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RESUMO 
  
 

Este trabalho de investigação centra-se na obra pedagógica do Padre Augusto 

Gomes Pinheiro e no seu legado. Vulto da igreja, cedo sentiu um forte apelo pela 

educação que o leva a fundar um dos mais antigos colégios católicos de Lisboa, o 

Colégio Manuel Bernardes, no Paço do Lumiar.  

Uma vez que a instituição conta com setenta e seis anos de existência, nas suas 

bases conceptuais encontramos um conjunto de valores, crenças e ideologias que 

ao longo do tempo foram marcando presença na pedagogia, nos regulamentos, nos 

rituais e cerimónias, mobilizando os seus intervenientes em torno de um projeto 

comum, dotado de uma identidade própria.  

Foi nossa intenção apreender a singularidade da instituição no âmbito da educação 

que se encontrava institucionalizada num determinado tempo histórico. Essa 

apreensão permite passar do singular ao global, num contínuo processo 

construtivo da história das instituições escolares. 

Assumimos primordialmente que não nos movia o anseio de realizar uma 

monografia. Apreendemos a sua historicidade, constituindo um estudo de caso 

passível de ser questionado do ponto de vista histórico. Passámos por um processo 

descritivo mas simultaneamente analítico, dos tempos, das pessoas e dos lugares. 

A investigação desenvolvida assentou numa análise documental com recurso a 

fontes maioritariamente provenientes da própria instituição, sendo algumas, parte 

integrante do espólio do fundador. 

A pesquisa histórica efetuada e a análise documental descrita fizeram-nos 

acreditar na existência de um fio condutor que seguido até à atualidade, expressa 

os princípios pedagógicos defendidos pelo Padre Gomes Pinheiro. 

 

 

Palavras-chave: Instituições escolares; cultura de escola; identidades; 

organização pedagógica; liderança. 
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ABSTRACT 
  
 

This research focuses on the pedagogical work of Priest Augusto Gomes Pinheiro 

and his legacy. Figure of the church, soon felt a strong call for education that led 

him to found one of the oldest Catholic schools in Lisbon, Colégio Manuel 

Bernardes, in Paço do Lumiar. 

Once this institution is now seventy six years old, we can find on its conceptual 

basis a set of values, beliefs and ideologies that over time have marked in its 

pedagogy, regulations, rituals and ceremonies, mobilizing its participants in a 

common project, endowed with its own identity. 

It was our intention to understand the uniqueness of this institution as far as 

education is concerned, which was institutionalized in a particular historical time. 

This unique understanding allow us to go from the singular to the global, in a 

continuous process of analysis of the history of the educational institutions. 

We primordially assumed that we would not be moved by the desire of doing a 

monograph. We seized its historicity, establishing a case study susceptible of 

being questioned from the historical point of view. We went through a descriptive 

process but simultaneously analytical of the time, the people and the places. 

The research was based on an analysis using documentary sources mainly from 

the institution itself, some of them part of the founder‟s estate. 

The historical research and the documental analysis we have accomplished made 

us believe in the existence of a guiding principle, that followed until now, 

expresses the educational principles advocated by the Priest Gomes Pinheiro. 

 

 

Keywords: Educational institutions; school culture; identities; pedagogical 

organization, leadership. 
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INTRODUÇÃO 
  
 

1. Justificação e relevância do tema 

A concessão de uma maior importância à formação e evolução das instituições 

educativas constitui um domínio do conhecimento histórico em permanente 

renovação no âmbito da História da Educação. Essa renovação, particularmente a 

exploração de documentos existentes nos arquivos das escolas, lança novos 

desafios à investigação, cruzando novas problemáticas, clarificando sensibilidades, 

ilustrando a diversidade dos tempos, dos contextos, das práticas educativas e 

refletindo as formas como os diferentes agentes históricos se articularam tanto ao 

nível local, como nacional. 

O trabalho que desenvolvemos no âmbito de uma dissertação de mestrado, partiu 

da experiência pessoal vivenciada pela investigadora numa escola de cariz 

católico, onde realizou o seu percurso enquanto aluna e mais tarde o desafio diário 

de ser professora. A investigadora não esconde a admiração que nutre pelo 

Colégio Manuel Bernardes, pelo que realizar esta investigação representou um 

esforço redobrado, emergindo a necessidade de manter um certo distanciamento 

emocional, procurando desse modo ser comedida na sua ligação pessoal à 

instituição. 

