir de Julho 1889, aparece, em seu lugar, Alice Pereira Leite. Será a mesma pessoa?? 
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23 Maria do Céu Guiomar 
Bagulho Tierno210 

                                

23 Adelaide Henriqueta 
Gonçalves211 

                                

23 Maria Matilde da Silveira 
e Lorena212 

                                

23 Isabel Maria de 
Mendonça213 

                                

23 Maria Amélia da Silva 
Pereira214 

                                

24 Paulina Vandevelde 
Roldan215 

                                

24 Ercília Machado Mendes                                 

24 Maria Joana Guiomar 
Bagulho Tierno216 

                                

                                                 
210 Saiu em Nov. 1895. Irmã de Maria Joana. 
211 Entrou em Jan. 1896. Saiu em Ag. 1904. Filha de José Maria Higino Gonçalves (Lv 148). 
212 Maria Matilde Eufémia de Almeida da Silveira e Lorena (1889 – 1967) – dados do site de genealogia do sapo. Sem dados sobre filiação. Nova Goa. Sobrinha do 1.º 
Conde de Nova Goa (Luís Caetano de Castro e Almeida Pimentel de Sequeira e Abreu), filha da sua meia irmã Mariana Matilde Leite de Sousa Pestana e de Bernardo 
José da Silveira e Lorena, falecido (Lv 148). Nasceu em Nova Goa. Casou com Francisco José Tavares Jr. Ver Cx 44, 2 (41). Entrou em Out. 1903. Sem data de saída, 
ainda figura na lista da distribuição de prémios de 1908/09. Em IAN/TT, AC, Lv 148 regista-se que «concluiu a sua educação». 
213 Entrou em Out. 1909. Saiu em Dezembro 1909. Provavelmente é irmã de Carlota, Maria Ana e Maria da Assunção Cirne, filhas da antiga aluna Carlota José de 
Mendonça. 
214 Entrou em Mar. 1910. 
215 Veio do Colégio das Portas da Cruz, onde tinha entrado em Abr. 1877, com inscrição de grátis e de pensionista a partir de Junho de 1877. «21 Agosto [1888], saiu 
educada». Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome Paulina Vandevelde Roldan Ferrugento Gonçalves. Há sete 
Vandevelde Roldan (Eugénia, Gertrudes, Maria Luísa, Maria das Dores, Lola, Paulina e Sofia). O pai é referido numa carta de TS como estando ligado aos comboios (a 
propósito de uma viagem de TS). 
216 Saiu em Nov. 1895. Irmã de Maria do Céu. 
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24 Maria Júlia de Saldanha217                                 

24 Alda Cristina de 
Carvalho218 

                                

24 Maria Rafaela da Costa 
Cardoso219 

                                

25 Maria do Carmo de 
Azevedo Coutinho 
Fragoso Sequeira220 

                                

25 Maria Isabel de Saldanha 
Oliveira e Sousa221 

                                

25 Maria Francisca de 
Saldanha Oliveira e 
Daun222 

                                

25 Maria de Lurdes Monteiro 
Torres Felner223 

                                

26 Sofia Vandevelde 
Roldan224 

                                

                                                 
217 Entrou em Jan. 1896. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria Júlia de Saldanha Oliveira e Daun. 
(1886-1919). Filha dos Condes de Almoster. Irmã de Maria Francisca. 
218 Irmã de Alzira, Albertina e Alice. Entrou em Outubro de 1899 e saiu educada em Ag. 1908. Filhas de Francisco José de Carvalho (Lv 148).\\\\\\ 
219 Entrou em Maio 1909. 
220 Em Agosto 1888: «Saiu por fraca». Aparece também como Maria do Carmo Fragoso. Irmã de João [de Azevedo Coutinho] e Pedro Fragoso, do Colégio das Portas da 
Cruz. Tem ainda outro irmão, António. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo nome. (Lisboa, 10.3.1876 + 
22.4.1965) 
221 Saiu em Ag. 1896. Pagava as mensalidades normalmente: 16$000. Sobrinha de TS, irmã de Maria Teresa e de Maria da Piedade. Depois, Irmã Maria Teresa. 
222 (1891-?). Entrou em Fev. 1898. Saiu em Out. 1905 para a companhia da mãe porque o pai já tinha falecido. Filha do Conde de Almoster. Bisneta do Duque de 
Saldanha. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria Francisca de Saldanha Oliveira Daun Lobato de 
Carvalho. Casou com João da Assunção Lobato de Carvalho. 
223 Entrou em Fev. 1906. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria de Lurdes Felner. Filha de Alfredo 
Luís Felner e de Maria do Carmo Monteiro Torres. Irmã mais nova de Maria Margarida e de Mariana Vitória. Deve ter nascido em 1898. 
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26 Jovina de Oliveira225                                 

26 Maria Joaquina Dias226                                 

26 Fernanda Ribeiro227                                 

26 Maria da Conceição 
Pereira228 

                                

26 Alice Malheiro229                                 

27 Beatriz Elisa Lambert230                                 

27 Albertina Ferreira 
Guimarães 

                                

27 Maria das Mercês Schultz                                 

27 Maria Luísa Malheiro                                 

27 Laura Macedo231                                 

27 Alice Mendes Leal 
Guedes Quinhones232 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
224 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo nome. Há sete Vandevelde Roldan (Eugénia, Gertrudes, Maria 
Luísa, Maria das Dores, Lola, Paulina e Sofia). O pai é referido numa carta de TS como estando ligado aos comboios (a propósito de uma viagem de TS). 
225 Entrou em Junho 1893. Saiu em Março 1894. 
226 Entrou em Janeiro 1895. Saiu em Ag. 1903: «concluiu a sua educação». Noutros sítios: Joaquina Francisca Dias. Filha de Miguel Dias de Andrade, falecido (Lv 148). 
227 Entrou em Out. 1904 e saiu em Ag. 1907. Filha de Francisco Ribeiro (Lv 148). Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS 
com o nome de Fernanda Ribeiro de la Cruz Quesada. Também pode ser a outra Fernanda Ribeiro – não tenho dados para conferir. 
228 Out. 1907 – Jul. 1909. 
229 Entrou em Dezembro 1909. 
230 Irmã de Berta. Nota de que “faleceu a 16” de Julho 1887. 
231 Entrou em Junho 1893. Saiu em Dez. 1896. 
232 Entrou em Mar. 1897. Saiu em Ag. 1904. (1889-?). Filha de Augusto Guedes de Quinhones e de Maria Amália de Macedo Mendes Leal. Casou com Francisco 
Cristóvão Possolo Correia de Noronha, 2.º Conde de Mahen. 
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27 Ofélia Margarida 
Pessanha Charula de 
Melo233 

                                

28 Maria Carlota Ximenes 
Azevedo da Silva 234 

                                

28 Ema Ferreira235                                 

28 Maria da Conceição 
Gonzaga da Silva236 

                                

28 Maria Margarida 
Monteiro Torres Felner237 

                                

29 Noemi Zoleide Valente238                                 

29 Virgínia Ferreira239                                 

29 Maria Guilhermina 
Mesquita de Barros240 

                                

29 Laura Guerreiro de 
Brito241 

                                

29 Lucinda Gonzaga da 
Silva242 

                                

                                                 
233 Entrou em Out. 1904. Filha de Laura Adelaide de Almeida Pessanha Charula e de José Jorge de Melo. No Lv 148 diz apenas que o pai é D. Jorge de Melo, mas os 
apelidos conferem. 
234 Saiu a meio do ano 1887/88. 
235 Saiu em Abril 1893. 
236 Entrou ainda em Agosto de 1901. Ficou com o n.º 28 que continuou a estar atribuído também a Palmira Mendonça. Saiu em Dez. 1901. 
237 Entrou em Abr. 1902. Indicação, entre parêntesis: «Ginástica, pg Nov., Dez., Janeiro». Esta aluna estava “grátis”. (1893-1975) ver site de genealogia. Deve ser irmã 
das outras Torres Felner, Maria de Lurdes e Mariana Vitória, mas no site só figura ela. Filhas de Alfredo Luís Felner e de Maria do Carmo Monteiro Torres. 
238 Saiu a meio de 1887/88. 
239 Saiu em Abril 1893. 
240 Entrou em Julho 1893. 
241 Saiu em Jun. 1901. 
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29 Mariana Vitória Monteiro 
Torres Felner243 

                                

29 Emília Romo244                                 

29 Maria Adelaide Lopes 
Navarro245 

                                

30 Maria Inácia Fernandes 
Leal246 

                                

30 Florência Freitas Reis247                                 

30 Lúcia Xavier Teixeira248                                 

30 Julieta Berta Alçada249                                 

30 Maria Manuela Delfim da 
Silva Guimarães250 

                                

30 Belmira Ferreira Bastos251                                 

31 Maria Antónia do Vale 
Sousa Meneses Mexia252 

                                

31 Augusta Teixeira Mussi253                                 

                                                                                                                                                                                                                                     
242 Entrou ainda em Ag. 1901. Saiu em Dez. 1901. 
243 Entrou em Abr. 1902 (Lv 148: Maio 1902). Saiu em Ag. 1908. Irmã de Maria de Lourdes e de Mariana Vitória. Filhas de Alfredo Luís Felner e de Maria do Carmo 
Monteiro Torres. 
244 Out. 1908 – Jun. 1909. 
245 Entrou em Out. 1909. 
246 Em Agosto 1888: «Saiu, foi para casa». 
247 Entrou em Julho 1889. Saiu em Julho 1891. 
248 Entrou em Março 1892. Estava nas listas mas não chegou a frequentar neste ano (1895/96). 
249 Entrou em Nov. 1899. Saiu em Set. 1902. Filha de Manuel Mendes Alçada de Paiva. 
250 Out. 1905 – Ag. 1907. Irmã de Amélia e de Laura. Filhas de Luís Delfim da Silva Guimarães (Lv 148). 
251 Entrou em Janeiro 1908. Nalgumas listas: Belmira Teixeira Bastos. 
252 Saiu a meio de 1887/88. (1875-1935). Filha de António do Vale de Sousa e Menezes Mexia e de Mariana Luísa Rangel Mascarenhas e Quadros. Casou em 1892 com 
Francisco Jaime de Sampaio Quintela, filho do visconde de Charruada e irmão da Ir. S. Jacinto Quintela. 
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31 Laura Guerra da Veiga 
Pinto254 

                                

31 Evangelina Monteiro                                 

31 Maria de Lurdes Pinho de 
Albuquerque Bourbon255 

                                

31 Maria Luísa de Saldanha 
Oliveira Daun e Lorena256 

                                

31 Alda Maria de Campos 
Gonzaga Aboim257 

                                

32 Emília Francisca de 
Amorim258 

                                

32 Maria Guerra da Veiga 
Pinto259 

  Fd
cd
c    

                             

32 Maria de Seabra de 
Almeida Beltrão260 

                                

32 Eugénia Afonso Ferreira 
Mendes261 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
253 Saiu em Agosto 1895. 
254 Saiu em Jun. 1898 
255 Entrou em Out. 1900 e saiu em Ag. 1903. (1891-?). Filha de António Barba de Albuquerque do Amaral Cardoso e de Maria Luísa Mouzinho de Albuquerque de Faria 
Pinho, que fora pensionista do Colégio. Casou, em 1910, com José Pereira da Cunha. Ver nota na mãe. 
256 Entrou em Fev. 904. Saiu em Dezembro 1909: «Foi mandada embora». Filha de Manuel de Saldanha Oliveira Daun e Lorena e de Maria Joana Galvão Mexia de 
Proença Vieira. (1898-1981). Neta do tio Nuno [José de Saldanha Oliveira e Daun] e da tia Maria Romana [Hearn de Sousa]. (ver site de genealogia). 
257 Entrou em Maio 1910. 
258 Saiu a meio do ano 1886/87. 
259 Irmã de Laura. Saiu em Mar. 1896. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria da Veiga Pinto Quirino 
da Fonseca. Uma das suas filhas (?) Maria Libânia da Veiga Pinto Quirino da Fonseca (1903-1989) pertenceu à direcção da APMP. 
260 Entrou em Out. 1896. Saiu em Ag. 1902. Irmã de Branca. Filha de Manuel Beltrão de Seabra (Lv 148). 
261 Entrou no colégio em Nov. 1903. Filha de José Augusto Ferreira Mendes, falecido (Lv 148). 
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32 Dora Peixoto Soares 
Brandão262 

                                

33 Isabel Serzedello 
Pressler263 

                                

33 Etelvina Nunes Ribeiro                                 

33 Olinda Cavadinhas264                                 

33 Ester das Dores 
Amâncio265 

                                

33 Maria Luísa das Mercês 
de Magalhães Coutinho266 

                                

33 Maria Vitória Zagallo de 
Roure Belo267 

                                

33 Maria Jacinta [Sarrea] de 
Azevedo Coutinho268 

                                

34 Manuela Serzedello 
Pressler 

                                

