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Há de ser desta Escola que hão de sair os futuros dirigentes e orientadores da 

opinião do nosso concelho, sendo, como é natural ser, uma geração mais ilustrada.                            

1. Introdução 

As palavras que citei, de autoria anónima e publicadas em junho de 1923 no 

periódico sintrense O Despertar, captam uma crença: a de que o ensino primário su-

perior (na sua proposta de adequação às necessidades e públicos locais) constituiria 

uma importante valência para a dinamização da vida concelhia. No presente texto o 

meu objetivo principal é o de demonstrar que a citada crença ficou, em larga medi-

da, por cumprir. Em causa o facto de o ensino primário superior ter alicerçado a sua 

ação mais no campo geral do que no técnico. Houve assim, disso estou convencido, 

um afastamento relativamente às aspirações dos meios populares onde as escolas 

estavam inseridas, os quais estavam preocupados com a aquisição de uma prepara-

ção técnica articulada com os interesses locais. A este respeito, teremos ensejo de 

o confirmar, é paradigmática a experiência do ensino primário superior em Sintra. 

Como nota prévia, no entanto, parece-me importante sublinhar no momento em 

que revisitamos a reforma republicana do ensino de 1911 (Decreto de 29 de março), 

que a investigação de José Salvado Sampaio (1970) sobre o ensino primário superior 

continua a ser uma referência, volvidos que estão mais de 40 anos sobre a data da sua 

publicação. E é notório que este não tem sido um tema privilegiado pela historiografia, 

permanecendo mesmo (de modo inexplicável, diria) como uma zona de desconheci-

mento. Impõe-se, por isso, averiguar o papel efetivamente desempenhado pelas esco-

las primárias superiores durante o período em que funcionaram, isto é, entre 1919 e 

1926. Nesse sentido, importa assentar as pesquisas na exploração de fundos arqui-
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vísticos municipais e distritais1, bem como de fontes impressas. Neste último caso, 

é particularmente relevante a imprensa de educação e ensino, uma vez que existem 

títulos consagrados aos interesses do ensino primário superior. Citem-se, para o efeito, 

O Ensino do Povo (Porto, 1925) e O Educador (Faro, 1919-1920). De resto, o primeiro 

periódico, ao afirmar-se como órgão do Grémio dos Professores do Ensino Primário Su-

perior, constitui documento de referência para estudar o debate em torno desse grau 

de ensino durante a I República (Nóvoa, 1993). Mas, para além da imprensa especifi-

camente pedagógica, interessa prestar atenção às publicações periódicas de iniciativa 

local e regional, nas quais as questões educativas são abordadas “a partir de outros 

campos sociais” (Nóvoa, 1993, p. xvi). Faço ainda notar, neste ponto prévio, um facto 

da maior relevância para a construção de uma perspetiva interpretativa sobre o ensino 

primário superior: o de ter sido eleito o objeto de estudo de dissertações para o exame 

de Estado da Escola Normal Superior de Coimbra2. 

Dito isto, parece-me importante evocar agora (para posterior e melhor intelecção 

dos fenómenos históricos no contexto sintrense) algumas das questões que marca-

ram o debate em torno do ensino primário superior. E aqui, não tenhamos dúvidas, a 

magna questão tem que ver com a função social deste grau de ensino.

2. Um ensino para quem não podia “aspirar a sair do círculo das ocupa-

ções locais”?

Consagrado na Reforma de 29 de março de 1911, o ensino primário superior só 

viria, no entanto, a entrar em funcionamento no pós-guerra, precisamente no ano 

letivo de 1919-19203. Em 1918, convém referi-lo, o ministro Alfredo de Magalhães 

havia nomeado uma comissão com o intuito de preparar o arranque deste grau de 

ensino (Nóvoa, 1989). Adolfo Lima, presidente da dita comissão, deixaria mais tarde 

1. Mencionem-se, apenas a título ilustrativo, alguns arquivos nos quais se encontra documentação relativa a 
escolas primárias superiores: Arquivos Municipal de Barcelos; Arquivo Municipal de Ponte de Lima; Arquivo Mu-
nicipal de Sintra; Arquivo Distrital de Beja; Arquivo Distrital de Leiria.
2. Tal facto decorre da aplicação do Decreto n.º 4900, de 5 de outubro de 1918 (aprova o Regulamento das Escolas 
Normais Superiores das Universidades de Coimbra e de Lisboa), no qual, procedendo-se a codificação de legislação 
anterior, se definia que no final do curso de preparação para o magistério primário superior os alunos realizavam um 
exame de Estado; constava, entre outras provas, a apresentação de uma dissertação sobre um ponto de didática do 
ensino primário superior. Neste âmbito, localizei as seguintes dissertações: Vital (1919); Azevedo (1922). 
3. Durante o Ministério de Leonardo Coimbra o ensino primário superior torna-se efetivo através dos seguintes diplo-
mas: Decreto n.º 5787-A, de 10 de maio de 1919, que reorganiza o ensino primário; Decreto n.º 5787-B, do mesmo 
dia e ano, que aprova o Regulamento das escolas primárias superiores. Acerca da legislação produzida no âmbito do 
ensino primário superior, entre 1911 e 1926, ver Sampaio (1970). 
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expresso nas páginas da revista Educação Social (corria, em rigor, o ano de 1926) o 

fim a que se destinava o ensino primário superior:  