 Ao escolhermos escrever a história do Colégio Manuel Bernardes, 

consciencializámo-nos do quanto ambicioso poderia ser ingressar no estudo de 

uma instituição com um percurso tão longo. Considerámos porém, uma vez que se 

trata de uma instituição escolar privada por onde já passaram e continuam a passar 

milhares de alunos, que este trabalho poderia adquirir valor histórico, não só para 

os alunos, como para os pais, professores e para todos aqueles que estiveram e 

continuam a estar envolvidos neste meio escolar. Podendo ainda contribuir, na sua 

singularidade, para a globalidade dos estudos realizados no âmbito das instituições 

escolares e num campo mais amplo, para o estudo da educação numa determinada 

época histórica. 
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O estudo teve início nos primórdios da instituição e seguiu uma ordem temporal 

até à atualidade. O cerne concentrou-se na identidade, na cultura, na dimensão 

disciplinar e pedagógica que definem a instituição. 

Sendo o tema escolhido proporcionador de um longo trabalho de investigação e 

querendo abranger todo o percurso de funcionamento da instituição em causa, 

impôs-se naturalmente, até por uma questão de tempo, a necessidade de fazer 

emergir o que de mais importante ocorreu, possibilitando a sua caracterização e a 

definição do seu ideário. 

 

2. Apresentação do problema  

2.1. Objeto de estudo 

 

O objecto de estudo, inserido no âmbito das instituições escolares constitui uma 

linha de investigação relativamente recente no campo educativo. Dada a 

relevância deste tipo de pesquisas orientadas para o conhecimento de realidades 

escolares concretas, as investigações neste domínio assumem um papel 

preponderante. 

 

2.1.1. Questões e objetivos norteadores do estudo 

 

       • Conhecer e analisar a cultura do Colégio nas suas dimensões pedagógica e 

cultural/social. 

• Identificar os princípios pedagógicos de Augusto Gomes Pinheiro. 

• Identificar as práticas educativas mais valorizadas no Colégio. 

• Reconhecer sinais da presença dos princípios pedagógicos de Augusto 

Gomes Pinheiro na atualidade do Colégio. 
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3. Enquadramento Teórico 

 

O quadro de referência teórico integra duas áreas específicas: a História da 

Educação no âmbito da análise das instituições escolares e a Supervisão. 

A História da Educação na medida em que contempla uma análise mais ampla das 

instituições escolares privadas, das culturas e das identidades que nela se 

desenvolvem.  

A Supervisão no que concerne às perspetivas de ensino, à organização pedagógica 

e à liderança, atendendo ao ambiente organizacional global.  

 

3.1. História da Educação – Análise das Instituições Escolares 

 

Atualmente em Portugal, à semelhança do que acontece em muitos outros países, 

a escola enquanto organização assumiu claramente o papel de um objecto de 

estudo pertinente para uma análise de âmbito histórico da dimensão institucional 

da educação. Para a concretização dessa análise, torna-se fundamental que a 

investigação adopte, como defende Barroso (2007), uma metodologia adequada 

para apreender de uma maneira holística, a temporalidade e a 

pluridimensionalidade do desenvolvimento organizacional da escola. 

Paralelamente, torna-se necessário que os estudos de natureza histórica que 

incidem sobre as organizações escolares se reportem a problemáticas comuns que 

os tornem comparáveis, integrando a sua singularidade na globalidade da 

educação num tempo histórico claramente definido. 

A história das instituições esteve sempre associada à história política e, tal como 

afirma Mendes (1996), era dada primazia às instituições públicas de índole 

nacional – Estado e organizações afetas – tais como as de caráter político, militar 

e educativo. Contudo, o conceito alargou-se a diferentes domínios sociais, 

governações e administrações, permitindo assim abranger instituições públicas e 

privadas, não só políticas, como económicas, religiosas ou de qualquer outro fim. 

A história das instituições escolares é definida em função de dois grandes 

objetivos que aparentemente até poderiam ser considerados contraditórios. O 



 
 

16 

 

primeiro evidencia a dimensão institucional das organizações escolares, 

nomeadamente no que concerne a um conjunto de: 

princípios, valores, regras que determinam um quadro de acção comum 

para a aprendizagem e socialização das crianças e dos jovens, ainda que 

diferenciado em função de critérios como a idade, sexo, origem social, 

localização geográfica, etc. Neste caso o que está em causa é a “Escola 

como instituição” (sistema normativo) e a “universalidade” do seu 

programa.  