34 Lola Pressler269                                 

                                                 
262 Entrou em Jan. 1910. Tem indicação: «Instituto Janeiro». O mesmo em Março, Abril e Maio. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da 
morte de TS com o nome de Dora Soares Brandão. 
263 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Elisabete Serzedelo Pressler. 
264 Entrou em Janeiro 1892. 
265 Ver notas no fim do quadro. 
266 Entrou em Out. 1900 e saiu em Jul. 1902. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria Luísa Magalhães 
Coutinho. Filha de Albano de Magalhães Coutinho (Lv 148). 
267 Esteve no colégio de Out. 1903 a Ag. 1907. Filha de Cândido de Lemos Belo (Lv 148). 
268 Entrou em Nov. 1908. Irmã de Maria Joana. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria Jacinta Sarrea 
Azevedo Coutinho. (1901-?). Foi Franciscana Missionária de Maria (ver site de genealogia). Filha do Pedro Azevedo Coutinho das Portas da Cruz (Guedes). 
269 Substituiu a irmã, em Janeiro 1889. 
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34 Joana Leite de Sousa 
Sampaio 

                                

34 Maria Alice Lobato de 
Almeida270 

                                

34 Maria Fernanda Cunha 
Belém271 

                                

34 Amélia Delfim da Silva 
Guimarães272 

                                

34 Maria Joana [Sarrea] de 
Azevedo Coutinho273 

                                

35 Belmira Barreiros Arrobas 
Machado 

                                

35 Maria Adelaide dos 
Santos Lopes274 

                                

35 Maria Teresa Cunha 
Belém275 

                                

35 Laura Delfim da Silva 
Guimarães276 

                                

36 Inês da Silva e Sousa 
Torres 

                                

36 Joana Brandão277                                 

                                                 
270 Entrou em Mar. 1898. Maria Alice Lobato de Faria de Almeida (1887-1925). Filha do governador de Moçambique, José Joaquim de Almeida e de Violante Elvira 
Lobato de Faria. Casou com Francisco António Álvares de Azevedo. 
271 Entrou em Fev. 1900. Saiu em Ag. 1903. Irmã de Maria Teresa. Filhas de Bráulio da Cunha Belém (Lv 148). 
272 Out. 1905 – Ag. 1907. Irmã de Maria Manuela e de Laura. Filhas de Luís Delfim da Silva Guimarães (Lv 148). 
273 Entrou em Nov. 1908. Irmã de Maria Jacinta. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria Joana Sarrea 
Azevedo Coutinho. (1902-?). Filha do Pedro de Azevedo Coutinho (Guedes) das Portas da Cruz. 
274 Entrou em Junho 1893. 
275 Entrou em Fev. 1900. Saiu em Ag. 1903. Irmã de Maria Fernanda. Filhas de Bráulio da Cunha Belém (Lv 148). 
276 Entrou em Out. 1905. Irmã de Amélia e de Maria Manuela. Filhas de Luís Delfim da Silva Guimarães (Lv 148). 
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36 Maria Cristina Mesquita 
de Barros278 

                                

36 Ana Augusta Carneiro de 
Almeida279 

                                

36 Palmira Navarro Viana 
Basto280 

                                

36 Antonieta Malheiro281                                 

37 Emília Rebelo Alves282                                 

37 Branca Carvalhal                                 

37 Maria Luísa Castilho283                                 

37 Virgínia Travassos 
Valdez284 

                                

37 Lúcia de Sousa 
Carneiro285 

                                

37 Fausta Cândida Paiva dos 
Santos Martins286 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
277 Entrou em Junho 1890. 
278 Entrou em Julho 1893. 
279 Existem diversas cartas desta senhora no ADSCS (ver armário das caixas verdes por volta das caixas 120 e seguintes). 
280 Entrou em Fev. 1901. Saiu em Jun. 1906. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Palmira Viana Bastos. 
Filha de José Viana Basto (Lv 148). 
281 Entrou em Maio 1908. 
282 Saiu em Julho 1889. 
283 Saiu em Jan. 1896. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo nome. Sobrinha de Júlio de Castilho (filha de 
um seu irmão Augusto). 
284 Entrou em Fev. 1896. Saiu em Jul. 1902. Voltou com o pai para Pretória. Ver interessante carta do Pai em Abril 1900 (Copiador 5 –ADSCS, Lv 40). 
285 Entrou em Nov. 1902. Saiu em Outubro 1908. No Lv 148: saiu em Jun. 1908. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS 
com o nome de Lúcia Monterroso Carneiro. Filha de Francisco de Sousa Carneiro (Lv 148) e de Maria Cristina de Vasconcelos Monterroso. 
286 Também Fausta Cândida de Paiva Santos. Entrou em Out. 1909. 
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38 Mariana de Almeida 
Correia de Sá287 

                                

38 Palmira Freitas dos 
Reis288 

                                

38 Amélia Duffan Panillac289                                 

38 Leonor de Amorim290                                 

38 Teresa Magna da Silva 
Freitas291 

                                

38 Alda Pereira de 
Oliveira292 

                                

38 Maria Manuela da Costa 
Oliveira293 

                                

39 Elvira Zulmira Soares da 
Silva Braga294 

                                

39 Olinda Cândida da Gama                                 

39 Margarida Vitória 
Hofaker de Moser295 

                                

                                                 
287 Deixa de figurar em Outubro 1890. Ver atrás o n.º 3. 
288 Entrou em Junho 1891. Saiu no mês seguinte. 
289 Entrou em Maio 1892. 
290 Entrou em Abril 1894. 
291 Entrou em Junho 1895. Saiu em Out. 1901. Nesta data tem a seguinte nota: «está nas Irmãs de S. Vicente». Filha de Maria Paula da Silva Cabral (Lv 148). 
292 Entrou em Nov. 1901. 
293 Entrou em Nov. 1909. 
294 Em carta dirigida a TS em 15 Out 1905, em que assina ‘Elvira Braga Pinto Martins, Filha de Maria’, escreve: “Nas suas piedosíssimas orações queira, minha boa-
Mãezinha, pedir à Virgem Santíssima que me dê saúde, pois infelizmente não tenho passado nada bem”. (ADCSC, C 12191). 
295 Entrou em Jan. 1895. Saiu em Agosto do mesmo ano. Margarida Teresa Vitória de Melo Manoel da Câmara e Lemos Hofaker de Moser (1885-1947). Filha de 
Eduardo Hofaker de Moser e de Sofia Ernestina de Melo Manoel e Lemos. Não terá casado mas teve um filho de Joaquim Bernardo do Nascimento. (bisneta do Conde da 
Silvã). 
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39 Felícia Maria de Almeida 
Viana296 

                                

39 Ester Ribeiro de Sousa297                                 

39 Maria Emília Gaspar298                                 

39 Ana Carolina Pombo 
Ahrens Teixeira299 

                                

39 Maria Beatriz da 
Natividade Pombo Ahrens 
Teixeira300 

                                

40 Adélia Correia da Silva301                                 

40 Cândida Júlia da Cunha302                                 

40 Sara Rodrigues de Sousa 
Belford303 

                                

40 Mercedes Ferreira Jorge304                                 

40 Mariana Isabel Malheiro 
Pereira de Castro 
Albuquerque Vilhena305 

                                

                                                 
296 Entrou em Mar. 1896. Saiu em Outubro 1898. 
297 Entrou em Nov. 1898. Saiu em Ag. 1902. Filha de Carlos Gualberto Ribeiro de Sousa (Lv 148). 
298 Entrou em Out. 1902 e saiu em Jun. 1908. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo nome. Filha de António 
da Costa Gaspar (Lv 148). 
299 Entrou em Out. 1909. Saiu em Janeiro 1910. Irmã de Berta e Maria Beatriz. Ver dados biográficos em 
http://www.terravista.pt/aguaalto/1103/tcap1.htm#O'NEILL%20DE%20GROOT%20POMBO%20AHRENS%20TEIXEIRA. 
300 Entrou em Jan. 1910. Irmã de Berta e de Ana Carolina. Ver nota em Ana Carolina. 
301 Saiu em Dezembro 1891. 
302 Entrou em Janeiro 1894. 
303 Entrou em Fev. 1899. Saiu em Abr. 1900. 
304 Entrou em Maio 1900 – tinha 5 anos (ver nota em Alice Ferreira Jorge). Saiu no mesmo mês. Também: Jorge de Miranda. Prima de Alice e de Isaura. 
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40 Berta da Natividade 
Pombo Ahrens Teixeira306 

                                

41 Maria Carolina Ressano 
Garcia Barreiros 
Cardoso307 

                                

41 Maria Madalena de 
Morais Pinto 308 

                                

41 Flávia Dora de Figueiredo 
e Melo309 

                                

41 Isaura Leitão310                                 

41 Ida Matilde da Silveira 
Lorena (Sarzedas)311 

                                

42 Matilde Ribeiro da Costa                                 

42 Celeste Regina da 
Conceição e Silva 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
305 Entrou em Jan. 1901. Saiu em Mar. 1908. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Mariana de Vilhena. 
Filha de Alexandre de Vilhena de Albuquerque Guedes de Moura Pegado (Lv 148) e de Inácia das Dores Malheiro Pereira de Castro Teles de Meneses; irmã de Clara 
(Lv 148). 
306 Entrou em Out. 1909. Irmã de Maria Beatriz e de Ana Carolina. Ver nota em Ana Carolina. 
307 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria Carolina Barreiros Cardoso. Casou com David Walter 
Abohbot Anahory. No site de genealogia não tem data de nascimento e morte, nem de descendência. Apenas nome de pai e mãe. 
308 Tb aparece Pinto de Morais... Entrou a 12 de Março de 1891. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de 
Maria Madalena de Morais Pinto Oliveira Martins. Bisavó de Guilherme d'Oliveira Martins. Site de genealogia: Maria Madalena Noronha de Azevedo Moraes Pinto 
(26.1.1880 – 11.12.1979). Filha de José Xavier de Moraes Pinto e de Maria Carolina de Noronha. Casou em 1902 com Guilherme Augusto de Oliveira Martins (1852-
1920), médico cirurgião no Hospital de S. José. Tiveram doze filhos: Maria Carolina, Francisco de Assis, José Maria, João Evangelista, Maria Henriqueta, Maria Teresa, 
Manuel Maria, António Maria, Luís Maria, Domingos Maria, Maria Clara, Maria Isabel. Esta última foi religiosa salesiana. Manuel, Luís e Clara morreram crianças. 
Maria Henriqueta não casou. Francisco de Assis é avô do actual Guilherme Waldemar Pereira d'Oliveira Martins, que tem o nome do pai e do bisavô. 
309 Entrou em Jan. 1901. Saiu em Nov. 1906. Também: Flávia Maria. Filha de Artur Ernesto de Melo (Lv 148). 
310 Entrou em Mar. 1907. Não há nenhum registo dos anos subsequentes, mas também não há indicação de quando saiu. 
311 Filha do Conde de Sarzedas. Entrou em Out. 1909. (1898-1917) – ver site de genealogia. 
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42 Laura Barahona312                                 

42 Maria da Conceição 
Figueiredo Mascarenhas 
Noutel313 

                                

42 Maria da Glória 
Gonçalves Santos314 

                                

42 Maria Luísa dos Reis 
Borges315 

                                

43 Gabriela de Sousa Bastos 
Ferreira de Melo316 

                                

43 Maria da Ascensão 
Castelo Branco317 

                                

43 Branca Barahona318                                 

43 Emília da Veiga 
Palhinha319 

                                

                                                 
312 Saiu em Fev. 1896. Irmã de Branca. 
313 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria da Conceição Figueiredo Mascarenhas Noutel Júdice. 
(1885-1950). Casada com Joaquim Eugénio Mascarenhas Grade Júdice. 
314 Entrou em Nov. 1900 e saiu em Ag. 1906: «concluiu a sua educação». Filha de Carlos Henrique Fernando dos Santos (Lv 148). 
315 Entrou em Maio 1907. No Lv 148 diz que saiu em Ag. do mesmo ano, mas o nome dela aparece nas listas dos anos seguintes. 
316 Gabriela Henriqueta de Sousa Basto Ferreira de Melo (1870-?), filha do 1.º Visconde de Moreira de Rey. No livro do Padre Álvaro Proença, “Benfica através dos 
tempos”, pub. em Lisboa em 1964, pág. 519, referida como Gabriela Moreira de Rey. 
317 Saiu a meio do ano 1887/88. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria da Ascensão Castelo Branco 
Arantes. Casou com Hemetério Arantes. Mãe (?) de Maria Leonor Arantes que foi Irmã Maria Catarina de Sena Arantes. Avó da Ana Maria Torres e, portanto, bisavó da 
Ana Luísa e irmãos. 
318 Saiu em Fev. 1896. Irmã de Laura. 
319 Saiu em Maio 1901. Irmã de Maria Cristina. Filhas do Visconde de Amoreira da Torre (ver site de genealogia). Sobrinhas de Maria Margarida e de Cristina da 
Visitação da Veiga. 
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43 Alda Celestina 
Domingues Câncio320 

                                

43 Maria Antónia de Paula 
Brito321 

                                

44 Maria Amália Street da 
Cunha 322 

                                

44 Francisca Correia da 
Silva323 

                                