Era a escola geral primária prolongada, na sua transição de pré-apren-

dizagem para a aprendizagem de um ofício ou profissão de uma escola 

média ou secundária. Era um laboratório prático, experimental, de orien-

tação profissional (citado em Nóvoa, 1989, p. xvi).  

 

Na verdade, é a tentativa de democratização do ensino, se quisermos, de promo-

ver uma educação popular mais alargada e tendo em particular apreço a orienta-

ção e aconselhamento de carreira, que se encontra na génese do ensino primário 

superior. E se, em primeira instância, o que está em perspetiva é o aumento da 

participação cívica dos cidadãos – em causa, nesse momento histórico, “a constru-

ção de uma sociedade nova, sem lugar para a ignorância e para os preconceitos” 

(Pintassilgo, 2006, p. 84) –, não menos certo será afirmar que estamos perante a 

valorização da escola enquanto instrumento de integração social e de inculcação 

ideológica. João de Barros, por exemplo, crê que é na escola primária superior “que 

o ensino cívico pode ser realmente aperfeiçoado e alargado” (Barros, 1920, p. 21). 

Assim, no seu entender, a conclusão desse grau de ensino significaria que os alu-

nos “poderiam realmente dizer que tinham o curso completo de cidadãos” (Barros, 

1920, p. 21).

A questão, por outro lado, como referia um outro autor coetâneo, no caso Do-

mingos de Figueiredo, passava por não conferir uma “orientação liceal” ao ensino 

primário superior, bem como por evitar que este viesse a assumir um carácter exces-

sivamente “prático” – o mesmo é dizer que as escolas não poderiam “assemelhar-se 

a oficinas” (Figueiredo, 1925, p. 43). Para obstar à primeira situação, isto é, à con-

fusão entre o ensino primário superior e as primeiras classes dos liceus, importava, 

seguindo agora o pensamento de João de Deus Ramos, “definir o objetivo de cada 

ramo de ensino” (Ramos, 1924, p. 23). Mas se, ainda na opinião do citado pedagogo, 

a escola primária superior estivesse bem organizada, então “ela seria uma institui-

ção inconfundível” (Ramos, 1924, p. 24). Relativamente à segunda questão, e reto-

mo os pontos de vista de Domingos de Figueiredo, bastaria que “a investigação ou 

pesquisa de vocações” acontecesse em “secções técnicas, de carácter geral, e não 

em cursos técnicos, de acentuada especialização” (Figueiredo, 1925, pp. 43-44).
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As passagens que citei são úteis na medida que enquadram algumas das contradi-

ções em que viveu o ensino primário superior: i) entre ser o “fim do primário” (era esta 

a ideia de alguns dos seus criadores) ou o “princípio do secundário”4 (perspetiva fre-

quentemente assumida pelos seus professores e por camadas da população escolar), 

como já havia notado António Nóvoa (1989); ii) entre ser “escola” ou ser “oficina”5.

Numa perspetiva de interpretação histórica, julgo importante deixar aqui a se-

guinte ideia, na linha, aliás, da investigação de Justino Magalhães (2010). O ensino 

primário superior permitia consolidar “o plano escolar do município pedagógico”, ao 

passo que, no quadro distrital, “os liceus eram a verdadeira referência para a ins-

trução (educação) secundária” (Magalhães, 2010, pp. 301 e 370). Assim, para o 

município (e é esse o ponto que me interessa debater) a escola primária superior 

era o garante da formação de quadros para a administração local, assegurando ain-

da um contingente de professores. Na verdade, interessa perceber que as escolas 

deste grau de ensino têm (entre outras) uma função normalista, seja pelo facto de a 

conclusão do respetivo curso habilitar à matrícula nas escolas normais primárias (cf. 

Decretos n.os 5787-A e 5787-B, de 10 de maio de 1919)6, seja também pela própria 

forma como nascem. Com efeito, por força do Decreto n.º 5504, de 5 de maio de 

1919, uma parte significativa das escolas primárias superiores resulta da transfor-

mação das “antigas” escolas normais primárias (de Lisboa, Porto e Coimbra), bem 

como das de habilitação para o magistério primário existentes nas remanescentes 

capitais de distrito (Nóvoa, 1989; Sampaio, 1970).

