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4.4. A ESCOLA “DAMIÃO DE GOES” – O ENSINO INDUSTRIAL NA VILA 

OITOCENTISTA. 

 

Reunida no dia 1 de Maio de 1889, a Câmara de Alenquer presidida pelo Dr. António Maria 

Jalles aprovaria a criação de uma escola industrial e agrícola no concelho, decidindo, em 

conformidade, «representar» ao Governo nesse sentido.  

Uns anos antes, em 1886, o jornal Damião de Goes havia sugerido «à digna vereação deste 

concelho a conveniência da criação de uma escola na vila de Alenquer, a que se dê o nome de 

Damião de Goes (…)»,1por isso, agora congratulava-se com o acerto da iniciativa camarária: 

«Não sabemos qual será a resposta do governo, mas já de antemão podemos certificar que em poucas 

povoações do país a criação dessas escolas é tão justificada como em Alenquer, onde além de ser um centro 

essencialmente agrícola, há duas importantes fábricas de lanifícios em actividade, uma de papel que vai ser 

transformada, e outra em construção para lanifícios. Actualmente existem empregados nestas fábricas cerca de mil 

operários número este que vai ser aumentado logo que se concluam as obras das fábricas do papel e de lanifícios da 

Chemina.».
2   

Dando seguimento ao que havia deliberado, a Câmara onde serviam como Vereadores dois 

homens fortes da indústria alenquerense, Augusto José da Graça e José Alves Godinho Évora, em 

carta datada de 29 de Maio de 18893 endereçaria ao Governador Civil de Lisboa o seu pedido, para 

que este o fizesse chegar ao Rei. 

O jornal alenquerense Damião de Goes tornaria público o mesmo reproduzindo-o na íntegra, 

ao mesmo tempo que chamava a atenção «(…) dos funcionários que têm de resolver sobre o caso, 

rogando-lhes um olhar misericordioso para este concelho ainda há pouco tão próspero e já hoje 

enfraquecido e decadente pela crise vitivinícola que o flagela.».4 

Entre as razões avançadas que sustentavam o pedido de uma escola industrial e agrícola, a 

edilidade invocava que:  

«(…) apesar de todo este grande movimento fabril não há uma escola sequer onde o operário vá buscar os mais 

insignificantes conhecimentos teóricos que o habilite a desempenhar-se condignamente do serviço que lhe fôr 

confiado. E por isso, doloroso é confessá-lo, raras vezes se vê um operário português na direcção superior das oficinas 

de um estabelecimento desta ordem, pois que em geral essa direcção é confiada a artistas estrangeiros.».
5
 

                                                 
1 -  “Damião de Goes” in Damião de Goes, n. 4, ( 24 de Janeiro de 1886 ), p. 1. 
2  - Damião de Goes, n.º 176, ( 12 de Maio de 1889 ), p. 3. 
3 - AHMA -  Copiador de Correspondência Expedida (1887-1889), fls. 417. 
4 - “Escola Industrial” in Damião de Goes, n.º 180, ( 9 de Junho de 1889 ), p. 1. 
5  - Ibidem. 
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De facto, este estado de coisas encontramo-lo referenciado na obra de vários autores que 

então se preocupavam com o estado da nossa indústria. Por todos, vejamos o que escreveu José 

d’Azambuja Proença num «folheto» publicado após «a leitura do relatório da comissão de inquérito 

industrial», a propósito da situação dos nossos lanifícios: 

«Não são a nosso ver pautais, nem a falta de capitais, as causas primordiais do atraso desta indústria. (…) No 

país não há mestres habilitados para dirigirem as diferentes oficinas; não se encontra um tintureiro que mereça tal 

nome, um mestre de tecidos, um debuxador, um cardador, nem finalmente quem saiba dirigir uma oficina de 

acabamento (…)Devem dar-se as mãos governo e fabricantes, aqueles criando escolas estes promovendo a frequência 

delas por todos os meios ao seu alcance.».
6
 

Como o refere Ana Maria Cardoso de Matos, «A falta ou mau funcionamento do ensino 

técnico foi sempre apontada como uma das causas do nosso atraso industrial»7 e disso tinham plena 

consciência a gentes de Alenquer ligadas ao poder municipal e à indústria, pelo que se 

argumentava, no pedido então formulado, que o operário alenquerense «(…) seria artista distinto 

entre os mais distintos» se aliasse à prática «as teorias e as lógicas aplicações destas em escolas 

apropriadas». Encerrando o pedido, a Câmara escreveria: 