44 Ana da Câmara Pires324                                 

44 Maria Egídia da Silva325                                 

44 Maria Coelho de Abreu326                                 

45 Maria Augusta Ludovina 
Belo327 

                                

45 Maria Isabel Correia da 
Silva328 

                                

45 Maria Carlota Prostes da 
Fonseca Pimentel Pinto329 

                                

                                                 
320 Entrou em Jun. 1901. Saiu em Jun. 1904. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Alda Câncio. Filha de 
Manuel de Jesus Câncio (Lv 148). 
321 Entrou em Maio 1906. Em Fevereiro 1910, há uma nota dizendo: «Instituto Janeiro». O mesmo em Março, Abril e Maio. 
322 Saiu a meio de 1887/88. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Amália Street Manuel (Atalaya). Maria 
Amália Street de Arriaga e Cunha (1873-?). Irmã de [Rita] Josefa Street Cunha. Casou em 1902 com Fernando Manuel de Mendonça Corte-Real, filho do Marquês de 
Tancos e neto do Conde de Atalaia. 
323 Saiu em Set. 1896. 
324 Saiu em Nov. 1899. 
325 Entrou em Dez. 1899. Saiu em Jun. 1905. Filha de Crispiano Evangelista da Silva (Lv 148). 
326 Entrou em Out. 1905. Irmã de Elvira, Amélia, Hermínia. Filha de Jaime de Carvalho Abreu (Lv 148). 
327 «Saiu educada». (Nota de Agosto 1888). Irmã de Maria da Paixão. 
328 Saiu em Set. 1895. 
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45 Branca de Seabra de 
Almeida Beltrão330 

                                

45 Ana Maria Salema 
Henriques Vasques331 

                                

45 Ilda Adelaide de Macedo 
Pinto332 

                                

45 Maria Joana333                                 

46 Maria da Paixão Ludovina 
Belo334 

                                

46 Hortênsia Taraújo Nunes 
Correia335 

                                

46 Adélia de Araújo 
Caldas336 

                                

46 Maria Ambrosina 
Cordeiro de Matos337 

                                

46 Cristina de Sousa Madeira 
Pinto338 

                                

46 Idina Augusta de Macedo 
Pinto339 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
329 Filha de Luís Augusto Pimentel Pinto e de Elisa de Carvalho Protes da Fonseca. Casou com Eduardo João Maria de Romero. 
330 Apesar de começar a aparecer nas listas mais cedo, só começou a frequentar em Jan. 1902. No Lv 148 diz que entrou em Nov. 1901 e saiu em Ag. 1904. Irmã de 
Maria. Filhas de Manuel Beltrão de Seabra (Lv 148). 
331 No Lv 148: entrou em Dez. 1905 e saiu em Maio 1906. 
332 Entrou em Maio 1908, assim como a irmã, Idina. Saíram em Dezembro 1908. 
333 Entrou em Julho 1909. 
334 «Saiu educada». (Nota de Agosto 1888). Irmã de Maria Augusta. 
335 Entrou em Maio 1890. Só a primeira vez é que aparece o nome sob esta forma; depois é “Hortense”. 
336 Entrou em Jan. 1895. 
337 Entrou em Out. 1900, saiu em Jun. 1903. Irmã de Maria das Mercês e de Felicidade. Filhas de Luís Cordeiro de Matos (Lv 148). 
338 Esteve no colégio de Out. 1903 a Jan. 1907. Filha de Ernesto Madeira Pinto (Lv 148). 
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46 Ernestina Cândida 
Baptista340 

                                

47 Carolina de Sousa Reis341                                 

47 Maria Joaquina Brandão                                 

47 Olga Rita de Carvalho342                                 

47 Ângela Navarro343                                 

47 Teresa de Oliveira Belo344                                 

47 Maria Pinto Araújo345                                 

47 Maria Fernanda Silva 
Ribeiro346 

                                

47 Eleonora Stadlin347                                 

48 Maria Gertrudes de Sousa 
Reis348 

                                

48 Ernestina Diederichsen349                                 

48 Elvira de Campos 
Valdez350 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
339 Maio 1908 – Dez. 1908. Irmã de Ilda. 
340 Entrou em Junho 1909. 
341 Saiu a meio do ano 1886/87. 
342 Saiu em Nov. 1898. 
343 Saiu em Jan. 1899. 
344 Entrou em Mar. 1898 com o n.º 78. Em Fev. 1899 passou a ter o n.º 47. 
345 Entrou em Out. 1901 e saiu em Abr. 1903. Filha de Júlio Pinto Araújo (Lv 148). 
346 Entrou em Maio 1904. Saiu em Novembro 1906 (no Lv 148 diz que saiu em Jun. 1906). Irmã de Maria Adelaide da Silva Ribeiro. 
347 Também Eleanore. Fev. 1907 – Ag. 1909. Saiu por doença. Americana. 
348 Saiu a meio do ano 1886/87. 
349 Saiu a meio de 1887/88. 
350 Irmã de Maria Cristina. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria Elvira Valdez Loureiro. 
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48 Maria Rebelo Valente                                 

48 Aurélia Monteiro                                 

48 Paulina de Avelar Jorge351                                 

48 Margarida Murta 
Xavier352 

                                

49 Maria José de Portugal e 
Castro353 

                                

49 Maria Teresa de Almeida 
Correia de Sá354 

                                

49 Cláudia Ramada Curto355                                 

49 Alice Ferreira Jorge356                                 

49 Maria Felicidade Cordeiro 
de Matos357 

                                

49 Isabel Celorico de Sousa 
Rocha358 

                                

                                                 
351 Ou George. Entrou em Nov. 1900. Saiu em Ag. 1908: «concluiu a sua educação». Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS 
com o nome de Paulina George. Filha de Mr. John George (Lv 148). 
352 Entrou em Out. 1909. 
353 Anotação de “doente” em Janeiro 1890. Não voltou. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo nome. 
354 Reentrada em Julho 1890. Anteriormente tinha o n.º 4. 
355 Saiu em Fev. 1900. Irmã de Maria Antónia. Ver C 6023 – “O Exmº. Consº. António Duarte Ramada Curto, mora na Rua 24 de Julho nº 12, 1ºDto. Tenho aqui duas 
filhas dele, engraçadas crianças e muito robustas, uma tem 8 anos, outra 9, são muito inteligentes.” (20 Out 1899) 
356 Entrou em Abr. 1900. Irmã de Isaura e prima de Mercedes. Dentro deste livro 136, há um cartão assinado por Risoleta Jorge Figueiredo, com data de 25 Abr. 1900, 
que diz: «Ex.ma Sup.ra do Colégio de S. José, A portadora é a costureira que está fazendo os uniformes das meninas Isaura e Alice Jorge, que vai experimentá-los. Peço 
o favor de me dizer se poder arranjar mais um lugar para uma sobrinha de 5 anos, se puder, mande-me o número para tratar de marcar a roupa.» O cartão é de José Duarte 
de Figueiredo (será o pai). No fim vem “N.º 40”: suponho que terá sido o número dado à tal sobrinha, que, neste caso, é Mercedes Jorge. 
357 Entrou em Out. 1900. Saiu em Jun. 1903. Irmã de Maria das Mercês e de Maria Ambrosina. Filhas de Luís Cordeiro de Matos (Lv 148). 
358 Esteve no colégio de Jun. 1903 a Ag. 1907. Filha de Francisco Rocha (falecido). 
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49 Rosa Eulália Xavier 
Neves359 

                                

50 Maria Cristina da 
Visitação Veiga360 

                                

50 Maria Cristina de Campos 
Valdez361 

                                

50 Maria Gracinda da Costa 
Campos Marques362 

                                

50 Maria Antónia Ramada 
Curto363 

                                

50 Isaura Ferreira Jorge364                                 

50 Berta Marçal Correia 
Leonor365 

                                

50 Fernanda Correia 
Henriques Celestino 
Soares366 

                                

51 Adelaide de Sousa Reis                                 

51 Clotilde da Costa 
Pereira367 

                                

                                                 
359 Prima de Margarida Murta Xavier. Entrou em Out. 1909. 
360 (1872-?). Irmã de Maria Margarida. Filha de Simão Luís da Veiga Frade e de Maria Cristina. Casou com Leonardo Justino da Costa Palhinha. Tem duas sobrinhas no 
Colégio, Emília e Maria Cristina Palhinha da Veiga, mais tarde. (Filhas de uma irmã, Guilhermina e de um irmão do marido, Cipriano Justino) 
361 Irmã de Elvira. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo nome. 
362 Entrou em Fevereiro 1892. Nasceu na Índia e, provavelmente, voltou para lá com a mãe. Ver ADSCS, C 6013, com data de 10 Jul 1899. 
363 Saiu em Fev. 1900. Irmã de Cláudia. 
364 Entrou em Abr. 1900. Irmã de Alice e prima de Mercedes. Ver nota em Alice Ferreira Jorge. 
365 Entrou em Dez. 1900. Saiu em Out. 1906. Irmã de Branca e de Lídia. Filhas de Filipe da Silva Leonor (Lv 148). 
366 Entrou em Out. 1907. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo nome. 
367 Irmã de Maria das Mercedes e de Raquel. 
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51 Helena de Freitas368                                 

51 Elvira Cardoso de 
Castro369 

                                

51 Maximiana Rosa de 
Oliveira370 

                                

51 Maria das Mercês 
Cordeiro de Matos371 

                                

51 Palmira Marques da 
Silva372 

                                

52 Alice Mendes Pereira                                 

52 Maria das Mercedes da 
Costa Pereira373 

                                

52 Joaquina Belard374                                 

52 Bárbara Matilde Gomes e 
Pontes375 

                                

53 Raquel Peito de 
Carvalho376 

                                

                                                 
368 Saiu em Dezembro 1891. 
369 Saiu em Dez. 1898. 
370 Entrou em Jan. 1899. 
371 Entrou em Out. 1900, saiu em Jun. 1903. Irmã de Felicidade e de Maria Ambrosina. Filhas de Luís Cordeiro de Matos (Lv 148). 
372 Ou da Silva Marques. Fev. 1906 – Dez. 1909. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Palmira Marques 
da Silva. 
373 Irmã de Clotilde e de Raquel. 
374 Irmã de Lucinda. 
375 Entrou em Novembro 1891. Nalguns registos aparece como Bárbara Maria (??). Saiu em Abril 1909. Em Janeiro 1910 volta a aparecer na lista como ausente e no mês 
seguinte está no Colégio. Nesse mês tem indicação: «Instituto Jan.º». O mesmo em Março, Abril e Maio. Em Agosto de 1909 tem 23 anos. A irmã, Eulália Teresa, é um 
ano mais nova. Moçambicana. Mestiça. Filhas de João António Ribeiro Pontes (Lv 148). 
376 Saiu a meio de 1887/88. 
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53 Raquel da Costa Pereira377                                 

53 Lucinda Belard378                                 

53 Eulália Teresa Gomes e 
Pontes379 

                                

54 Amélia Augusta Lopes da 
Costa 

                                

54 Eugénia Gonçalves dos 
Reis380 

                                

54 Zoleide Maria Noronha de 
Castro381 

                                

54 Julieta M. de Sá e 
Sousa382 

                                

54 Amélia Ribeiro 
Guimarães383 

                                

54 Lídia Marçal Correia 
Leonor384 

                                

54 Maria Antónia Osório                                 

55 Joana de Oliveira Sousa 
Leal385 

                                

                                                 
377 Irmã de Maria das Mercedes e de Clotilde. 
378 Irmã de Joaquina. 
379 Entrou em Novembro 1891. Em Fevereiro 1910, há uma nota dizendo: «Instituto Janeiro». O mesmo em Março, Abril e Maio. Moçambicana. Mestiça. Irmã mais 
nova de Bárbara Matilde. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Eulália Gomes Pontes. Filhas de João 
António Ribeiro Pontes (Lv 148). 
380 Deixa de figurar em Maio 1891. 
381 Entrou em Junho 1891. 
382 Entrou em Maio 1895. Saiu em Ag. 1896. 
383 Saiu em Out. 1900. 
384 Nalguns sítios aparece: Lídia da Silva Leonor. Entrou em Dez. 1900. Saiu em Abril 1908. Irmã de Branca e de Berta. Filhas de Filipe da Silva Leonor (Lv 148). 
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55 Maria Luísa Moitinho de 
Almeida386 

                                

55 Júlia Moitinho de 
Almeida387 

                                

55 Maria Carlota Centeno388                                 

55 Maria José Bacelar de 
Carvalho389 

                                

55 Maria Berta de Melo P. de 
Barbosa Araújo390 

                                

55 Alzira Amélia de 
Carvalho391 

                                

55 Mara José Osório                                 

56 Lucinda Augusta 
Barahona e Costa 

                                