4. Esta contradição levantava o problema de saber em que instituições deveriam ser formados os docentes do 
ensino primário superior: nas escolas normais primárias, como os professores primários, ou nas escolas normais 
superiores, como os docentes do ensino secundário (Nóvoa, 1989). Entre 1911 e 1919 são, de resto, publica-
dos vários diplomas legislativos sobre a matéria em questão. Destaco apenas, nas datas extremas indicadas, 
os seguintes diplomas: i) Decreto de 21 de maio de 1911 (cria as Escolas Normais Superiores de Coimbra e de 
Lisboa) – prevê que a formação dos professores das escolas primárias superiores tenha lugar nas escolas nor-
mais superiores, o mesmo sucedendo em relação aos docentes do liceu e do ensino normal primário (cf. Artigo 
3.º); ii) Decreto n.º 5787-A, de 10 de maio de 1919 – estabelece que a formação dos professores das escolas 
primárias superiores seja levada a cabo nas escolas normais primárias (cf. Artigo 17.º). Cf., sobre o assunto, 
Sampaio (1970).        
5. No debate pedagógico, convém talvez referi-lo, é por vezes ténue a linha de fronteira entre as escolas primárias 
superiores e as chamadas “escolas de aprendizagem” ou “escolas-oficinas de aprendizagem”. Em relação às 
primeiras, que não descuram os trabalhos manuais, por vezes ministrados em oficinas (tome-se o exemplo da 
Escola Rodrigues Sampaio), a ideia que impera é a de uma educação preparatória para a vida profissional, na 
qual, como já se disse, a orientação de carreira constitui uma preocupação marcante. No segundo caso, porém, 
o que está em causa é o ensino de uma determinada profissão. É este, aliás, o espírito da Circular da Direcção-
Geral de Instrução Pública, de 20 de novembro de 1879, na qual se instam os governadores civis a criar escolas 
de aprendizagem, anexas às escolas de instrução primária, onde os alunos pudessem seguir cursos profissio-
nais: de comércio, de desenho industrial, de gravura sobre madeira, etc. (cf. Diário do Governo, n.º 264, de 20 
de novembro de 1879). A própria Escola Oficina n.º 1, acresce ainda dizer, era destinada à formação de artistas 
escultores de madeira (cf. Candeias, 1994).
6. Aos detentores da habilitação em causa era ainda permitido requerer o diploma de aptidão pedagógica nas 
escolas normais para a lecionação do ensino primário particular.
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A grande questão que se coloca é a de saber em que medida o ensino primário 

superior foi capaz de aproximar as duas formações: escolar e profissional. Mas cabe 

igualmente perceber, confirmando ou infirmando o que vaticinara Adolfo Coelho em 

finais de Oitocentos, se o ensino primário superior se destinou apenas àqueles que 

não podiam “aspirar a sair do círculo das ocupações locais” (Coelho, 1892, p. 27). 

Até que ponto, pois, foi reprodutivo em termos socioprofissionais…

3. O ensino primário superior em Sintra

O funcionamento da Escola Primária Superior de Sintra inicia-se no ano letivo de 

1919-1920, à semelhança, aliás, do sucedido com a maior parte das suas congéne-

res7. E é importante dizer que subjaz à sua abertura um amplo consenso no seio da 

vereação camarária. De facto, em 20 de agosto de 1919, é mesmo constituída uma 

comissão com o fim único de promover, junto do ministro da Instrução Pública, a cria-

ção imediata da referida escola (cf. AHMS, Atas da Câmara Municipal de Sintra, Livro 

25, sessão de 20/08/1919)8. Uma posição que, nos termos legais, pressupunha a 

assunção das respetivas despesas (cf. Decreto n.º 5504, de 05/05/1919)9. Mas há, 

evidentemente, da parte do município a plena consciência de que a criação de uma 

escola primária superior representava, para adotar os termos de um dos vereadores, 

“um melhoramento da mais flagrante e imperiosa necessidade para os povos do 

concelho de Sintra” (cf. AHMS, Atas da Câmara Municipal de Sintra, Livro 25, sessão 

de 20/08/1919, fl. 136 v.). 