«Actualmente a riqueza e importância da vila de Alenquer deriva principalmente do desenvolvimento que 

possa ter a indústria fabril porque a maior parte dos seus habitantes vive exclusivamente daqueles estabelecimentos. 

É por isso que a câmara municipal tendo na maior consideração os interesses dos seus munícipes e o desenvolvimento 

da sua actividade vem em seu nome e especialmente no da classe operária, que tão digna é da protecção dos poderes 

públicos, pedir a V. Ex.ª para que na vila de Alenquer seja criada uma escola industrial.»
8
 

A resposta a estes anseios seria dada sob a forma de decreto datado de 3 de Outubro e 

publicado no Diário do Governo de 4 de Novembro de 1889, pelo qual se criava em Alenquer uma 

escola de desenho industrial.  

No dia seguinte, quando a vila recebeu a notícia com «muitos foguetes», o sr. Augusto Graça, 

Vice-Presidente da Câmara, «ofereceu em sua casa um copo de água a grande número de indivíduos 

daqui. Reinou grande animação e foram feitos muitos brindes».9 Entre eles, um levantado pelo 

administrador Machado, teve como destinatários Centeno, o visconde de Chancelleiros e Francisco 

                                                 
6 - José d’Azambuja Proença - A industria de tecidos de lã em Portugal: algumas considerações sobre o seu 

atraso e estacionamento, Lisboa, Typ. Belenense, 1884, pp. 3,4 e 8. 
7 - Ana Maria Cardoso de Matos – Ciência, tecnologia e desenvolvimento industrial no Portugal oitocentista: o 

caso dos lanifícios do Alentejo, Évora, Universidade de Évora, 1997, Tese de doutoramento em História 

Contemporânea, p. 229. 
8  - “Escola Industrial” in Damião de Goes, n.º 180, ( 9 de Junho de 1889 ), p. 1. 
9 - Damião de Goes, n.º 202, ( 10 de Novembro de 1889 ), p.1.  
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Machado. O Dr. António Maria Jalles corroboraria «(…) o brinde a Centeno, a quem elogia, apesar 

de ser de política diversa.».10 

Com esta iniciativa, os progressistas, entretanto afastados da câmara, procuravam chamar a si 

ou louros da conquista, manobra que não passou despercebida aos redactores do O Alemquerense, 

periódico de nítida orientação republicana: 

«Na terça-feira houve nesta vila grande estardalhaço feito por meia dúzia de indivíduos com foguetório, sol-e-

dó, o indispensável copo de água e consequente vivório ao anfitrião e a tudo quanto lembrou, no auge do entusiasmo 

pela guloseima, pela vinhaça fina e pela confraternidade patusca. 

O anfitrião foi o sr. Augusto José da Graça que aproveita todas as ocasiões para se tornar saliente para ser o 

primeiro homem de Alenquer, o seu grande benemérito, como um dos convivas lhe chamou em efusões de gratidão e 

lambarice. 

Os regeneradores que assistiam, ao verem estas pretensões inocentes a empalmar-lhes a glória da aula de 

desenho industrial, sorriam-se filosoficamente e diziam lá com os seus botões: Pois sim. Mas não entraste na câmara! 