(Barroso, 2007: 155) 

O segundo objetivo relaciona-se com a identificação da diversidade de contextos e 

formas de atuação que permitem operacionalizar esse programa institucional, 

dando ênfase ao trabalho de apropriação, reelaboração e reformulação que os 

atores realizam sobre o conjunto de princípios, valores e regras que regem a 

função educativa no meio escolar. De acordo com Barroso (2007), neste caso o 

que está em causa são as escolas como organizações e a singularidade da sua ação. 

Na verdade estes dois grandes objetivos complementam-se constituindo as duas 

vertentes da realidade organizacional da escola. 

O presente estudo centrou-se na estrutura cultural da escola (na relação entre 

diferentes intervenientes), na cultura organizacional e no seu clima social. De 

igual modo, investigámos a liderança organizacional na medida em que, de acordo 

com Chapman (1990) e Rollin (1992), a coesão e a qualidade de uma escola 

dependem dessa liderança efetiva e reconhecida, como forma de promoção de 

estratégias concertadas de atuação e promoção do empenhamento individual e 

coletivo na realização de projetos de trabalho.  

No que concerne às bases conceptuais, investigámos valores, crenças e ideologias 

dos membros da organização. Os valores, enquanto possibilitadores da atribuição 

de um significado às ações sociais, fomentando a construção de um quadro de 

referências para as condutas individuais e para os comportamentos coletivos. As 

crenças, como refere Nóvoa (1992), ao nível do papel decisivo que desempenham 

na mobilização dos atores e na qualificação das atividades no seio da escola. As 
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ideologias enquanto elemento fulcral que permite a compreensão social da 

instituição escolar. 

 Em relação às manifestações comportamentais, a análise incidiu em rituais, 

cerimónias, ensino e aprendizagem, normas e regulamentos, que permitiram a 

apreensão da vida escolar e do seu funcionamento organizacional. 

 

3.2. Supervisão 

 

A Supervisão, tal como o nome indica situa-se no âmbito da orientação de uma 

ação profissional. Nesta investigação que se centrou numa instituição escolar, o 

seu enquadramento é dotado de todo um sentido que possibilitou a descoberta de 

formas de atuação no seio do Colégio no que à supervisão e à orientação de 

docentes, paradocentes e responsáveis disciplinares, diz respeito. 

A partir da década de oitenta do século passado, as instituições escolares 

começaram a adquirir uma importância crescente, de acordo com a convergência 

de três níveis distintos. De acordo com Canário (1992), o nível da investigação 

educacional, em que o estabelecimento de ensino emerge como novo objeto 

científico; o nível da mudança educacional, em que a escola surge como 

construção social com consequências para a ação e a interação dos diferentes 

atores sociais em presença; e o nível da formação, onde se privilegia a formação 

centrada nos estabelecimentos de ensino. 

Atualmente pretende-se que a escola se pense a si própria, apresente um projeto 

específico e contextualizado naquele que constitui o seu ambiente histórico, 

geográfico e sociocultural e ainda que assuma a responsabilidade pelo seu 

cumprimento e pela avaliação da qualidade da sua concepção e da sua realização. 

Como afirma Alarcão (2003), o significado profissional da atividade docente já 

atua como um corpo profissional que age coletivamente de forma empenhada quer 

no desenvolvimento, quer na qualidade da educação que se pratica na escola. 

Assim, a supervisão assume uma posição muito mais abrangente no contexto da 

escola como um todo, entendida não só como espaço de aprendizagem para todos 

aqueles que nela se movimentam, como também para si própria “enquanto 
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organização qualificante que aprende e se desenvolve porque se pensa a si 

mesma”. 

Esta perspetiva da supervisão, resulta da nova concepção da escola enquanto 

organismo vivo, que se desenvolve e aprende, no intuito de educar. Esta é, de 

acordo com a autora citada, a escola reflexiva. 

A escola reflexiva é caracterizada por ser inteligente, autónoma e responsável, 

sabendo como atuar nas diferentes situações que constituem a sua existência, 

procedendo ao registo do seu pensamento no projeto educativo que pensa e 

experiencia. Será essa a postura que Smyth (1994) designa por inquiring kind of 

place. 

A escola reflexiva pensa o seu presente de modo a projetá-lo no futuro e 

obviamente na continuidade da sua história, criando condições de 

desenvolvimento e aprendizagem para todos, sobretudo para o núcleo central: os 

alunos. Como afirma Alarcão (2003), a escola é ela mesma um projeto, cujo 

grande objetivo é a formação de novos cidadãos. 