À partida eram, na verdade, aliciantes as possibilidades de inserção profissional 

dos diplomados pelas escolas primárias superiores, bastando para o efeito pen-

sar que podiam concorrer a todos os cargos públicos para os quais fosse exigida a 

aprovação no exame de saída do curso geral dos liceus (cf. Decreto n.º 5787-A, de 

10/05/1919). Além do mais, a conclusão do grau de ensino em causa garantia a 

preferência de admissão em diversos estabelecimentos do Estado, designadamente 

fábricas, oficinas, arsenais… (cf. Idem). E, sem esquecer a oportunidade de os de-

7. Segundo Salvado Sampaio (1970), no ano letivo de 1919-1920 entram em funcionamento 50 estabelecimen-
tos de ensino primário superior, número que se mantém praticamente constante até 1924-1925, quando se 
alcança o máximo de 52. 
8. A comissão era presidida pelo vereador da instrução, José Rodrigues Boléo, dela fazendo parte, entre outros 
vereadores, José António Simões Raposo e Consiglieri Pedroso, ambos filhos de destacadas personalidades. 
9. Trata-se do diploma que faculta aos municípios, mediante autorização do governo, a criação de escolas 
primárias superiores.  
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tentores dessa habilitação poderem requerer a admissão à escola normal, prerro-

gativa já mencionada, facultava-se ainda o ingresso nas escolas técnicas (cf. Idem). 

Percebe-se, assim, a forte motivação do elenco camarário (decerto, o mesmo terá 

sucedido em outros municípios do país) em promover o ensino primário superior; era, 

obviamente, considerado um meio de cidadania e de progresso, e, consequentemen-

te, de dinamização da vida concelhia.

De resto, a organização curricular do ensino primário superior é pensada tendo em 

vista a “adaptação às necessidades locais de produção” (Magalhães, 2010, p. 301). 

Ou seja, a uma educação de carácter geral acrescenta secções técnicas (agrícola, 

comercial, doméstica, industrial ou marítima) em função das características de cada 

localidade (cf. Decretos n.os 5787-A e 5787-B, de 10/05/1919). No que concerne à 

secção geral – refira-se que o ensino primário superior se destinava a jovens de am-

bos os sexos desde os 12 aos 15 anos10 –, era evidente o propósito de ministrar as 

várias disciplinas do curso ao longo dos três anos em que o mesmo se desenvolvia. 

Privilegiava-se, assim, o princípio da graduação, ou seja, a ordem cíclico-concêntrica 

das matérias; há aqui, notoriamente, uma preocupação com o rendimento dos alu-

nos. Porém, o currículo era por demais extenso e com carácter enciclopedista, com-

preendendo: língua portuguesa; língua francesa; língua inglesa; matemática elemen-

tar, geometria intuitiva e sistema métrico; ciências físico-químico-naturais; geografia; 

história geral, história de Portugal, instrução moral e cívica; noções práticas de higie-

ne e puericultura; educação física; modelação e desenho; trabalhos manuais; música 

e canto coral. A especialização, essa, iniciava-se no 2.º ano.   

Ora, a análise da documentação de arquivo deixa perceber que na Escola Primária 

Superior de Sintra nunca existiu qualquer secção técnica. Uma situação, aliás, ob-

servada na maioria das escolas deste grau de ensino, mesmo após a publicação do 

Decreto n.º 9107, de 7 de setembro de 1923. Com efeito, tal diploma, tendo presente 

as experiências-piloto das Escolas Primárias Superiores de Lisboa e Porto, nas quais, 

em 1921, haviam sido provisoriamente ensaiadas secções técnicas comerciais, fa-

cultava às demais escolas a possibilidade de criarem as secções previstas na Refor-

ma de 1919 (Sampaio, 1970). Deve dizer-se que a inconsequência dessas medidas 

e a falta de preparação dos professores mobilizarão as críticas ao ensino primário 

10. A Reforma de 1919 subdivide o ensino primário em três graus: o infantil (4 aos 7 anos), primário geral (7 aos 
12 anos, de carácter obrigatório) e superior (12 aos 15 anos), todos em regime de coeducação (cf. Decreto n.º 
5787-A, de 10/05/1919). 
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superior. O próprio António Sérgio não se afastou desse argumentativo quando, em 

1924, na brevíssima passagem pela pasta da Instrução Pública, mandou encerrar as 

escolas primárias superiores.

Regressando ao contexto sintrense, julgo ser importante registar a dificuldade de 

expansão do ensino primário superior num momento inicial, em concreto, entre os 

anos letivos de 1919-1920 (quando surge a oferta) e 1922-1923, não obstante, 

como se disse, a manifesta vontade da autarquia em promover esse grau de ensino. 

É exatamente essa perceção que temos quando analisamos o registo de matrículas 

na Escola Primária Superior de Sintra, mesmo não existindo dados relativos aos anos 

letivos de 1919-1920 e 1920-1921.  

Documento I 

Alunos matriculados na Escola Primária Superior de Sintra

(1921-1922 a 1925-1926)
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Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Sintra (AHMS), Livro de Matrículas dos Alunos da Escola Primária 
Superior de Sintra (06/10/1921 – 09/10/1925).
Nota: 40% dos alunos matriculados eram naturais do concelho de Sintra.  