56 Elvira Moitinho de 
Almeida392 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
385 Irmã de Maria. Suponho serem as “duas sobrinhas pretas do Leal” (Carta 4296, ADSCS – cópia de IAN/TT, AC, Cx. 36 (1050)). O Leal – Alfredo de Oliveira Sousa 
Leal (C 3972, ADSCS) – tinha também uma enteada no Colégio, Elvira de Vasconcelos. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de 
TS com o nome de Joana de Oliveira Sousa Leal Chaves. Há ainda uma outra aluna com este apelido, Elisa, que entrou mais tarde. 
386 Irmã de Elvira e de Júlia. Entrou em Fevereiro 1892. 
387 Irmã de Maria Luísa e de Elvira. Saiu em Jul. 1897. 
388 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria Carlota Centeno Gorjão. 
389 Saiu em Jan. 1900. 
390 Entrou em Fev. 1900. 
391Irmã de Alda, Alice e Albertina. Entrou em Abr. 1901. Saiu em Jun. 1908. Filhas de Francisco José de Carvalho (Lv 148). Figura na lista das antigas alunas que 
estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Alzira de Carvalho. Mãe de Maria do Carmo Duffner. 
392 Irmã de Júlia e de Maria Luísa. Entrou em Fevereiro 1892. Saiu em Janeiro 1894. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS 
com o mesmo nome. 
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56 Maria Joana Morais 
Perdigão393 

                                

56 Maria Luísa Saraiva 
Coelho394 

                                

56 Maria Veloso395                                 

57 Maria Júdice dos 
Santos396 

                                

57 Maria da Piedade de 
Saldanha Oliveira e 
Sousa397 

                                

57 Judite Ferreira Lopes do 
Nascimento398 

                                

57 Maria da Assunção Limpo 
Pereira de Lacerda 
Ravasco399 

                                

57 Maria Adélia Salema400                                 

57 Mécia Augusta de Sá e 
Almeida401 

                                

                                                 
393 Entrou em Junho 1895. 
394 Entrou em Fev. 1898. Saiu em Ag. 1902. “Foi para a companhia do Tio” (Lv 148). 
395 Esteve no colégio de Out. 1904 a Maio 1907. Filha de Francisco Manuel Veloso, falecido (Lv 148). 
396 Irmã de Elvira. 
397 Saiu em Ag. 1896. Sobrinha de TS, irmã de Maria Teresa e de Maria Isabel. Casada com José Maria de Almeida Correia de Sá Portugal (6.º Marquês de Lavradio) 
neto da “tia Mariana”, filho da Isabel; teve 8 filhos, entre os quais Maria da Purificação, depois Madre Teresa Catarina. 
398 Saiu em Out. 1898. Também Lopes Ferreira. 
399 Muito provavelmente é irmã de Feliciana e Graziela. 
400 Entrou em Maio 1901. Saiu em Jan. 1903. Filha de Joaquim de Lemos Salema (Lv 148). 
401 Jan. 1906 – Ag. 1906. 

1048



IAN/TT, AC, Lv 346, Registo dos Alunos do Asilo de S. José; IAN/TT, AC, Caixa 40 (Solene distribuição de prémios: Doc. 241 – 1878/79; Doc. 484 – Relatório da 
Irmandade de Sta Cecília, Jan. 1884; Doc. 242 – 1885/86; Doc. s/n – 1908; Doc. s/n – 1909; Doc. 244 – 1910); Caixa 42 (Solene distribuição de prémios: Doc. 5(5) – 
1898; Doc. 5(6) – 1902; Doc. 5(9) – 1899); Livros 32 (Atribuição de prémios: 1890/91-1901/02); 341 (1886/87-1893/94); 136 (1894/95-1901/02); 148 (Registo de alunas 
– matrículas:1901-1910; com registos anteriores); 153 (1905/06-1909/10); 983 (1879/80, Livro de notas das alunas). 

 NOME 

S/
D

1  

18
76

/7
72  

M
ai

o-
77

 /7
83  

18
78

/7
94  

18
79

/8
05  

18
83

/8
46  

18
84

/8
57  

18
85

/8
68  

18
86

/8
7 

18
87

/8
8 

18
88

/8
9 

18
89

/9
0 

18
90

/9
1 

18
91

/9
2 

18
92

/9
3 

18
93

/9
4 

18
94

/9
5 

18
95

/9
6 

18
96

/9
7 

18
97

/9
8 

18
98

/9
9 

18
99

/0
0 

19
00

/0
1 

19
01

/0
2 

19
02

/0
39  

19
03

/0
4 

19
04

/0
5 

19
05

/0
6 

19
06

/0
7 

19
07

/0
8 

19
08

/0
9 

19
09

/1
0 

57 Alzira Maria da Silva 
Girão402 

                                

58 Eugénia Júdice dos 
Santos403 

                                

58 Maria Teresa de Saldanha 
Oliveira e Sousa404 

                                

58 Hortênsia Lopes Bela 
Vaquinhas405 

                                

58 Aldegundes da Costa 
Rato406 

                                

58 Maria Graziela Limpo de 
Lacerda407 

                                

59 Maria de Oliveira Sousa 
Leal408 

                                

59 Palmira da Câmara 
Leme409 

                                

59 Maria Beatriz Gorjão 
Henriques410 

                                

                                                 
402 Nov. 1907 - ? 1909. 
403 Irmã de Maria. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Eugénia Júdice Ramos. 
404 Saiu em Ag. 1896. Sobrinha de TS, irmã de Maria da Piedade e de Maria Isabel. Nascida em 1879. Casada com Caetano Henriques Pereira Faria Saldanha de 
Lancastre, 4º conde das Alcáçovas; teve 12 filhos, entre os quais Maria Teresa, a actual Condessa da Córte, com quem conversei em Beja. 
405 Entrou em Jan. 1897 
406 Entrou em Jul. 1901. Saiu em Jun. 1903. Filha de João da Costa Rato (Lv 148). 
407 Irmã de Feliciana e de Maria da Assunção. Filha do Visconde de Altes Morás. Esteve no colégio de Nov. 1903 a Ag. 1908. Figura na lista das antigas alunas que 
estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Graziela Limpo de Lacerda (Altas Moras). 
408 Irmã de Joana. Suponho serem as “duas sobrinhas pretas do Leal” (Carta 4296, ADSCS – cópia de IAN/TT, AC, Cx. 36 (1050)). Ver nota em Joana. 
409 Irmã de Leonor e prima de Elisa. Entrou em Abril 1895. Saiu em Jan. 1900. (1885-1910). Filha de Luís Gonzaga da Câmara Leme e de Palmira de Campos e 
Azevedo. 
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59 Laura do Carmo 
Simões411 

                                

60 Amélia Coelho Lima412                                 

60 Leonor da Câmara 
Leme413 

                                

60 Mariana da Silva Lobo414                                 

60 Maria Emília de Melo e 
Castro Moreira415 

                                

61 Hermínia Coelho Lima416                                 

61 Maria Joana de 
Albuquerque do Amaral 
Cardoso417 

                                

61 Ema Cordeiro Feio418                                 

61 Juliana Falconieri Tavares 
Teixeira419 

                            ? ?   

                                                                                                                                                                                                                                     
410 Entrou em Mar. 1900. Saiu em Ag. 1905: «concluiu a sua educação». Filha de Manuel Rafael Gorjão Henriques. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na 
missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria Beatriz Gorjão. Tratar-se-á de Maria Leonor Beatriz de Mendonça Gorjão Henriques de Saldanha e Daun (1887-
?). Parece que não casou. Pertenceu à Direcção da APMP em 1916. 
411 Entrou em Maio 1906. 
412 Irmã de Maria, Elvira, Julita e Hermínia. Ver IAN/TT, AC, Cx 40, 416 – carta do pai das meninas, José Fernandes Lima. 
413 Irmã de Palmira e prima de Elisa. Entrou em Abril 1895. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo nome. 
Nasceu em 1884. Filha de Luís Gonzaga da Câmara Leme e de Palmira de Campos e Azevedo. 
414 Entrou em Nov. 1900. Saiu em Jul. 1902.Filha de João Álvares Lobo. Irmã de Isabel da Silva Lobo. 
415 Entrou em Jan. 1903. Não tem indicação de saída. Filha de José Joaquim de Melo e Castro Moreira (Lv 148). 
416 Irmã de Maria, Julita, Elvira e Amélia. 
417 (1885-1938). Casou em 1921 com Júlio Schmidt. 
418 Entrou em Maio 1902. Saiu em Ag. 1902. Em Jun. 1902, há uma anotação no fim da lista: «Da tia da Ema Cordeiro n.º 61, recebeu-se mais 4$000 rs para a mesada, 
que o tio não sabe.» 
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62 Eugénia de Sousa e 
Saldanha 

                                

62 Maria Camila de Castro 
Carvalhosa e Ataíde 420 

                                

62 Olímpia de Jesus 
Carvalho 

                                

62 Isabel da Silva Lobo421                                 

62 Maria Dias de Sousa 
Virote422 

                                

62 Maria Adélia Gonçalves 
dos Santos Gomes423 

                                

63 Ermelinda de Sousa Reis                                 

63 Maria Luísa de Miranda                                 

63 Alice Cosette Acchaioli 
de Aguiar424 

                                

63 Feliciana Limpo Pereira 
de Lacerda Ravasco425 

                                

63 Ester Elisa de Oliveira 
Mata Pestana426 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
419 Entrou em Jan. 1903. Saiu em Novembro de 1907 (Lv 148: saiu em Ag. 1906). Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS 
com o nome de Juliana Teixeira. Filha de Jesuína Tavares Teixeira (Lv 148). 
420 Entrou em Março 1891. Saiu em Ag. 1896. (1881-?). Filha de Henrique de Castro Carvalhosa e Ataíde e de Maria José Casquinha Casqueiro. 
421 Entrou em Nov. 1900. Saiu em Jul. 1902. Irmã de Mariana. Filhas de João Álvares Lobo (Lv 148). 
422 Entrou em Mar. 1903. Saiu em Janeiro de 1906. No Lv 148 diz que saiu em Ag. 1905. Filha de José de Sousa Virote (Lv 148). 
423 Em Outubro aparece como Maria Adélia Gomes e Santos. Em todos os casos é “grátis”. Deve ter saído no final de 1904/05 e reentrou em Mar. 1906. Irmã de Alice. 
Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Adélia Gomes. Pertenceu muitos anos à direcção da APMP. 
424 Saiu em Out. 1898. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Alice Sena Freitas Acchaioli de Aguiar. 
425 Irmã de Graziela e de Maria da Assunção. Filha do Visconde Altes Morás. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o 
nome de Feliciana Limpo de Lacerda (Altas Moras). 
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64 Maria Albertina Neto 
Inglês427 

                                

64 Belmira de Macedo e 
Oliveira428 

                                

64 Irene de Morais 
Carvalho429 

                                

65 Mariana Julieta de 
Gouveia430 

                                

65 Adalgisa Sequeira431                                 

65 Cristina de Miranda                                 

65 Ana Loforte da Fonseca432                                 

66 Elvira Cândida Coelho 
Lima433 

                                

66 Julita Coelho Lima434                                 

66 Eugénia Loforte da 
Fonseca435 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
426 Entrou em Jan. 1902. Em Fevereiro 1910, há uma nota dizendo: «Instituto Janeiro». O mesmo em Março, Abril e Maio. Figura na lista das antigas alunas que 
estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Ester Pestana. Filha de Cristina Elisa da Mata Pestana (Lv 148). 
427 Irmã de Maria José. Saiu em Dezembro 1893. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com este mesmo nome. 
428 Entrou em Fev. 1897. Saiu em Fev. 1905: «Foi para a companhia do irmão». Também: de Oliveira Macedo. Filha de João Baptista de Macedo (Lv 148). Irmã de 
Silvina de Macedo e Oliveira. 
429 Entrou em Jun. 1905. Filha de Laura de Moraes Carvalho (Lv 148).  
430 Saiu a meio do ano 1886/87. 
431 Saiu a meio de 1887/88. 
432 Entrou em Fev. 1896 (Lv 148: Jan. 1896). Saiu em Jul. 1908. Ou Leforte. Gémea de Eugénia. «Portuguesa Africana» Voltou para África. O pai era Coronel, Manuel 
Loforte da Fonseca, falecido. 
433 Irmã de Maria, Amélia, Julita e Hermínia. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Elvira Coelho Lima. 
434 Irmã de Maria, Amélia, Hermínia e Elvira. 
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67 Maria Guilhermina 
Rodrigues436 

                                

67 Maria da Conceição 
Gonzaga da Silva437 

                                

67 Ernestina Cordeiro da 
Silva438 

                                

67 Maria Isabel de Santa 
Marta439 

                                

67 Alice dos Santos 
Gomes440 

                                

68 Rosa Cazaux441                                 

68 Alzira Rodrigues442                                 

68 Maria Carlota Cirne de 
Sousa443 

                                