Outro aspeto a ter em conta é o reconhecimento atual do papel decisivo que as 

lideranças assumem no desenvolvimento das instituições escolares, quando 

associadas ao diálogo, à atenção dada a pessoas e iniciativas e ao efetivo acesso à 

informação. Estas características são citadas por um autor que realizou trabalhos 

no âmbito das organizações aprendentes que têm constituído uma referência na 

reflexão sobre a escola. Trata-se do que Senge (1994), defende como 

“organization that is continually expanding its capacity to create the future”.  

Para este autor existem cinco componentes essenciais de uma organização 

inovadora: A liderança e o equilíbrio pessoal, a existência de modelos mentais, a 

visão partilhada, a aprendizagem em grupo e o pensamento sistémico (enquanto 

compreensão da estrutura profunda, por trás dos comportamentos visíveis). 

Subjacente à perspetiva de escola reflexiva, encontra-se a de uma escola 

possuidora de uma determinada filosofia e a consciência coletiva de uma missão. 
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A função supervisiva exige, como defende Nérici (1974), uma visão sobre todo o 

processo educativo, para que a escola possa alcançar os objetivos da educação e 

os objetivos específicos da própria escola.  

Na atual conjuntura, a supervisão e a qualidade das aprendizagens que lhe são 

inerentes, ultrapassaram as paredes da sala de aula para se estenderem a toda a 

escola.  

 

3.3. Conexões com outras áreas do conhecimento 

 

Como vimos, a conexão com o domínio da Supervisão e com a História da 

Educação é inequívoco. Um estudo no âmbito da Educação é dotado 

inevitavelmente destas conexões com outras áreas do conhecimento, cujo 

contributo se revela preponderante. Como afirma Cotovio (2004), na era da 

globalização e dos saberes holísticos, nem outra coisa era de esperar.  

Contudo verificámos que a conexibilidade alargou-se ainda a outros domínios, 

como e ó caso da Política, da Economia, da Gestão, da Sociologia, da Filosofia e 

da Religião. E, ainda que estas conexões se possam revelar como um contributo, 

acresce-lhe a tentação de nos desviarmos dos nossos objetivos, facto que 

assumidamente procurámos ter sempre presente. 

 

4. Metodologia 

4.1.    Opções Metodológicas 

 

A natureza da investigação adquire um papel fundamental na determinação da 

metodologia mais adequada a aplicar. Neste caso concreto, o método de estudo de 

caso apresentou-se como o mais adequado, uma vez que se desenvolveu uma 

investigação qualitativa integrada num quadro interpretativo, seguindo uma 

perspetiva histórica enquanto elemento definitório da pesquisa realizada. 

De acordo com Patton (2002), a credibilidade de uma investigação qualitativa 

depende em grande parte da perícia, competência e rigor da pessoa que realiza o 
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trabalho de campo. Tendo em conta que neste tipo de pesquisa, o ser humano 

constitui-se como instrumento de recolha de dados, exige-se uma reflexão cuidada 

por parte dos investigadores que devem assumir e fazer referência às potenciais 

fontes de preconceito ou de erro. 

Em relação ao objeto de estudo, a entidade foi claramente definida, tratando-se de 

uma instituição escolar. Tal como acontece em qualquer outra investigação, os 

dados foram recolhidos e o estudo planeado metodicamente. 

 Um estudo de caso foca habitualmente o seu interesse na interação de fatores e 

acontecimentos. Apesar das entrevistas constituírem um dos métodos utilizados 

nesta abordagem, utilizámos sobretudo, a análise de conteúdo aplicada aos 

documentos escritos e às fotografias. 

O jornal escolar, intitulado A Nova Floresta, revelou-se um precioso instrumento 

de trabalho. Além de oferecer um vasto reportório fotográfico, considerado uma 

fonte histórica de valor, forneceu-nos informações sobre os modos de vida ou 

modelos específicos de comportamento dentro do contexto social e da cultura da 

instituição escolar. 

 A etnografia é uma metodologia qualitativa de pesquisa que teve sua origem na 

antropologia cultural. Nas pesquisas etnográficas, as fotografias podem constituir 

um método de pesquisa que fornece dados passíveis de ser analisados, 

possibilitando a compreensão do modo de vida das pessoas, num determinado 

contexto, no caso, o contexto escolar. 

A grande vantagem do estudo de caso consiste no facto de permitir ao 

investigador concentrar-se num caso específico e tentar identificar os diversos 

processos interativos inerentes. O investigador observa, levanta questões e estuda. 