A primeira evidência é, na verdade, o diminuto número de alunos matriculados nos 

primeiros anos de funcionamento da Escola11. A situação começa a inverter-se a partir 

11. É provável que no ano letivo de 1920-1921 o número de alunos inscritos na Escola tenha sido superior ao que 
se registou nos três anos letivos subsequentes, uma vez que houve 14 alunos a solicitar a admissão (cf. AHMS, 
Processos de Admissão à Escola Primária Superior de Sintra). Nesses processos não constam os exames que os 
alunos, nos termos legais, eram obrigados a realizar para serem admitidos.
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do ano letivo de 1923-1924, observando-se, de resto, um ciclo de crescimento até ao 

epílogo definitivo do ensino primário superior (final do ano letivo de 1925-1926). Por 

outro lado, como comentário ao Documento I impõe-se ainda sublinhar que a popula-

ção estudantil masculina é quase sempre superior à feminina (excetuam-se os anos 

letivos de 1922-1923 e 1923-1924, quando se igualam em valor absoluto), algo que 

se acentua nos dois últimos anos letivos.

Os dados relatados apresentam-se claramente em sentido contrário à evolução re-

gistada a nível nacional. Com efeito, as inscrições no ensino primário superior atingem 

o seu máximo no ano letivo de 1920-1921, decrescendo a partir daí todos os anos 

(Sampaio, 1970). Por outro lado, a frequência feminina supera todos os anos a mascu-

lina (Sampaio, 1970). Como nota Salvado Sampaio (1970), os motivos que conduzem 

ao referido decréscimo têm que ver com a integração no ensino primário superior dos 

alunos que frequentavam as “antigas” escolas de habilitação ao magistério primário, 

precisamente extintas em 1919 (daí o impulso inicial). Já no que concerne à prevalên-

cia da população estudantil feminina, as razões explicam-se, sobretudo, pela “tradição 

institucional” das citadas escolas de habilitação (Nóvoa, 1989, p. xvii).

Ora, a situação é formalmente diversa no caso da Escola Primária Superior de 

Sintra, uma vez que esta não resulta da “transfiguração” de qualquer instituição. 

Assim, num momento inicial, sem um contingente de alunos proveniente de outro 

estabelecimento de ensino, a presença da Escola (a simples oferta) não se traduziu 

em procura imediata da mesma. Ainda em 1923, por exemplo, é publicado num peri-

ódico local, juntamente com a notícia da abertura da época de matrículas na Escola, 

um veemente apelo no sentido de os habitantes do concelho se preocuparem com a 

educação (instrução) dos seus filhos (cf. O Despertar, 24/06/1923)12. E são várias 

as razões que determinam as dificuldades de expansão do ensino primário superior 

em Sintra. Desde logo, o facto de as camadas mais desfavorecidas da população não 

sentirem a Escola como uma necessidade e, mesmo, como um meio de promoção 

social. Na verdade, a análise dos processos de admissão à Escola Primária Superior 

(os registos existentes dizem quase exclusivamente respeito ao ano de 1920) deixa 

perceber que, no fundamental, a procura provém de outras camadas da população. 

12. Em 1920, convém notar, o concelho de Sintra apresentava uma taxa de analfabetismo de 70% (cf. Censo da 
População de Portugal no 1.º de Dezembro de 1920, vol. II, parte I).    
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Documento II