68 Ilka Valentina Patkoczy444                                 

                                                                                                                                                                                                                                     
435 Entrou em Fev. 1896 (Lv 148: Jan. 1896). Saiu em Jul. 1908. Gémea de Ana. «Portuguesa Africana» Voltou para África. O pai era Coronel, Manuel Loforte da 
Fonseca, falecido. 
436 Saiu a meio de 1891/92. 
437 Entrou em Mar. 1896. Saiu em Dez. 1896. 
438 Entrou em Jun. 1897. Irmã de Assunção (ver nota de Maria da Assunção Cordeiro da Silva). Filhas de José Evaristo da Silva (Lv 148). 
439 Entrou em Jan. 1902 (Lv 148: Fev. 1902). Saiu em Ag. 1905. Maria Isabel do Vadre de Santa Marta de Mesquita e Melo, sobrinha do 3.º Visconde de Andaluz, filha 
de Inácio Augusto do Vadre de Santa Marta Mesquita e Melo (falecido) e de Maria da Madre de Deus de Barros Caupers de Sousa e Nápoles. Prima de Maria da Luz e 
Maria da Visitação. 
440 Noutros locais: Alice Gomes e Santos. Também “grátis”. Irmã de Maria Adélia (n.º 62). Entrou em Out. 1906. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na 
missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Alice Gomes. 
441 Saiu no início do ano de 1886/87. Irmã de Luísa. 
442 Entrou em Maio 1890. Saiu durante 1891/92. 
443 Entrou em Fev. 1897. Saiu em Dez. 1898. Provavelmente, irmã de Maria Ana e Maria de Assunção (e ainda de Isabel Mendonça) e filhas da antiga aluna Carlota José 
de Mendonça. 
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68 Maria José de 
Mascarenhas Gaivão445 

                                

68 Alda Alexandrina 
Kennedy de Avelar446 

                                

69 Maria Isabel Charters de 
Azevedo Crespo447 

                                

69 Maria Cândida de Assis S. 
Romão448 

                                

69 Maria Lucília Guerreiro 
de Brito449 

                                

69 Maria da Luz Gaivão450                                 

69 Maria Ida Kennedy de 
Avelar451 

                                

70 Maria da Conceição 
Botelho de Barros452 

                                

70 Maria Luísa Teresa de 
Melo 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
444 Entrou em Jan. 1899. 
445 Frequentaram durante dois anos lectivos o Colégio de Lagoa (IAN/TT, AC, Lv 866) e depois de fazerem exames, vieram como pensionistas para Benfica, onde 
ficaram até Abril de 1904. Entraram em Out. 1901 e sairam em Abr. 1904. Filhas de João Mascarenhas Manuel Mendonça Gaivão (Lv 148). Ver tb Copiador 3, ADSCS, 
Lv 38, 11 Ag 1901). 
446 Jan. 1906 – Jun. 1907. Irmã de Maria Ida. 
447 Saiu a meio de 1888/89. 
448 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria Cândida S. Romão Andrade. (1880-1921). Casou com José 
Maria Posser de Andrade, cujo irmão, João tinha sido aluno das Portas da Cruz. Têm três filhos. 
449 Saiu em Jun. 1901. 
450 Provavelmente “Mascarenhas Gaivão”, irmã de Maria José; também terá vindo de Lagoa. Entrou em Out. 1901 e saiu em Abr. 1904. Ver nota em Maria José, n.º 68. 
451 Jan. 1906 – Jun. 1907. Irmã de Alda Alexandrina. 
452 Saiu doente durante o ano de 1887/88. 
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70 Isabel da Silveira e 
Lorena453 

                                

70 Maria Amélia da Silva454                                 

70 Maria da Assunção 
Cordeiro da Silva455 

                                

70 Maria Amélia Machado 
Goulard456 

                                

70 Albertina do Carmo de 
Carvalho457 

                                

71 Luísa Cazaux458                                 

71 Francisca Maria de 
Melo459 

                                

71 Maria Hermínia de 
Vasconcelos e Sá460 

                                

71 Aida Augusta do Vale 
Pimenta de Miranda461 

                                

                                                 
453 Saiu em Novembro 1891. (1878-1932). Filha do Marquês de Minas e Conde do Prado e de Sofia Isabel Zarthmann de Reboredo. Herdou o título de Condessa do 
Prado. Casou em 1904 com Ronald Henry Silley. Neta da “Reboredo” (ADSCS, C 5657, 20 Nov 1890): “Tenho cá desde 2ª feira a Isabel da Silveira, neta da Reboredo. 
É uma forte rapariga, simpática e muito simples. Parece uma criança. Tem estado muito bem e nada exigente. Hoje espera cá o pai e a avó.” 
454 Nos anos de 1894/95 a 1899/00, aparece apenas no livro de prémios (livro 32). Também no programa de distribuição de prémios de 1898. Mas no Lv 148 diz que 
entrou em Maio 1903 e saiu em Ag. 1904. 
455 Entrou em Jun. 1897. No livro 32 (Atribuição de prémios) aparece n.º 70 bis. Irmã de Ernestina. Filhas de José Evaristo da Silva (Lv 148). 
456 Entrou em Abr. 1902.Saiu em Fev. 1903. O Lv 148 anota que estava à responsabilidade de um tio e “Foi para a companhia da Mãe”. 
457 Esteve no colégio de Out. 1904 a Mar. 1907. Suponho que esta é a irmã Carvalho que saiu por estar doente tendo morrido pouco depois (informação de Maria do 
Carmo Duffner, sobrinha). Filha de Francisco José de Carvalho (Lv 148). 
458 Saiu no início do ano de 1886/87. Irmã de Rosa. 
459 Irmã de Maria Ana. 
460 Entrou em Janeiro 1892. 
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72 Stela Olímpia Sampaio de 
Abrunhosa Tavares462 

                                

72 Maria Ana de Melo463                                 

72 Maria Raquel de 
Vasconcelos e Sá464 

                                

72 Clotilde Hermenegilda 
Ferreira do Amaral465 

                                

73 Elvira Cândida de 
Azevedo466 

                                

73 Maria do Céu Falcão 
Mena 

                                

73 Aida Celeste Ferreira do 
Amaral467 

                             ??   

74 Maria Augusta Rebelo468                                 

74 Maria Luísa de Saldanha 
da Gama469 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
461 Entrou em Jun. 1897, com apenas 3 anos (Lv 148). Em Fevereiro 1910, há uma nota dizendo: «Instituto Janeiro». O mesmo em Março, Abril e Maio. Natural do 
Funchal. É filha do Tenente Coronel de Infantaria José Augusto Pimenta de Miranda, Comandante do Exército de 1892 a 1894, que se regista como falecido no Lv 148 
(IAN/TT, AC) (http://www.exercito.pt/portal/exercito/_specific/public/allbrowsers/asp/acessibilidade/comandantes.asp?ueo_id=148). 
462 «Saiu educada». (Nota de Agosto 1888). Também Estela. 
463 Irmã de Francisca Maria. 
464 Entrou em Janeiro 1892. 
465 Irmã de Irene, de Maria do Carmo e de Aida Celeste. Entrou em Jan. 1898. Saiu em Jun. 1906. Nalguns registo de mensalidade aparece até Nov. 1907. . Figura na lista 
das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Clotilde Ferreira do Amaral Figueiredo. (1891-1955). Filha de José Ferreira do 
Amaral e de Maria do Rosário da Silveira. Casou em 1910 com Fausto Cardoso de Figueiredo. 
466 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Elvira Azevedo Cunha Rosa. 
467 Irmã de Clotilde, de Maria do Carmo e de Irene. Entrou em Jan. 1898. Saiu em Mar. 1907 (Lv 148). . Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º 
dia da morte de TS com o nome de Aida Ferreira do Amaral de Sousa. Filhas de José Ferreira do Amaral e de Maria do Rosário da Silveira. 
468 Saiu a meio do ano de 1886/87. 
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74 Maria Guilhermina de 
Brito e Cunha470 

                                

74 Maria do Carmo Ferreira 
do Amaral471 

                                

75 Emília Maria da Silva 
Campos 

                                

75 Maria Augusta de 
Saldanha da Gama472 

                                

75 Maria José de Brito e 
Cunha473 

                                

76 Maria Adriana de Jesus 
Lopes 474 

                                

76 Maria Ana de Saldanha da 
Gama475 

                                

76 Alda da Câmara Smith476                                 

                                                                                                                                                                                                                                     
469 As irmãs Saldanha da Gama (Maria Luísa, Maria Ana e Maria Augusta) entraram em Janeiro 1890. São filhas de Alexandre João Saldanha da Gama e de Clara Luísa 
de Melo. 
470 Entrou em Out. 1897, saiu em Ag. 1904: «concluiu a sua educação». Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o 
mesmo nome. Irmã de Maria José de Brito e Cunha, filhas de A. J. Brito e Cunha. 
471 Irmã de Clotilde, de Irene e de Aida. Jan. 1905 – Abr. 1908. . Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo 
nome. Filha de José Ferreira do Amaral e de Maria do Rosário da Silveira. 
472 As irmãs Saldanha da Gama (Maria Luísa, Maria Ana e Maria Augusta) entraram em Janeiro 1890. São filhas de Alexandre João Saldanha da Gama e de Clara Luísa 
de Melo. 
473 Entrou em Out. 1897. Saiu em Maio 1906: «concluiu a sua educação». Irmã de Maria Guilhermina de Brito e Cunha, filhas de A. J. Brito e Cunha. 
474 Saiu a meio de 1887/88. 
475 As irmãs Saldanha da Gama (Maria Luísa, Maria Ana e Maria Augusta) entraram em Janeiro 1890. São filhas de Alexandre João Saldanha da Gama e de Clara Luísa 
de Melo. 
476 Entrou em Out. 1897. Saiu em Jan. 1903: «concluiu a sua educação». Filha de João Smith (ver cartas do conselheiro João Smith em Copiadores 3 e 5, ADSCS, Lv 38 
e Lv 40). 
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76 Pascoela Pereira de 
Oliveira477 

                                

76 Luna Benchimol478                                 

76 Maria da Luz 
Benchimol479 

                                

77 Clotilde Amélia de Sousa                                 

77 Teresa Bárbara Águas 
Mascarenhas480 

                                

77 Hermínia Costa                                 

77 Regina Ávila Gomes481                                 

77 Silvina de Macedo e 
Oliveira482 

                                

77 Lívia Álvares483 Baptista 
de Sousa 

                                

78 Maria do Céu Luz de 
Almeida Oliveira e 
Rodrigues 

                                

78 Judite Falcão                                 

                                                 
477 Entrou em Maio 1903 e saiu em Mar. 1906: «Foi para o Brasil». Brasileira. 
478 No Lv 148 diz que entrou em Out. 1902 e saiu em Ag. 1903. Mais adiante diz que entrou em Maio 1906 e saiu em Ag. 1909. De acordo com outros registos entrou em 
Fevereiro 1907. Irmã de Ledícia e de Eva. Filhas de Abraham Benchimol (Lv 148). 
479 Entrou em Out. 1909. 
480 Saiu a meio de 1891/92. Teresa Bárbara Águas Figueiredo de Mascarenhas, filha de João Gregório Figueiredo de Mascarenhas e de Ana Paula Águas. Casou com 
Henrique Vaz de Mascarenhas. 
481 (1886-?). Filha de José Ávila Gomes e de Emília de Oliveira Costa. Não casou. 
482 Entrou em Jan. 1898. Saiu em Fev. 1905: «Foi para a companhia do irmão». Filha de João Baptista de Macedo. Irmã de Belmira (Lv 148). 
483 Também aparece Alves. Entrou em Maio 1905. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Lívia Baptista de 
Sousa. Filha de José Augusto de Sousa (Lv 148). 
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78 Maria Emília de Oliveira 
Belo484 

                                

78 Maria de Assunção Cirne 
de Sousa de Madureira e 
Mendonça485 

                                

78 Maria Sara Natália de 
Abreu Lobo486 

                                

79 Constança de Castelo 
Branco487 

                                

79 Maria da Graça Ribeiro488                                 

79 Luísa Estefânia da Silva                                 

79 Maria Raquel de Lima 
Braga Pinto da Mota 

                                

79 Maria Ana de Sousa de 
Madureira e Mendonça489 

                                

80 Maria Eugénia Pires 
Sampaio Guimarães490 

                                

                                                 
484 Entrou em Fev. 1899. 
485 Irmã de Maria Ana e provavelmente, também irmã de Maria Carlota e ainda de Isabel Mendonça, todas filhas da antiga aluna Carlota José de Mendonça e de José 
Cirne de Sousa. Entrou em Out. 1901 e saiu não se sabe em que data: «Saiu por doença. Foi ter com os pais». Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 
30.º dia da morte de TS com o nome de Maria da Assunção de Mendoça Cyrne. 
486 Entrou em Out. 1909. 
487 Saiu a meio do ano 1887/88. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Constança de Castelo Branco 
Ferreira Pinto. 
488 Entrou em Maio 1890. Saiu em Outubro do mesmo ano. 
489 Irmã de Maria da Assunção e, provavelmente, também irmã, de Maria Carlota e ainda de Isabel Mendonça, todas filhas da antiga aluna Carlota José de Mendonça e de 
José Cirne de Sousa Madureira. Entrou em Out. 1901. Não sei se  estaria no Colégio em 1909/10: não encontro registo nesse ano. Figura na lista das antigas alunas que 
estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria Ana de Mendoça Cyrne. 
490 Irmã de Alice e de Laura. 
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80 Alzira de Freitas e 
Vasconcelos491 

                                

80 Ema Angélica da Silva 
Lapa492 

                                

80 Ecilda Machado de Freitas 
Beirão493 

                          ? ?     