(...)».
11

 

Era a luta local entre regeneradores e progressistas no seu melhor, mas com os republicanos 

à espreita… No entanto no mesmo jornal e no mesmo número, mas na página de rosto, não se 

deixava de reconhecer que a escola viera graças «(…) à representação da câmara municipal, da 

presidência do sr. Dr. Jalles e à intervenção oficiosa do sr. Visconde de Chancelleiros, que, dizem, 

fez valer a sua influência (…)». Mas não se ficava por aqui, pois reconhecia ainda que «(…) se o sr. 

dr. Centeno não tivesse sido eleito, é mais que provável também que o governo guardasse na gaveta 

para umas novas eleições o disputado decreto».  

Na verdade tanto João Centeno como o Visconde de Chanceleiros, dois políticos influentes à 

época, parece terem exercido acção decisiva quanto a este desfecho favorável para a vila de 

Alenquer. Teresa Pinto assim o diz: 

«Paralelamente à solicitação da Câmara Municipal é possível que algumas pressões de carácter individual, mas 

eventualmente eficazes, tivessem ocorrido. Na imprensa local alude-se ao esforço desenvolvido nesse sentido por 

alguns alenquerenses importantes, particularmente duas personalidades próximas do poder político central, que 

teriam desempenhado um papel relevante neste processo: o Visconde de Chancelleiros e o Dr. Centeno. O primeiro, 

pertencente a uma das dinastias políticas do Estado Liberal, a dos Carvalho, era par do Reino por sucessão, foi 

Deputado por mais de uma vez, designadamente por Alenquer, foi ainda Governador Civil de Lisboa e, nos ministérios 

de 1871 e 1892 deteve a pasta das Obras Públicas. Distinguindo-se pela sua eloquência, a sua intervenção oficiosa 

junto do Governo teria contribuído para a criação da escola. A actuação de João Centeno, um dos ricos e influentes 

dirigentes de casas financeiras e de grandes companhias de Lisboa e Porto, teria sido igualmente crucial ao evitar que 

                                                 
10 - Damião de Goes, n.º 202, ( 10 de Novembro de 1889 ), p.1.  
11 - O Alemquerense, n.º 96, (7 de Novembro de 1889), p.3. 
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o assunto fosse votado ao esquecimento mercê das mudanças políticas verificadas após a morte de D. Luís, poucos 

dias depois da assinatura do decreto que criou a escola.».
12

 

Foi, pois, com entusiástico regozijo que a vila viu confirmada a sua justa pretensão ao ensino 

profissional. Mas, em breve, esse entusiasmo inicial esfriaria, uma vez que o que agora se criava 

era, tão só, uma aula de desenho industrial, portanto, tudo ficava aquém do projecto inicial de um 

ensino industrial diversificado com uma componente agrícola. 

Disso mesmo nos dá conta o jornal Damião de Goes quando escreve: 

«Satisfaz a escola que o governo nos concedeu? Parece-nos que não. Restringindo-se o ensino à prática do 

desenho industrial, e especialmente ao que mais de perto interessa à nossa povoação, a escola não dará resultados 

compensadores das quantias dispendidas na sua instalação e sustentação. O governo não aumentaria 

demasiadamente a verba destinada à escola de Alenquer, se esta fosse ampliada com uma cadeira de viticultura e 

outra de artes e ofícios, além daquelas que a prática demonstrasse serem apropriadas a este já importante centro 

manufactureiro.».
13

 

Nesse mesmo artigo o redactor estabeleceria termos comparativos entre a indústria 

alenquerense «…com uma população operária de cerca de 2.000 indivíduos, divididos pelas suas 

quatro importantes fábricas de tecidos, além do grande número de artífices a quem seria útil o 

aperfeiçoamento das suas especialidades» e a de cidades como Portalegre, Leiria ou Caldas da 

Rainha, então industrialmente menos importantes, mas todas elas dotadas com escolas industriais, 

acabando por concluir que «(…) a criação das escolas se faz segundo o peso político das povoações 

e não pela importância das suas condições económicas.».14 

Fosse como fosse, Alenquer teve que se contentar com a sua aula de desenho industrial, 

alimentando, contudo, a esperança de que existindo esta, outras valências acabariam por vir a 

juntar-se-lhe. Por conseguinte o que momentaneamente se tornava mais urgente, seria encontrar as 

instalações adequadas para estabelecer a escola. 