Alunos que solicitaram admissão 

à Escola Primária Superior de Sintra, em 1920

Nomes Idade Residência Naturalidade Profissão dos pais
Data do 

pedido de 
admissão

Luís Câncio Martins 11 Anos Sintra Sintra Comerciante/
doméstica

setembro 
de 1920

Américo Dias Ferreira 11 Anos Sintra Sintra Proprietário/
doméstica

setembro 
de 1920

Frederico Lopes Alves 11 Anos Sintra Sintra Empregado no 
comércio/doméstica

setembro 
de 1920

José do Nascimento Júnior 12 Anos Sintra Sintra Comerciante/
doméstica

dezembro 
de 1920

José de Macedo Nunes 
Claro 12 Anos Sintra Sintra Médico cirurgião/

proprietária
dezembro 
de 1920

João Câncio Martins 13 Anos Sintra Sintra Comerciante/ 
doméstica

dezembro 
de 1920

Luís Maria Antunes 11 Anos Sintra Lisboa Proprietário/ * dezembro 
de 1920

Arnaldo José da Silva 12 Anos Sintra Lisboa Estofador/  * dezembro 
de 1920

António Rocha Gouveia 14 Anos Sintra Coimbra Escriturário 
da Fazenda/ *

dezembro 
de 1920

Adelina Laura Castelo 
Branco Costa 26 Anos * Lisboa Empregado no 

comércio/ doméstica 
dezembro 
de 1920

Beatriz da Piedade Pereira 12 Anos Sintra Sintra Trabalhador/
doméstica

dezembro 
de 1920

Carolina da Piedade Costa 12 Anos Sintra Sintra Trabalhador/
doméstica

dezembro 
de 1920

Fernanda Marques  
Fonseca 11 Anos Sintra Sintra Canteiro/

doméstica
dezembro 
de 1920

Maria da Assunção 
Machado Duarte 11 Anos Sintra Sintra Comerciante/

doméstica
dezembro 
de 1920

Fonte: AHMS, Processos de Admissão à Escola Primária Superior.
*A fonte não menciona. 

Uma outra razão, de igual modo invocada na imprensa periódica local, tem que ver 

com o fosso existente entre o ensino primário geral e o ensino primário superior. No 

último, como referia um articulista em 1926, para além da ausência de componente 

prática, os alunos eram sobrecarregados com um “elevadíssimo número de discipli-

nas”; dificultava-se, assim, a tarefa das “crianças recém-vindas da escola primária e, 

por consequência, sem a preparação intelectual para as compreender” (O Desper-

tar, 07/08/1926, p. 2). No mesmo texto indicava-se ainda alguma concorrência do 

sector privado do ensino, a qual, porém, não consegui verdadeiramente esclarecer.   
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Figura I

Perspetiva do edifício onde funcionou a Escola Primária Superior de Sintra

Fonte: AHMS (Foto de Carlos Granja, década de 1950).

O que terá então mudado no ano letivo de 1924-1925, quando se dá um aumento 

muito significativo do número de alunos matriculados na Escola, sabendo nós tratar-

-se de um período conturbado na existência do ensino primário superior13? Estamos, 

antes de mais, no momento em que na comunidade começa a haver maior esperan-

ça no benefício escolar. Isto acontece, convém referi-lo, muito por via da visibilidade 

social dos alunos graduados pela Escola Primária Superior de Sintra (os primeiros 

diplomas são conferidos em 1922), designadamente pelos percursos que encetam 

(assunto ao qual voltarei). Por outro lado, em 1924, no quadro da reorganização do 

ensino primário superior que então tem lugar14, criam-se algumas expetativas no sen-

tido de este vir a assumir uma vertente mais técnica, como se refere, aliás, na impren-

sa periódica local (cf. O Despertar, 05/10/1924). Ainda nesse mesmo ano é tomada 

13. Convém sublinhar que as escolas primárias superiores são extintas pelo Decreto n.º 9354, de 07/01/1924, 
com aplicação a partir de 30 de março, sendo reabertas poucos meses mais tarde (cf. Portaria n.º 4281, de 
19/11/1924). 
14. Cf. Decretos n.º 9763 e n.º 10248, respetivamente de 4 de junho e de 4 de setembro de 1924.
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uma medida legislativa no sentido de regular a preparação pedagógica dos professo-

res do ensino primário superior (cf. Decreto n.º 10317, de 20/11/1924) – em causa, 

as críticas frequentemente dirigidas aos docentes desse grau de ensino, acusados de 

impreparação para o exercício de funções –, medida essa que valoriza a imagem so-

cial da Escola Primária Superior de Sintra. O Documento III mostra estarmos de facto 

perante um corpo docente qualificado (relativamente estável, além do mais).   

Documento III

Corpo docente da Escola Primária Superior de Sintra (maio de 1923)

Nome Data de 
Nascimento

Naturalidade
(Concelho)

Habilitações

António Joaquim 
das Neves15 1861 Góis

• Diploma de habilitação para o magistério primário 
elementar e complementar.

• Exames de instrução primária e de Francês no 
Liceu de Lisboa e de Português no Liceu de 
Coimbra.

João Lopes 1877 Crato
• Curso da Escola Normal de Évora.
• Curso completo/preparatório 3.º ano de Teologia 

do Seminário de Portalegre.
Serafim Alves da 
Silva16 1883 Ferreira do Zêzere • Curso da Escola Normal de Lisboa.

Umbelina de 
Sousa Lourenço 1890 Lisboa

• Curso da Escola Normal de Lisboa.
• Curso da Escola Industrial Príncipe Real.
• Curso do Método de João de Deus.

Júlia de Jesus 
Nobre Caseiro 1877 Lisboa

• Curso complementar de piano do Conservatório 
Nacional de Lisboa.

• Diploma da Escola Distrital de Leiria.
• Exame de Francês no Liceu Central de Lisboa.
• Curso do Método de João de Deus.