80 Sara Felner Garcez 
Palha494 

                                

81 Alice Pires Sampaio 
Guimarães495 

                                

81 Beatriz Machado de 
Freitas Beirão496 

                                

81 Maria das Necessidades 
Felner Garcez Palha497 

                                

82 Laura Pires Sampaio 
Guimarães498 

                                

                                                 
491 Saiu em Junho 1890. 
492 Entrou em Julho 1890. Saiu em Agosto 1895. Saiu em Dez. 1896. 
493 Irmã de Beatriz. Entrou em Fev. 1898. Saiu em Ag. 1904 (Lv 148). Mas há registos dos dois anos seguintes. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa 
do 30.º dia da morte de TS com o nome de Ecilda Beirão. Filhas de Marciano Beirão. 
494 Entrou em Mar. 1907. Irmã de Estela e de Maria das Necessidades. Sarah Felner Garcez Palha de Almeida Lobo Encerrabodes (1900-1977). Filhas de Graciano 
Franco Monteiro Garcez Palha de Almeida Lobo Encerrabodes e de Emília Adelaide Felner. 
495 Irmã de Maria Eugénia e de Laura. 
496 Irmã de Ecilda. Entrou em Fev. 1898. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Beatriz Beirão. Filhas de 
Marciano Beirão. 
497 Entrou em Maio 1905. Irmã de Estela e de Sara. Maria das Necessidades Felner Garcez Palha de Almeida Lobo Encerrabodes (1896-1973). Filhas de Graciano Franco 
Monteiro Garcez Palha de Almeida Lobo Encerrabodes e de Emília Adelaide Felner. “O Padrasto das pequenas Palhas chama-se José Maria Martins Pereira, Quinta do 
Fallon, Merceana, 1º Tenente da Armada” (ADSCS, D 7505, Agenda de TS, 23 Set 1909). 
498 Irmã de Maria Eugénia e de Alice. 
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82 Maria Emília Porfírio da 
Costa499 

                                

82 Estela Felner Garcez 
Palha500 

                                

83 Maria Amália 
Mascarenhas Pimenta 

                                

83 Beatriz Manuela da 
Costa501 

                                

83 Maria José Teles de 
Vasconcelos Rooke de 
Lima502 

                                

83 Miquelina do Sacramento 
Monteiro503 

                                

84 Josefa Falcão504                                 

84 Fernanda Judite da 
Costa505 

                                

85 Diana de Castro 
Martins506 

                                

                                                 
499 Entrou em Mar. 1898. Saiu em Abr. 1903: «concluiu a sua educação». Irmã de Beatriz e Fernanda. Suponho que será esta a Maria Emília Costa que figura na lista das 
antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS. Mas não tenho certeza.Filhas de Ignestina Augusta Porfírio da Costa. 
500 Entrou em Maio 1905. Irmã de Sara e de Maria das Necessidades. Estela Felner Garcez Palha de Almeida Lobo Encerrabodes (1897-?). Filhas de Graciano Franco 
Monteiro Garcez Palha de Almeida Lobo Encerrabodes e de Emília Adelaide Felner. Ver nota em Maria das Necessidades. 
501 Entrou em Mar. 1898. Saiu em Ag. 1904: «concluiu a sua educação». Irmã de Emília e Fernanda. 
502 Entrou em Nov. 1903. Saiu em Abril 1906 (no Lv 148, saiu em Dez. 1904; mais à frente diz que entrou em Nov. 1905 e saiu em Mar. 1906). Irmã de Sofia Teles de 
Vasconcelos Rooke de Lima. Filhas de Guilherme Rooke de Lima (Lv 148). 
503 Entrou em Maio 1906. O mesmo para as irmãs: Maria Ana, Maria Marta e Maria Madalena. Saiu em Jul. 1908. 
504 Entrou em Agosto 1890. 
505 Entrou em Mar. 1898. Saiu em Jan. 1907. Irmã de Beatriz e Emília. 
506 Entrou em Julho 1890. 
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85 Joana Amélia Galvão507                                 

85 Júlia Castelo Branco 
Castro e Almeida508 

                                

85 Maria Madalena 
Donguiral do Sacramento 
Monteiro509 

                                

86 Aureliana de Castro 
Martins510 

                                

86 Maria Leopoldina Pereira 
Rodrigues511 

                                

86 Palmira Fernandes 
Bachá512 

                                

86 Maria Marta Donguiral do 
Sacramento Monteiro513 

                                

87 Maria José Pereira 
Rodrigues514 

                                

87 Maria Cândida Benedita 
Luísa Ferreira Cabral de 
Vasconcelos e Lemos515 

                                

                                                 
507 Entrou em Mar. 1898. saiu em Maio 1898. 
508 (1889-?). Filha de Eduardo de Castro e Almeida e Sofia Pimentel de Castelo-Branco. Casou com Henrique Gonçalo Burnay de Melo Breyner. Entrou em Jan. 1899. 
Saiu em Ag. 1904. 
509 Entrou em Maio 1906. Irmã de Miquelina, Maria Ana e Maria Marta. 
510 Entrou em Julho 1890. 
511 Entrou em Abr. 1898. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Maria Leopoldina Pereira Rodrigues 
Baptista Coelho. 
512 Entrou em Maio 1902. Saiu em Out. 1905. Irmã de Gabriela e de Alice. Filhas de Manuel Jorge Bachá (Lv 148). 
513 Entrou em Maio 1906. Irmã de Miquelina, Maria Ana e Maria Marta (também Nanette??) 
514 Entrou em Abr. 1898. 
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87 Maria Ana Donguiral do 
Sacramento Monteiro516 

                                

88 Raquel Gomes Barbosa517                                 

88 Maria Margarida 
Magalhães de Castro518 

                                

89 Carlota Gomes Barbosa519                                 

89 Alva Amorim Antunes520                                 

90 Vitória Bastos Coelho da 
Rocha521 

                                

90 Luísa Bragança522                                 

90 Luísa de Jesus 
Henriques523 

                                

91 Emília Joana dos Santos 
Rasteiro524 

                                

91 Francisca Maria [de 
Figueiredo Cabral] da 
Câmara525 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
515 Entrou em Out. 1904 e saiu em Mar. 1906. (1896-?). Filha de Alexandre Ferreira Cabral Paes do Amaral que foi Ministro e de Maria Virgínia Pereira de Vasconcelos 
de Sousa e Menezes. 
516 Maio 1906 – Jul. 1909. Irmã de Miquelina, Maria Marta e Maria Madalena. Julgo que também era chamada Nanette. 
517 Entrou em Jul. 1898. Também Caldeira Barbosa. Irmã Carlota. 
518 Entrou em Jan. 1904. Filha de Manuel Magalhães de Castro (Lv 148). 
519 Entrou em Jul. 1898. Também Caldeira Barbosa. Irmã de Raquel. 
520 Entrou em Julho 1906. Saiu em Ag. 1908. 
521 Entrou em Jun. 1899. Saiu em Fev. 1900. 
522 Entrou em Maio 1901. Saiu no mês seguinte. 
523 Entrou em Jan. 1905. Filha de Luís da Gama (Lv 148).. 
524 Também Maria Joana. Entrou em Dez. 1898. Saiu em Set. 1903. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de 
Emília Rasteiro. Vivia com um irmão, Joaquim Rasteiro (Lv 148). 

1063



IAN/TT, AC, Lv 346, Registo dos Alunos do Asilo de S. José; IAN/TT, AC, Caixa 40 (Solene distribuição de prémios: Doc. 241 – 1878/79; Doc. 484 – Relatório da 
Irmandade de Sta Cecília, Jan. 1884; Doc. 242 – 1885/86; Doc. s/n – 1908; Doc. s/n – 1909; Doc. 244 – 1910); Caixa 42 (Solene distribuição de prémios: Doc. 5(5) – 
1898; Doc. 5(6) – 1902; Doc. 5(9) – 1899); Livros 32 (Atribuição de prémios: 1890/91-1901/02); 341 (1886/87-1893/94); 136 (1894/95-1901/02); 148 (Registo de alunas 
– matrículas:1901-1910; com registos anteriores); 153 (1905/06-1909/10); 983 (1879/80, Livro de notas das alunas). 

 NOME 

S/
D

1  

18
76

/7
72  

M
ai

o-
77

 /7
83  

18
78

/7
94  

18
79

/8
05  

18
83

/8
46  

18
84

/8
57  

18
85

/8
68  

18
86

/8
7 

18
87

/8
8 

18
88

/8
9 

18
89

/9
0 

18
90

/9
1 

18
91

/9
2 

18
92

/9
3 

18
93

/9
4 

18
94

/9
5 

18
95

/9
6 

18
96

/9
7 

18
97

/9
8 

18
98

/9
9 

18
99

/0
0 

19
00

/0
1 

19
01

/0
2 

19
02

/0
39  

19
03

/0
4 

19
04

/0
5 

19
05

/0
6 

19
06

/0
7 

19
07

/0
8 

19
08

/0
9 

19
09

/1
0 

92 Elisa da Câmara Leme526                                 

92 Lucinda Roque da Silva527                     ?            

93 Zélia Pinto Bastos da 
Silva528 

                                

93 Ilda Marques dos 
Santos529 

                                

94 Ana de Quadros 
Carvalho530 

                                

95 Adélia Gaspar de 
Carvalho531 

                                

96 Francisca Romana de 
Quadros Carvalho532 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
525 Entrou em Jan. 1904 e saiu em Ag. 1906. (1893-?). Francisca Maria de Figueiredo Cabral da Câmara, filha de Vasco Maria [de Figueiredo] Cabral da Câmara (filho 
do Conde de Belmonte e sua mulher Maria do Carmo Moura Barreto, por sua vez filha do Duque de Loulé) (Lv 148) e de Eugénia Maria Braancamp de Melo Breyner 
(filha dos Condes de Sobral). Casou em 1921 com Anselmo Ferreira Pinto Basto. (NOTA: Bisneta do Duque de Loulé, neta dos Condes de Belmonte e dos Condes de 
Sobral). 
526 Entrou em Mar. 1899. Deverá ser prima de Palmira e de Leonor. O seu nome figura no site de genealogia, mas a data de nascimento indicada (1899) é posterior à da 
entrada no colégio. Deve ser engano! Filha de Adelaide Maria de Almeida e de José Augusto da Câmara Leme; casou em 1916 com Rodrigo de Serpa Pimentel de Sousa 
Coutinho. O pai de Palmira e Leonor é irmão do pai de Elisa. 
527 Inicialmente com o n.º 34, passou ao n.º 92 em Dez. 1899. No Lv 148 diz que entrou em Nov. 1899 e não tem indicação de data de saída. Mas em Jul 1899 (ADSCS, 
C 6013), há indicação de que está no Hospital e também de que está a expensas do Instituto – sugere que já estava no Colégio nesta data. Filha do Alferes Rodrigo Roque 
da Silva, falecido(lv 148). 
528 Entrou em Jun. 1899. Saiu em Fev. 1900. Irmã de Leonor. 
529 Entrou em Maio 1906. Também Hilda. No Lv 148 diz que saiu em Ag. 1908. 
530 Entrou em Abr. 1899. Irmã de Francisca Romana e de Maria da Conceição. Filhas de António Joaquim de Quadros Carvalho, falecido (Lv 148). 
531 Entrou em Abr. 1899. Saiu em Dez. 1907. Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Adélia Carvalho. Filha 
de José Gaspar de Carvalho, falecido (Lv 148). 
532 Entrou em Abr. 1899. Saiu em Ag. 1906: «concluiu a sua educação». Também: Quadros de Carvalho. Irmã de Ana e de Maria da Conceição. Filhas de António 
Joaquim de Quadros Carvalho, falecido (Lv 148). 
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97 Maria da Conceição 
Quadros de Carvalho533 

                                

98 Alice Pedroso dos 
Santos534 

                                

99 Altina dos Reis 
Brandão535 

                                

99 Alda de Sousa Morais536                                 

99 Adalgiza Capeto537                                 

100 Maria Leonor Gorjão 
Henriques538 

                                

100 Marina Capeto539                                 

100 Júlia Aboim da Silva 
Amado540 

                                

101 Maria Ana Gorjão 
Henriques541 

                                

101 Amélia Freitas Ribeiro542                                 

                                                 
533 Entrou em Abr. 1899. Saiu em Jul. 1905: «concluiu a sua educação». Irmã de Ana e de Francisca Romana. Filhas de António Joaquim de Quadros Carvalho, falecido 
(Lv 148). 
534 Entrou em Abr. 1899. 
535 Entrou em Maio 1899. Saiu em Mar. 1900. 
536 Entrou em Jun. 1900. Saiu em Ag. 1902. Filha de Francisco Ferreira de Sousa Moraes. “Foi para a Suíça com os Pais” (Lv 148). 
537 Entrou em Jan. 1905 e saiu em Jun. 1906. Irmã de Judite e de Marina. 
538 Irmã de Maria Ana. Entrou em Maio 1899. Saiu em Set. 1902? No Lv 148, diz que saiu em A. 1903. Filha de Nuno Gorjão Henriques. Figura na lista das antigas 
alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo nome. 
539 Entrou em Jan. 1905 e saiu em Jun. 1906. Irmã de Judite e de Adalgiza. 
540 Júlia Adelaide de Aboim da Silva Amado (1901-1985).Casou em 1921 com Luís Perdigão de Sousa Carvalho. Indicação de “semi-interna”. Entrou em Out. 1908. 
Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o nome de Júlia Aboim Amado. 
541 Irmã de Maria Leonor. Entrou em Maio 1899. Saiu em Ag. 1902: «concluiu a sua educação». Filha de Nuno Gorjão Henriques. Figura na lista das antigas alunas que 
estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo nome. 
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102 Leonor Pinto Bastos da 
Silva543 