Essa incumbência seria entregue ao então inspector da circunscrição sul, Francisco da 

Fonseca Benevides, e «(…) encontrar uma casa adequada para o efeito não parece ter sido tarefa 

fácil dado que, ao contrário de outras localidades (…) cujas Câmaras Municipais concederam 

gratuitamente edifícios ou terrenos para a instalação das escolas industriais ou de desenho 

industrial, a Câmara de Alenquer não o terá podido fazer ou, eventualmente, não se terá empenhado 

verdadeiramente na resolução deste problema.».15 

                                                 
12  - Teresa Pinto – O ensino industrial feminino oitocentista – A Escola Damião de Góis em Alenquer, Lisboa, 

Edições Colibri, 2000, p. 102. 
13  - “Melhoramentos locais” in Damião de Goes, n.º 242, (17 de Agosto de 1890), p. 1. 
14  - Ibidem. 
15 - Teresa Pinto – O ensino industrial feminino oitocentista..., p. 104. 
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Todavia, e outra coisa não seria de esperar, um edifício seria encontrado e julgado adequado, 

sendo ele a “Casa da Torre”, sito na Calçada do Espírito Santo, imóvel que pertencera a Maria 

Carolina Lafaurie e que, colocado em hasta pública, fora, assim o julga Guilherme Henriques16, 

arrematado por João Marques de Sousa Ramalho a quem seria arrendada. Os registos do imóvel 

confirmaram-nos hoje aquilo que Henriques julgava ter acontecido. 

Em Setembro de 1890, um anúncio assinado pelo inspector Fonseca Benevides, publicado no 

Damião de Goes, anunciava: 

«Pela inspecção das escolas industriais e de desenho industrial da circunscrição do sul, se anuncia que se acha 

aberta a matrícula todos os dias das 11 horas da manhã à 1 da tarde. 

O ensino de desenho divide-se em elementar e industrial. Os cursos são diurnos e nocturnos. 

Os cursos diurnos são especialmente destinados para alunos do sexo masculino de 6 a 12 anos, e para  o sexo 

feminino de 7 a 13 anos de idade. 

A escola abre no dia 1 de Outubro. (…)».
17

 

Após o edifício ter sofrido as obras necessárias, a 1 de Outubro, conforme fora previsto e de 

acordo com o calendário escolar, a Escola abriu portas. Nesse dia, pelas oito horas da noite e com 

banda de música à porta, «a União e Recreio que espontaneamente foi ali tocar várias peças do seu 

reportório»18, foram recebidas as muitas individualidades convidadas pelo professor e director 

nomeado, Manuel Gonçalves Viana, na presença das quais decorreria uma sessão solene. A 

imprensa local, que registou o acontecimento, assinalaria em representação das fábricas, tão só, a 

presença do director da fábrica da Chemina.19  

No que respeita ao professor Manuel Gonçalves Viana, José António Arroyo20 refere que este 

serviu nesta escola até 1894, quando então veio a ser substituído pelo Sr. Vítor Bastos Júnior que 

«…foi mandado servir provisoriamente em Alenquer por despacho de 12 de Janeiro de 1894, na 

qualidade de professor auxiliar e como desenhador de 2.ª classe do quadro das Obras Públicas. 

Manteve-se na escola mais de cinco anos.»,21 ou seja, até ao seu encerramento. 

                                                 
16 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, fac-simile da edição de 1902, Alenquer, Arruda 

Editora, 2002, p. 170.  