António José 
Soares Júnior 1891 Sintra • Curso de medicina/cirurgia.

Marta da Luz Teix-
eira Rodrigues 1887 Viana do Castelo

• Curso da Escola Normal de Lisboa.
• Curso dos liceus (1.ª secção).
• Algumas cadeiras da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa.

Lucinda Severina 
Maria das Neves 1891 Lisboa

• Curso da Escola Normal de Lisboa.
• Curso geral dos liceus (1.ª secção).
• Exame 2.ª secção (4.º e 5.º anos dos liceus).

Salvador Mendes 
de Moura 1892 Lisboa • Curso da Escola Normal de Lisboa.

Fonte: AHMS, Livro de Cadastro dos Professores da Escola Primária Superior de Sintra. 1516

15.  Em junho de 1925, por motivo de aposentação, é substituído por Augusto Alberto Sanches. Não consegui 
apurar se a reorganização do ensino primário superior (1924) conduziu à redução do corpo docente da Escola 
Primária Superior de Sintra.
16. Em maio de 1925, a seu pedido, é transferido para a Escola Primária Superior de Lisboa (cf. A Semana de 
Sintra, 31/05/1925).
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Mas, na verdade, apesar da reorganização de 1924 e da crescente frequência de 

alunos, é evidente que a Escola não correspondeu aos anseios da generalidade da 

população. As críticas formuladas na imprensa local deixam, aliás, perceber o que se 

pretendia. Com efeito, sustentava um articulista em 1926, as escolas primárias supe-

riores não haviam sido “criadas para fazer literatos, mas sim para habilitar para a vida 

prática” (O Despertar, 22/05/1926). Assim, propunha que na Escola Primária Supe-

rior se instalassem: “uma aula de desenho industrial, um laboratório, uma biblioteca, 

uma oficina de modelação, um simulacro de escritório comercial” (Idem). Em síntese, 

o ensino não se ajustava às necessidades locais de produção. E é essa a ideia que as 

fontes de arquivo nos devolvem, designadamente as provas de avaliação dos alunos.

Documento IV

Exame final de francês, 3.ª classe (1925)

Fonte: AHMS, Provas de Exame da Escola Primária Superior de Sintra.
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Importa, por outro lado, sublinhar a importância que recebem os trabalhos ma-

nuais, a modelação e o desenho, assim como a educação física, sendo que as duas 

primeiras disciplinas concorrem frequentemente para a apresentação de exposições 

públicas17. Interessante é também o facto de se valorizarem as visitas de estudo 

como processo de ensinar botânica, história e geografia18. Mas, obviamente, esses 

pressupostos da intervenção pedagógica (caros ao reformismo republicano) não in-

teressavam àqueles que, em 1926, no epílogo do ensino primário superior, iam ex-

pressando a sua opinião nos periódicos locais, defendendo a adequação do currículo 

às características regionais19. 

A uma luz histórica, que balanço podemos então fazer de uma Escola que, du-

rante a sua existência, foi frequentada por pouco mais de uma centena de alunos e 

terá atribuído cerca de duas dezenas de títulos escolares20? Em que medida cum-

priu a missão para a qual foi criada? Mais, até que ponto foi reprodutiva em termos 

socioprofissionais? As respostas passam pela análise das trajetórias biográficas dos 

diplomados, não sendo fácil, como se antevê, segui-las. Ainda assim, e não obstante 

ser necessário aprofundar a investigação21, há algumas ideias que podem ser avan-

çadas. Desde logo, a de que os portadores do título escolar optam, na sua maioria, 

pelo prosseguimento dos estudos. E não surpreende que esta decisão seja clara-

mente influenciada pelas hipóteses previstas na legislação do ensino primário supe-

rior. Isto é, encontramos diplomados que prosseguem estudos nas escolas normais 

primárias22, nas escolas comerciais e nos liceus. É paradigmático, por exemplo, o 

percurso de Fernando Casimiro Pereira da Silva, que viria a ser figura de destaque 

em Rio Maior, de onde era natural23. Com efeito, depois de concluir o ensino primário 

superior (1922), ingressa na Escola Comercial Municipal de Rio Maior, frequentando 

posteriormente o Liceu Sá da Bandeira, em Santarém, no qual termina o 7.º ano. 