                                

102 Cecília de Carvalho Alves                                 

102 Laura Freitas Ribeiro544                                 

103 Delmina Loureiro545                                 

103 Joana Palanque546                                 

104 Maria José Gomes 
Bastos547 

                                

105 Eugénia Augusta de 
Morais548 

                                

106 Adelaide Belard Ramos549                                 

106 Berta de Almeida Navarro 
de Rego Freitas e Sousa550 

                                

107 Helena Belard Ramos551                                 

107 Alice de Almeida Navarro 
de Rego Freitas e Sousa552 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
542 Semi-interna. Entrou em Abril 1910. Irmã de Laura. 
543 Entrou em Jun. 1899. Saiu em Set. 1899. Irmã de Zélia. 
544 Semi-interna. Entrou em Abril 1910. Irmã de Amélia. 
545 Saiu em Fev. 1900. 
546 Entrou em Jun. 1900. Saiu em Fev. 1903. Francesa. Filha de Celestino Palanque (Lv 148). 
547 Entrou em Out. 1899. Saiu em Ag. 1902: «concluiu a sua educação». Filha de Maria Adelaide Gomes Bastos (Lv 148). 
548 Saiu em Fev. 1901. 
549 Entrou em Dez. 1899 e saiu em Jan. 1900. Irmã de Helena. 
550 Entrou em Maio 1900. Saiu em Dez. 1904: «concluiu a sua educação». Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o 
nome de Berta Navarro. Irmã de Alice. Filhas de Palmira de Navarro. 
551 Entrou em Dez. 1899 e saiu em Jan. 1900. Irmã de Adelaide. 
552 Entrou em Maio 1900. Saiu em Ag. 1907. Irmã de Berta. Filhas de Palmira de Navarro. Aparece uma D. Alice Navarro a ajudar as irmãs no Brasil que foi aluna de 
Benfica: “Ao terminar a missa seguem para a visita à Creche e muita vez D. Alice [Navarro] diz que o asseio da Casa só lhe faz lembrar o seu querido Benfica, que bem 
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108 Alice Carreira Mesquita553                                 

108 Palmira de Ascensão 
Mendonça Castelo 
Branco554 

                                

109 Laura da Conceição 
Correia555 

                                

 Marieta Pereira 
Rodrigues556 

                                

 Amélia Freitas Rego557                                 

 Maria Isaura Freitas 
Rego558 

                                

 Maria José Osório de 
Aragão559 

                                

 Maria Antónia Osório de 
Aragão560 

                                

 Maria Isabel de Melo 
Tedeschi561 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
mostram que são das suas queridas Irmãs que cá estão. Isto a ouvi dizer, realmente a casa está bem, por isso não será só para nos agradar; mas a higiene assim o exige e 
outras quaisquer seriam obrigadas ao mesmo trabalho.” (ADSCS, C 2726, de Ir. Mª José Chaves a TS, 18 Dez 1915). Tb C 2722, onde parece intitular-se Condessa de 
Paranaguá. Tb C 2717. 
553 Entrou em Jun. 1900. 
554 Até Fev. 1902, teve o n.º 28. Saiu em Abr. 1902. 
555 Entrou em Janeiro 1895 (Lv 148: Maio 1896). Saiu em Out. 1899. Reentrou em Jan. 1902, com o n.º 109. Saiu em Ag. 1907: «concluiu a sua educação». Inicialmente 
tinha o n.º 30. Depois da saída de Palmira Mendonça ficou com o n.º 108. Filha de Maria das Dores Corrêa Peres (Lv 148). 
556 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com o mesmo nome. 
557 Irmã de Maria Isaura. 
558 Irmã de Amélia. 
559 Entrou em Out. 1909. Irmã de Maria Antónia. 
560 Entrou em Out. 1909. Irmã de Maria José. 
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Ext Elisa Gomes Ottolini562                                 

 Maria Luísa de Câmara 
Magalhães V. 
Portocarrero de Almeida e 
Vasconcelos563 

                                

 Eugénia dos Reis Keller564                                 

 Maria José Vahia da 
Cunha Lima565 

                                

 Maria Luísa de Araújo 
Pancada566 

                                

 Sara Irene de Carvalho 
Paxiuta567 

                                

 Branca Aurora de 
Carvalho Paxiuta568 

                                

 Maria da Conceição 
Soares569 

                                

 Alice Fernandes Bachá570                                 

                                                                                                                                                                                                                                     
561 Entrou em ? 1910. 
562 Último registo em Mar. 1899. (1887-1966). Filha de Manuel da Veiga Ottolini e de Carolina Augusta Gomes. Casou com Francisco de Almeida Coelho e Campos. O 
seu irmão Jorge Gomes Ottolini foi marido de Raquel Roque Gameiro. 
563 Entrou em Out. 1902 e saiu em Mar. 1905. Filha dos Barões de Alvaiázere (Lv 148). 
564 Entrou em Out. 1902 e saiu em Dez. do mesmo ano. Filha de Alberto Keller. “Foi para a companhia da mãe”. 
565 Entrou em Out. 1902 e saiu em Jun. 1903. Maria José de Sousa Vahia da Cunha Lima (1888-1981). Casou, em 1908 com Alexandre Alberto de Sousa Pinto. Filha de 
José da Cunha Lima. 
566 Entrou em Jan. 1903 e saiu em Maio 1904. Filha de Ernesto Emílio Pancada (Lv 148). 
567 Entrou em Fev. 1903. Saiu em Jun. 1904. Irmã de Branca Aurora, filhas de Miguel Paxiuta (IAN/TT, AC, Lv 148); provavelmente também familiar de Maria Hélia. 
568 Entrou em Mar. 1903 e saiu em Jul. 1904. Irmã de Sara Irene. Deve também ser da família de Maria Hélia. 
569 Entrou em Jun. 1903 e saiu em Abr. 1904: «Concluiu a sua educação». 
570 Esteve no colégio de Nov. 1903 a Out. 1905. Irmã de Palmira e de Gabriela Fernandes Bachá. Filhas de Manuel Jorge Bachá (Lv 148). 
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 Maria Hélia Paxiuta e 
Quina571 

                                

 Sofia Teles de 
Vasconcelos Rooke de 
Lima572 

                                

 Maria Adelaide Silva 
Ribeiro573 

                                

 Julieta Monteiro Ávila de 
Melo574 

                                

 Ernestina Monteiro Ávila 
de Melo575 

                                

 Maria da Luz Anjos Santa 
Marta576 

                                

 Maria da Visitação Anjos 
Santa Marta577 

                                

 Susana da Silveira 
Rolin578 

                                

 Carmen da Silveira 
Rolin579 

                                

                                                 
571 Entrou em Nov. 1903 e saiu em Set. 1905. Muito provavelmente é familiar de Sara Irene e de Branca Aurora. Filha de Ludgero Maria de Lima e Quina (Lv 148). 
572 Esteve no colégio de Nov. 1903 a Dez. 1904. Irmã de Maria José Teles de Vasconcelos Rooke de Lima. Filhas de Guilherme Rooke de Lima (Lv 148). 
573 Entrou em Maio 1904 e saiu em Nov. 1905. Irmã de Maria Fernanda da Silva Ribeiro. O pai chamava-se Domingos José Ferreira Ribeiro. 
574 Esteve no colégio de Maio 1904 a Jun. 1905. Irmã de Ernestina. Filhas de António Silveira Ávila de Melo, falecido (Lv 148). 
575 Esteve no colégio de Maio 1904 a Jun. 1905. Irmã de Julieta. Filhas de António Silveira Ávila de Melo, falecido (Lv 148). 
576 Maria da Luz dos Anjos Vadre de Santa Marta de Mesquita e Melo (1896-?). Sobrinha do Visconde de Andaluz. Entrou em Out. 1904 e saiu em Ag. 1905. Irmã de 
Maria da Visitação. Filhas de Joaquim Eduardo do Vale de Santa Marta Mesquita e Melo e de Luísa Cassar Pecquet dos Anjos. Prima de Isabel. Casou com Fernando 
José Street Caupers, também filho de uma antiga aluna, Josefa Street da Cunha. 
577 Maria da Visitação dos Anjos Vadre de Santa Marta de Mesquita e Melo. Irmã de Maria da Luz. Prima de Isabel. 
578 Entrou em Nov. 1904 e saiu em Nov. 1905. Irmã de Carmen e de Joana. Filhas de Carlos Rolin (Lv 148). 
579 Entrou em Nov. 1904 e saiu em Nov. 1905. Irmã de Susana e de Joana. Filhas de Carlos Rolin (Lv 148). 
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 Joana da Silveira Rolin580                                 

 Júlia Norton Nogueira581                                 

 Judite Capeto582                                 

 Carolina Lopes da Silva583                                 

 Gabriela Fernandes 
Bachá584 

                                

 Ânea Ferreira de 
Oliveira585 

                                

 Maria Manuela Gomes586                                 

 Francisca (Almada)587                                 

 Mariana (Almada)588                                 

 Maria da Luz de Almeida 
Nápoles589 

                                

 Maria Luísa Ripamonti590                                 

                                                 
580 Entrou em Nov. 1904 e saiu em Nov. 1905. Irmã de Susana e de Carmen. Filhas de Carlos Rolin (Lv 148). 
581 Esteve no colégio de Nov. 1904 a Jul. 1905. “Foi para a companhia da Tia.” Filha de António da Silva Nogueira (Lv 148). 
582 Entrou em Jan. 1905 e saiu Agosto do mesmo ano (IAN/TT, AC, Lv 148). Irmã de Adalgiza e de Marina. Há uma carta do pai, José Rodrigues Capeto a TS (IAN/TT, 
AC, Cx 44, 2(17). 
583 Jan. 1905 – Ag. 1905. Filha de Joaquim António Lopes da Silva (Lv 148). 
584 Jan. 1905 – Out. 1905. Irmã de Palmira e de Alice. Filhas de Manuel Jorge Bachá (Lv 148). 
585 Entrou e saiu em Maio 1905. Filha de Domingos Ferreira de Oliveira (Lv 148). 
586 Jan. 1908 – Jul. 1908. 
587 As Almadas, Chiquinha e Mariana, foram visitar o colégio no dia 24 de Nov. 1886. TS fala nesta visita e diz que tem sempre muito gosto em receber as antigas 
discípulas. (Carta 4412, à mãe). Parece terem sido alunas das Portas da Cruz. Talvez aconteça o mesmo com algumas das seguintes. Filhas do 3.º Conde de Almada. 
Maria Ana esteve nas Portas da Cruz mas, provavelmente, a Francisca não, porque é bastante mais velha. Outro irmão, Luís, consta dessa lista. 
588 Irmã de Francisca. Ver nota anterior. 
589 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com este nome. Não sei se é o nome de solteira. Referida na carta C 4258, de TS à 
mãe. 

1070



IAN/TT, AC, Lv 346, Registo dos Alunos do Asilo de S. José; IAN/TT, AC, Caixa 40 (Solene distribuição de prémios: Doc. 241 – 1878/79; Doc. 484 – Relatório da 
Irmandade de Sta Cecília, Jan. 1884; Doc. 242 – 1885/86; Doc. s/n – 1908; Doc. s/n – 1909; Doc. 244 – 1910); Caixa 42 (Solene distribuição de prémios: Doc. 5(5) – 
1898; Doc. 5(6) – 1902; Doc. 5(9) – 1899); Livros 32 (Atribuição de prémios: 1890/91-1901/02); 341 (1886/87-1893/94); 136 (1894/95-1901/02); 148 (Registo de alunas 
– matrículas:1901-1910; com registos anteriores); 153 (1905/06-1909/10); 983 (1879/80, Livro de notas das alunas). 