17 - Damião de Goes, n.º 246, (14 de Setembro de 1890 ), p. 3. 
18 - O Alemquerense, n.º 291, (29 de Setembro de 1893), p. 2. 
19 - O Alenquerense, n.º 143, ( 2 de Outubro de 1890 ), p. 3 e Damião de Goes, n.º 249, ( 5 de Outubro de 1890 ), 

p. 2. 
20 - José António Arroyo – Relatórios sobre a reorganização do ensino elementar, industrial e comercial em 

Setúbal e Alenquer, Lisboa, Imprensa Nacional, 1916, p. 38. 
21 - Ibidem, p. 38. 
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No seu primeiro ano de funcionamento a escola receberia a matrícula de 143 alunos, 66 em 

regime diurno e 87 no nocturno. Comentando estes números, Arlete Cipriano e Artur José Vieira, 

escreveram: 

«(…) parece indesmentível que os 143 matriculados no primeiro ano de funcionamento da Escola Industrial 

representam uma afluência muito significativa. Para a população operária pareceu representar uma esperança 

imediata de qualificação e promoção social que, de certa forma, parecia dar razão à defesa acérrima das vantagens da 

promoção e instrução do operariado, difundida ao ritmo semanal, por exemplo, no jornal Damião de Goes. A 

necessidade de instrução e qualificação dos operários era também secundada, ao que parece, pelo próprio patronato; 

a direcção da Fábrica do Meio requisitou em 1890 a instalação de uma Escola Móvel para instrução dos operários pelo 

método de João de Deus que registou cerca de 90 inscrições.».
22

 

Neste seu primeiro ano de funcionamento seriam propostos a exame 49 alunos, 20 do sexo 

feminino e 29 do sexo masculino, repartidos entre “classe elementar preparatória” e “classe 

elementar complementar”.  

Todos obtiveram aprovação, mas aqueles que o conseguiram com “distinção” viriam a receber 

prémios numa sessão solene que decorreu no dia seguinte, presidida pelo sr. Fonseca Benevides que 

teve a acompanhá-lo na mesa de honra a sr.ª D. Joaquina Guerreiro da escola de desenho de Setúbal 

e o sr. Christino da escola de desenho de Leiria. Entre os melhores, destacaram-se os alunos 

Salvador Guerra e Francisco Paulo.23 

Segundo números recolhidos pelos mesmos autores atrás citados, a evolução anual das 

matrículas foi a seguinte: 

Ano N.ºde matriculados 

1890 143 

1891 96 

1892 37 

1893 71 

1894 48 

1895 49 

1896 55 

1897 13+22 

 

Como se observa, à excepção do ano de 1893, o número de matriculados foi diminuindo, 

frustrando assim as expectativas iniciais que apontavam para uma contínua ou mesmo crescente 

procura deste tipo de ensino, já que a bolsa industrial de Alenquer era relativamente importante. 

                                                 
22 - Arlete Cipriano e Artur José Vieira – “Ensino Técnico Industrial em Alenquer: A Escola de Desenho 

Industrial Damião de Goes (1890-1898)” in Estudos de Alenquer, N.º1, 1997, p. 92. 
23 - O Alemquerense, n.º 169, (28 de Maio de 1891), p.2. 



 144 

Trabalhando estes mesmos números segundo as idades, profissões ( com alguma declarada 

dificuldade de interpretação ) e sexo, Arlete Cipriano e Artur Vieira acabam por concluir que: 

«(…) parece que a Escola começa por servir os mais novos ( talvez como alternativa à instrução primária, ainda 

com uma cobertura irrisória ) mas, progressivamente, passa a chamar trabalhadores mais velhos possivelmente na 

expectativa de promoção social/profissional. 

(…) não parece exagerado afirmar que em termos sócio-profissionais, o corpo discente da Escola terá evoluído 

no sentido de permanecerem mais e mais tempo aqueles que viam nela uma possibilidade de promoção social e 

laboral ( operários têxteis e trabalhadores de ofícios relativamente especializados ) em desfavor daqueles ( estudantes 

ou sem profissão definida ) com maiores dificuldades de inserção no mercado local de emprego dominado pelas 

grandes fábricas de lanifícios. Tudo isto, é claro, inserido num contexto de relativo desinteresse pela escola industrial 

e a formação nela oferecida, visível na evolução do número de matrículas. 