17. Cf., por exemplo, O Regional, de 2 e 9/07/1922 e O Despertar, de 28/06/1925. 
18. Cf., por exemplo, no periódico A Semana de Sintra (28/02/1926) referências a uma visita de estudo à Cruz 
Alta, equacionando-se então outros passeios escolares. É igualmente interessante notar que as visitas de estudo 
congregaram alunos de diferentes estabelecimentos de ensino, conforme sucedeu em Sintra, corria o mês de 
julho de 1922. Nessa data, os alunos da Escola Primária Superior de Aldeia Galega visitaram a sua congénere. 
O programa incluiu visitas à Pena, a Seteais e aos Palácios Nacional da Vila e de Monserrate (cf. Progresso de 
Cintra, 25/06/1922).       
19. Alguns articulistas chegam mesmo a postular a transformação das escolas primárias superiores em escolas 
industriais (cf., por exemplo, Sintra Regional, 26/06/1926). 
20. Em rigor, identifiquei 19 duplicados de diplomas emitidos pela Escola, no período compreendido entre 1922 
e 1925. Desconheço, porém, se tal número corresponde à totalidade dos que foram atribuídos.    
21. Seria, ademais, interessante estudar as origens sociais do grupo de diplomados, no sentido de perceber se o 
ensino primário superior conduziu a alguma democratização. 
22. É o caso, entre outros, de Virgínia Rodrigues, que concluiu o curso da Escola Normal Primária de Lisboa em 
julho de 1926 (cf. O Despertar, 07/08/1926).    
23. É, de resto, figura patrona de um agrupamento de escolas de Rio Maior.
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Obteria ainda o diploma do curso do magistério primário da respetiva Escola de Lis-

boa. Importa, de igual modo, salientar o caso de José de Oliveira Bóleo. Na verdade, 

após frequentar com êxito o ensino primário superior (1922), conclui, na respetiva 

ordem, os estudos liceais e o curso da Escola Normal Primária de Lisboa…, chegando 

a professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa24. Desconheço, no en-

tanto, a trajetória escolar de outros diplomados cuja inserção profissional consegui 

rastrear, a exemplo do brigadeiro Luís Câncio ou do juiz Guilherme Lourenço Pinheiro. 

Em quase todos estes casos, como vimos, a obtenção do diploma funcionou como 

trampolim para uma formação escolar que se estendeu ao ensino superior.  

Por outro lado, e retenhamos ainda esta ideia, sem a oferta de uma formação 

técnica e profissional o título escolar não representou uma influência decisiva no 

emprego na administração local25. 

4. Concluindo…

 

O ensino primário superior constitui uma das medidas mais significativas da Re-

pública. De facto, a proposta que encerra – consignada no Decreto de 29 de março 

de 1911, mas só concretizada com a Reforma de 1919 – é a da extensão do ensino 

primário a oito anos (abrangendo, dessa forma, crianças até aos 15 anos de idade). 

Acresce a tentativa de aliar uma formação geral a uma preparação de carácter téc-

nico adequada às necessidades concelhias. Não se estranha, assim, que as comu-

nidades locais encarem as escolas primárias superiores como instituições de ensino 

populares e democráticas, cujo sentido, no seu entender, só poderia ser o da ligação 

às economias prioritárias.

Desse ponto de vista, o que estava em questão, percebemo-lo claramente na se-

quência da publicação do Decreto n.º 11730, de 15 de junho de 1926, que extingue 

as escolas primárias superiores, era a luta por uma integração escolar extensiva 

ao ensino primário superior. Foi sempre esse o móbil da intervenção da Câmara de 

Sintra, descartando, porém, precisamente em 1926, a possibilidade de a Escola ser 

municipalizada26. 

24. Sobre a personalidade em causa, ver Nóvoa (dir.) (2003).
25. Essa influência foi, porém, positiva em alguns casos, veja-se o exemplo de José Alfredo da Costa Azevedo, 
que nos anos de 1950 exercerá funções no tribunal de Sintra, e de Consiglieri Martins, ligado aos serviços de 
turismo da autarquia.
26. Essa possibilidade, entre outras, constava de um abaixo-assinado dirigido ao ministro da Instrução por um 
grupo de pais e de encarregados de educação, corria o mês de agosto de 1926 (cf. O Despertar, 07/08/1926). A 
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Nessa conjuntura histórica, por outro lado, estamos obviamente perante uma di-

nâmica de enquadramento de populações infanto-juvenis. E aqui, associada ao de-

senvolvimento da psicologia, parece-me importante pôr em destaque a preocupação 

em regular o processo de crescimento da infância (o prolongamento para a adoles-

cência), sendo necessário dar-lhe integração pedagógica.

Não obstante uma existência atribulada, e tendo ficado aquém das propostas con-

tidas na letra da lei, o ensino primário superior elucida bem o esforço republicano 

no sentido de criar um sistema escolar comparável ao dos outros países da Europa; 

sublinha-se, assim, a importância de pensar com ousadia a ação pedagógica.

Câmara considerou tratar-se de um encargo incomportável (cf. AHMS, Atas da Câmara Municipal de Sintra, Livro 
27, sessão de 11/10/1926).   
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