 NOME 

S/
D

1  

18
76

/7
72  

M
ai

o-
77

 /7
83  

18
78

/7
94  

18
79

/8
05  

18
83

/8
46  

18
84

/8
57  

18
85

/8
68  

18
86

/8
7 

18
87

/8
8 

18
88

/8
9 

18
89

/9
0 

18
90

/9
1 

18
91

/9
2 

18
92

/9
3 

18
93

/9
4 

18
94

/9
5 

18
95

/9
6 

18
96

/9
7 

18
97

/9
8 

18
98

/9
9 

18
99

/0
0 

19
00

/0
1 

19
01

/0
2 

19
02

/0
39  

19
03

/0
4 

19
04

/0
5 

19
05

/0
6 

19
06

/0
7 

19
07

/0
8 

19
08

/0
9 

19
09

/1
0 

 Luísa Mouzinho de 
Albuquerque Pinho591 

                                

 Maria das Dores 
Iglésias592 

                                

 Adalgisa Pinto Leite da 
Silva Nogueira593 

                                

 Maria Teresa Pressler 
Pinheiro Chagas594 

                                

 Ernestina Pressler 
Aranha595 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
590 Irmã de Virgínia. Seriam três irmãs: no seu “diário” de 29 Abril a 29 Julho 1880 (ADSCS, D 7264), TS escreve, no dia 16 Maio: «Falei com o Ripamonti 
agradecendo-lhe a grande prova de confiança que me quer dar, fazendo as suas disposições testamentárias, caso morra durante a viagem, me deixa encarregada das suas 
três filhas. Fez-me impressão receber uma tão grande prova de confiança de parte destes pais das nossas crianças. Coitados! Enterneceu-me muito! E disse-lhes que estou 
pronta para o que eles quiserem». Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS (ADSCS, D 0009) com o nome de Maria Luísa 
Ripamonti de Oliveira. 
591 Maria Luísa Mouzinho de Albuquerque de Faria Pinho (1870-?). Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com este nome. 
Mãe de Maria de Lourdes Pinho de Albuquerque Bourbon. (ADSCS, C 6041, de TS à cunhada, 23 Jun 1900: “Na Páscoa apareceu-me a nossa antiga pensionista Maria 
Luísa Pinto d’Alburquerque, neta da Baronesa do Salgueiro, já falecida. Havia mais de dez anos que não via a Maria Luísa, e veio aqui fazer-me um pedido; contando-me 
as suas apoquentações e pedindo-me que recebesse aqui a filha “grátis” porque para tudo tem apenas 25.000. Não dei logo a decisão, mas quando voltei do Outão, 
escrevi-lhe dizendo que em Outubro recebia aqui a filhinha e já lhe mandei o número.”) (ADSCS, C 4259, de TS à mãe, 3 Mar 1886: “Pensava hoje em sair para fazer 
uma visita às Albergarias que nos vieram visitar; à Baronesa de Salgueiro que ontem me apareceu aqui! Com a neta que aqui esteve, e está hoje uma senhora. A avó diz 
muito bem dela e que aproveitou muito daqui, isto sempre consola.”). 
592 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com este nome. Não sei se será este o nome de solteira. 
593 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com este nome Adalgisa Pinto Leite Nogueira Pereira de Matos. (?-1927). Casada 
com António Alves Pereira de Matos. Filha de Maria América de Sá Pinto Leite e de Manuel António da Silva Nogueira. 
594 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com este  nome. Suponho que Pinheiro Chagas seja nome de casada e que será 
irmã de Ernestina. 
595 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com este nome. Suponho que Aranha é nome de casada e que será irmã de Maria 
Teresa. Nesse caso, chama-se Maria Ernestina Pressler, filha de Bodo Pressler e de Maria Teresa (o que sublinha a hipótese de uma delas ter o nome da mãe) e o marido é 
Carlos Aranha. 
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 Lúcia Hortas Azevedo 
Ennes596 

                                

 Maria de Mello Lages597                                 

 Laura Peres598                                 

 Maria Teresa de Melo 
Quintela Saldanha 
(Farrobo)599 

                                

 Amélia Augusta Soares 
Valejo600 

                                

 

 

NOTA: Terão passado cerca de um milhar de alunas pelo colégio, em 23 anos. O ano de 1885/86 está, porventura, incompleto, uma vez que 

foi obtido só através do programa da festa de fim de ano. Faltam os anos lectivos de: 1879/80; 1880/81; 1881/82; 1882/83; 1883/84; 1884/85; 

1902/03; 1903/04 e 1904/05. Juntando outras informações, nomeadamente as da lista de ex-alunas que participaram na missa de 30.º dia de 

Teresa de Saldanha, aqui se nomeiam perto de 700. 

 

 
                                                 
596 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com este nome. Não sei se será o nome de solteira. 
597 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com este nome. No entanto pode ser nome repetido: por exemplo, pode tratar-se 
de Maria Ana de Melo... 
598 Figura na lista das antigas alunas que estiveram na missa do 30.º dia da morte de TS com este nome. 
599 Neta do Conde de Farrobo (não referida no site de genealogia, mas citada numa carta de TS) e bisneta do Duque de Saldanha. 
600 Referida apenas numa carta de Amélia Marinho da Cruz a Teresa de Saldanha (ADSCS, Lv 40, Copiador da Congregação das Irmãs Terceiras de S. Domingos, de 
Amélia Ferin a TS, 1 Dez 1904). (1869-1950), filha do 1.º Barão de Rio de Moinhos, Manuel Augusto de Almeida Valejo e de Maria Clementina da Piedade Soares. 
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NOTA2: Alunas que pertenceram à direcção da APMP: Clementina Elisa Dromgoole [Poças Falcão]; Maria Adélia dos Santos Gomes; 

Maria Teresa de Melo Quintela Saldanha (Farrobo); Eugénia Castelo Branco [Alves Dinis]; Teresa Lobo de Almeida Melo de Castro Vilhena 

(Galveias); Alzira Amélia de Carvalho; Maria das Dores Patacho Ferros Marques da Silva; Ernestina Cordeiro da Silva; Maria [Leonor] 

Beatriz de Mendonça Gorjão Henriques; Maria Isabel de Saldanha Oliveira e Sousa; Maria Teresa de Saldanha Oliveira e Sousa; Maria da 

Piedade de Saldanha Oliveira e Sousa; Maria do Carmo de Azevedo Coutinho Pinto Guedes; Maria Oliveira de Sousa Leal; Maria Teresa de 

Ornelas e Vasconcelos; Mariana Correia de Sá; Mariana Pinto de Soveral. 

... e filhas de antigas alunas: Maria do Carmo de Carvalho Duffner (filha de Alzira Carvalho); Maria Luísa de Lancastre (Alcáçovas – filha da 

sobrinha Maria Teresa de Saldanha Oliveira e Sousa); Maria Libânia [Veiga Pinto] Quirino da Fonseca (filha de Maria da Veiga Pinto). 
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ANEXO 15 

REGULAMENTO DO COLÉGIO VON HAFE, PORTO 
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Colégio Von Hafe 

Casa de educação para meninas 

dirigida por 

Eduard Von Hafe e Madame Von Hafe 

no 

Porto 

__________________ 

Da Instrução 

O desenvolvimento da inteligência é para o sexo feminino mais que um adorno; é uma 

condição indispensável para o cumprimento dos seus importantes deveres na vida 

doméstica e para a sua felicidade. Esta verdade, hoje por todos admitida, serviu de 

norma na organização deste colégio, e pelo mesmo motivo será para o futuro 

consagrado menos tempo a costura e bordados, para ganhar mais algumas horas para os 

estudos intelectuais. Todavia não serão aqueles descurados, sendo unicamente 

diminuído o tempo do trabalho prático na própria aula. 

Enquanto ao ensino dividem-se as alunas em três classes: 

A primeira tem por fim o remate da instrução, e as senhoras que tiverem regularmente 

frequentado as suas aulas, devem saber bem todas as matérias ensinadas no colégio. 

As matérias de ensino nesta classe são: 

− Religião (pelo Catecismo de Perseverança de Mrg. Gaume). 

− História sagrada (Ségur). 

− História universal. 

− História natural. 

− Geografia. 

− Aritmética e escrituração doméstica. 

− Português, Francês, Inglês e Alemão. 

− Canto coral. 

− Bordados e obras de fantasia. 
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As alunas da segunda classe aprendem todas as matérias pertencentes à Instrução 

Primária, Inglês, Francês, Costura e Bordados. 

As alunas da terceira classe aprendem Leitura, Escrita, Doutrina, Tabuada e Costura. 

A língua francesa é usada em quase todo o ensino, e por este motivo as alunas mais 

novas a aprendem praticamente. 

Férias 

Quinze dias no Natal, oito na Páscoa e o mês de Setembro. Todos os outros dias úteis 

são lectivos. 

Condições de Admissão 

 Primeira classe Segunda classe Terceira classe 

Internas 

Por semestre 
90$000 rs 80$000 rs 70$000 rs 

Semi-internas 

Por semestre 
60$000 rs 54$000 rs 45$000 rs 

Externas 

Por semestre 
15$000 rs 12$000 rs 

A 9$000 rs 

B 6$000 rs 

Lições de música 

Para internas e semi-internas 

 

grátis 

 

grátis 

 

..........................

.. 

Para externas, por trimestre 7$500 rs 5$000 rs 
..........................

.. 

Uma qualquer outra disciplina, 

por trimestre 
6$000 rs 

...........................

. 

..........................

.. 

Todas as prestações são pagas adiantadas. O colégio nunca reporá quantia alguma. 
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As despesas com roupa, livros, objectos de estudo, médico, etc., são por conta dos pais, 

e adverte-se, que a casa não tem médico de partido. 

Torna-se muito desejável a maior exactidão nos pagamentos, e os pais, que não residem 

nesta cidade, devem ser representados por pessoas idóneas, que se responsabilizem por 

todas as despesas. 

Roga-se aos parentes, que mandem todos os recados por escrito e que ajudem por sua 

parte ao fiel cumprimento do regulamento, que é anexo a este programa. 

Enxoval 

Uma cama de ferro com todos os seus competentes arranjos, um lavatório de ferro com 

a competente loiça, 6 toalhas, 3 guardanapos, 6 camisas de dia, 6 camisas de noite, 6 

saias, 3 saiotes, 6 aventais de peito, 18 lenços, 12 pares de meias, pentes, escovas, 

esponjas, sapatos de borracha, 1 guarda-chuva, 1 estojo para costura e 1 talher de prata. 

Todos estes objectos são entregues no estado, em que estiverem, na ocasião da saída da 

respectiva aluna. 

Regulamento interno 

As aulas abrem às 9 horas da manhã e continuam até às 3 da tarde, havendo ao meio dia 

um intervalo de meia hora para uma pequena refeição. 

As alunas devem estar à hora marcada no colégio, sendo castigadas as que vierem tarde 

ou faltarem sem motivo justificado. Devem sentar-se logo no lugar que lhes pertence, e 

durante a lição evitar absolutamente tudo que possa causar distracção. 

Todos os livros, cadernos e objectos necessários ao estudo devem estar na melhor 

ordem. Faltas não justificadas são castigadas. 

Os castigos são: 

1.º Uma má nota no boletim. O número de más notas decide a colocação na aula. 

2.º Temas extraordinários. 
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3.º Retenção no colégio, que é sempre acompanhada de tema extraordinário. 

Castigos corporais são evitados, mas os pais serão convidados a retirar qualquer menina 

cuja presença for prejudicial às outras, sem ter direito a indemnização alguma. 

As alunas externas não podem trazer livros ao colégio, senão os adoptados para os seus 

estudos. As internas não podem ler livros ou jornais sem licença da directora, que da sua 

parte lhes facilita obras úteis e de bom gosto para o seu recreio. 

Das internas 

Estas levantam-se no verão às 6 horas e no inverno às 6 e meia. Depois de rezar vão 

para a sala dos estudos, onde permanecem até às 8 horas. Depois almoçam e preparam-

se para as aulas. Jantam às 3 e meia e depois têm recreio até às 6 horas. Desde as 6 até 

às 8 horas passam outra vez à sala dos estudos. Depois tomam chá e fazem as suas 

orações. As menores 12 anos deitam-se então, seguindo-se-lhes as outras uma hora mais 

tarde. 

As internas são sempre acompanhadas pela própria directora ou por outras senhoras de 

delicada educação, para deste modo, com o exemplo e com os conselhos, se complete a 

educação, que decerto não consiste só em instrução, por mais vasta que seja. 

Conformando-me com todas as condições estabelecidas neste programa, entrego nesta 

data a educanda __________________________________________ para ser aluna 

____________________ deste colégio, e responsabilizo-me pelo fiel cumprimento das 

condições de admissão. 

Porto e Collège Von Hafe ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO 16 

TABELA DAS REFEIÇÕES DO COLÉGIO DE S. JOSÉ, BENFICA 
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ANEXO 17 

SIGLAS E ABREVIATURAS 
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SIGLAS 

APMP – Associação Protectora de Meninas Pobres 

IAN/TT, AC – Instituto dos Arquivos Nacionais, Torre do Tombo, Arquivo das 

Congregações 

IAN/TT, MR – Instituto dos Arquivos Nacionais, Torre do Tombo, Ministério 

do Reino 

ADSCS – Arquivo das Dominicanas de Santa Catarina de Sena 

ACA – Arquivo da Casa da Anunciada 

SGL – Sociedade de Geografia de Lisboa 

BNL – Biblioteca Nacional de Lisboa 

ABREVIATURAS 

TS – Teresa de Saldanha 

Ir. – Irmã 

Pe – Padre 

s/d – Sem data 

s/n – sem número 

n/c – não catalogado 

D – Documento 

C – Carta 

Lv – Livro 

Cx – Caixa 

Mç – Maço 
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