(…) os dados extraídos do livro de Matrículas mostram uma predominância clara do sexo masculino no universo 

dos inscritos na Escola Industrial: desde a fundação (1890) a 1894 as mulheres não ultrapassam os 30% das matrículas 

para, a partir de 1895, abandonarem por completo a frequência da Escola, quer nas aulas diurnas, quer nas nocturnas. 

Aliás, só no primeiro ano de funcionamento da Escola se registaram 10 matrículas femininas nos cursos nocturnos, 

desaparecendo logo no ano seguinte até ao encerramento.».
24

 

 

Em 1893, o jornal Damião de Goes, que sempre se interessou e apoiou esta iniciativa, 

comentava a fraca concorrência de candidatos à Escola, lastimando que «(…) não tenha a 

frequência que devia ter, numa terra quase toda industrial».25 Mas esse lamento subiria de tom no 

ano seguinte, uma vez que na Escola «(…) matricularam-se apenas 31 alunos, sendo 16 no curso 

diurno e 15 no nocturno», acrescentando, «dizemos isto com profunda mágoa. Mas o que ainda é 

mais triste é que a frequência seja de 3 a 4 alunos por dia!».26 

Muito embora o panorama fosse de quase abandono e o livro de termos de exames mostre que 

«(…) a percentagem dos alunos que concluía os cursos foi sempre baixa (…) em sete anos de 

exames, quatro estiveram abaixo dos 25 % de aproveitamento e nunca se esteve sequer perto da 

metade.»27, a «(…) verdade é que alguns alunos lograram realizar cursos e progredir para classes 

superiores – especialmente os mais velhos e, uma vez mais, aqueles que já tinham profissão e 

emprego.».28 

Porém os resultados verificados e toda a situação caracterizada que condicionava o bom 

funcionamento da Escola, viriam a influir negativamente na vontade de quem tinha como função 

decidir sobre a continuidade da existência deste estabelecimento de ensino, pelo que por despacho 
                                                 
24 - Arlete Cipriano e Artur José Vieira – “Ensino Técnico Industrial em Alenquer: A Escola…”, pp. 93-94. 
25 - Damião de Goes, n.º 406, ( 8 de Outubro de 1893 ), p. 1. 
26 - Damião de Goes, n.º 459, ( 14 de Outubro de 1894 ), p. 1. 
27 - Arlete Cipriano e Artur José Vieira – “Ensino Técnico Industrial em Alenquer: A Escola…”, p. 95. 
28 - Ibidem, p. 95. 
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de 31 de Maio de 1901 foi o professor Vítor Bastos transferido para a escola Príncipe Real, futura 

Machado de Castro e, tal como o descreve António Arroyo, já «(…) em Abril ou Maio de 1899, ao 

mesmo tempo que se transferia este professor para o Porto [quando colocado no curso preparatório 

do Instituto Industrial e Comercial do Porto], ordenava-se-lhe que primeiro viesse a Lisboa e 

trouxesse a chave da casa da escola, que mais tarde era enviada ao administrador do concelho de 

Alenquer, com o encargo de aproveitar quanto de valor houvesse (…)».29 

Referindo-se a este último episódio, o do encerramento, disse Teresa Pinto: 

«A aplicação da Reforma de 1897 [que entre outras regras estipulava para o Ensino de Desenho Elementar, seis 

lições semanais, com a duração de hora e meia cada] veio pôr fim ao difícil processo de sobrevivência da escola de 

desenho industrial de Alenquer. Não contando com qualquer participação financeira da Municipalidade ou das 

indústrias locais, nem usufruindo de receitas provenientes da oficina, pois esta cedo deixou de funcionar, a escola 

esteve sempre dependente, para a totalidade das suas despesas da dotação do Estado. Concomitantemente, a 

afluência de alunos/as, embora com oscilações, reduziu-se ao longo da década até se tornar inexistente no ano lectivo 

de 1898/99. Consumava-se, pela via dos factos e não por diploma legal, o encerramento da escola Damião de Góis.».
30

 

Não são conhecidas grandes reacções da edilidade local ou das direcções das fábricas a este 

encerramento, notando-se mesmo, por parte da primeira um certo conformismo. Já Arlete Cipriano 

e Artur Vieira, após uma análise cuidada das causas de encerramento, em muitos aspectos 

coincidente com a de Teresa Pinto, concluem o seu trabalho com alguma graça, citando o jornal 

Damião de Goes: 

«Regularmente, todos os anos, aquele semanário noticiava as matrículas e lamentava o seu baixo número, ou o 

desinteresse e absentismo dos alunos. E é nas suas páginas que podemos ler o dasabafo que, ainda em 1893, parecia 

ser premonitório, sobre a baixa frequência da Escola Industrial: “Porque será? Talvez porque tudo quanto é bom, cá 

em Alenquer, tem caveira de burro. Talvez.».
31

 

 

Este assunto, esta pretensão de Alenquer a um ensino industrial que melhor habilitasse o seu 

operariado para o exercício das tarefas e especialidades que lhe estavam cometidas na laboração das 

fábricas, agora exclusivamente dedicadas aos lanifícios, viria a ser retomado com a República. 

Assim o assinalam Arlete Cipriano e Artur Vieira: 

«Pelo menos a partir de 1913, organiza-se em Alenquer um movimento que solicita o restabelecimento da 

Escola Industrial. A Câmara Municipal envia dois pedidos: um, em 24/4/1913, assinado pelo seu Presidente, Sr. João 

Henrique Correia e outro, de 23/2/1915, assinado pelo mesmo senhor, enquanto Presidente da Comissão 

Executiva.».
32

 

                                                 
29 - José António Arroyo – Relatórios sobre a reorganização do ensino elementar industrial…, p. 38. 
30 - Teresa Pinto – O Ensino industrial feminino oitocentista, pp. 129-130. 
31 - Arlete Cipriano e Artur José Vieira – “Ensino Técnico Industrial em Alenquer: A Escola…”, p. 98. 
32 - Arlete Cipriano e Artur José Vieira – “Ensino Técnico Industrial em Alenquer: A Escola…”, p. 95. 
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Estas iniciativas encontrariam eco junto dos destinatários, pois em 1915 o engenheiro-

inspector António Arroyo seria incumbido de analisar o pedido. Dirigindo-se a Alenquer estudou a 

situação, daí resultando o Relatório que temos vindo a citar.  

Nele o inspector sublinharia «as vantagens que tal Escola representa num meio fabril como é 

Alenquer, onde laboram quatro importantes fábricas de tecidos, cujo numeroso pessoal, ignorante e 

à míngua de instrução apropriada, não pode desenvolver a indústria de tecelagem pondo-a a par da 

estrangeira.».33 

Em Alenquer também encontraria o inspector António Arroyo o local ideal para a instalação 

da Escola, a «…igreja de Santa Maria da Várzea, abandonada há muitos anos. (…) Dessa igreja 

existem hoje apenas as paredes e a abóbada que as cobre, todas em excelente estado de 

conservação, de forma que conseguiremos utilizá-las com pequenas alterações».34 

Por parte da Câmara e das fábricas teria encontrado, também, boa receptividade, pois estas 

últimas até estariam «…prontas a subvencionar a Escola Damião de Goes». A Fábrica de Papel       

( situada próximo da Santa Maria da Várzea ) daria «(…) luz e energia eléctrica para o curso 

nocturno. (…) Os teares manuais e até alguns dos mecânicos necessários para o atelier de 

aprendizagem, as matérias primas e outros materiais ainda, serão igualmente fornecidos pelas 

fábricas».35 

Todavia, o Relatório de António Arroyo não logrou convencer os poderes estabelecidos sobre 

a instalação da almejada escola e Alenquer não voltaria a ter ensino industrial que melhor 

habilitasse o seu operariado.  

 

 

 

                                                 
33 - José António Arroyo – Relatórios sobre a reorganização do ensino elementar industrial…, p. 36.  
34 - Ibidem, p. 51. 
35 - Ibidem, p. 50. 