É dotado de um forte cunho descritivo que conduz a um profundo alcance 

analítico. Não testa hipóteses, define-se como método naturalista. Apresenta ainda 

a vantagem de relatar com muito pormenor a situação em estudo e é caracterizado 

por uma vertente histórica que permite reconstruir a evolução de uma organização 

durante um certo período de tempo, de acordo com a nossa intenção fulcral. 
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Goetz e Lecompte (1984), sugerem alguns critérios que estão relacionados com as 

componentes fundamentais deste tipo de estudos, como a adequação, a clareza, o 

caráter completo, a credibilidade, o significado, a criatividade e o cunho crítico. 

Cada organização tem características únicas e específicas. Nesta investigação 

procurámos identificá-las, expor o modo como afetaram a implementação de 

sistemas e avaliar em que medida influenciaram o funcionamento da organização. 

 

4.2. Método de Recolha de Dados 

 

A história da instituição iniciou-se há setenta e seis anos, tendo o seu fundador 

falecido em 1976 com oitenta e três anos. Estas circunstâncias dificultaram-nos a 

recolha de testemunhos diretos, pelo que recorremos aos documentos escritos 

disponíveis, seguindo um processo conduzido pelos princípios norteadores da 

metodologia de investigação histórica. 

Como afirma Cohen (2000), o estudo histórico de uma instituição pode propiciar a 

compreensão dos sistemas educativos, das teorias e das práticas pedagógicas 

inerentes. 

Uma vez que o objeto de investigação em História da Educação é a própria 

Educação, este processo integra-se naquilo que García (2004) definiu como uma 

“investigação diferenciada” na medida em que não há atividade humana que não 

se relacione com a educação. Ainda segundo o autor, este facto permite-nos 

recorrer a diversas fontes. 

Nesta investigação, a análise detalhada do periódico escolar permitiu reconhecer e 

reconstruir vivências visando uma interpretação que de outro modo se teria 

perdido no tempo. Como afirma Pinsky (2005), documentos que “falavam” com 

os historiadores positivistas talvez hoje apenas murmurem, enquanto outros que 

dormiam silenciosos querem se fazer ouvir. 

Mais do que estabelecer o perfil biográfico do fundador do Colégio, foi nossa 

intenção fazer emergir a caracterização da sua obra pedagógica, marcada pelas 

suas convicções e pelos diferentes contextos em que a sua ação se desenvolveu. 
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Por outro lado, as entrevistas ampliaram a interpretação do passado, permitindo a 

reconstrução de diferentes épocas. A seleção de participantes, de acordo com um 

estudo de natureza qualitativa, foi intencional e estratégica. Aos entrevistados, 

explicitámos os objetivos do estudo, a forma como este se iria desenrolar e 

fundamentalmente o papel que iriam desempenhar. 

Nos participantes englobámos, antigos alunos, professores, antigos professores, 

chefes de disciplina, e o Secretário-Geral do Colégio, escolhidos pelo facto de nos 

poderem oferecer dados relevantes sobre as dimensões cultural, social, pedagógica 

e identitária que caracterizam a investigação. 

A escolha de antigos alunos e professores relaciona-se com a possibilidade de 

confrontarmos diferentes perspetivas e formas de estar e de sentir a instituição em 

épocas diferentes. A escolha dos Chefe de Disciplina prende-se com a importância 

que é atribuída a este domínio na instituição. 

O Secretário-Geral, tendo em conta que se encontra ao serviço da instituição há 

cinquenta e três anos, reúne todo um leque de conhecimentos quer no âmbito da 

História, como da Supervisão de valor inestimável.  

A recolha de dados efetivou-se através da transcrição total ou parcial dos 

documentos que analisámos e que foram selecionados após a leitura integral de 

toda a documentação de que dispúnhamos. Na transcrição optámos por manter a 

grafia da época. 

Ao Conselho Administrativo da instituição foi apresentado o projeto, os 

objectivos delineados e o plano de trabalho, recebendo a sua anuência e afirmação 

de total disponibilidade para colaborar em todo o processo. 

 

4.3. Análise de Dados 

 

Antes de selecionarmos os documentos, tivemos necessariamente que proceder a 

uma leitura integral da documentação e refletir sobre a relevância das informações 

obtidas, no intuito de responder às questões do nosso estudo. Acabámos por 

catalogar toda a informação o que se revelou frutífero, na medida em que aquilo 
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que numa primeira fase de trabalho não adquiriu salutar importância, acabou em 

fases posteriores, por se apresentar como um complemento importante e nalguns 

casos até vital. 

A não existência de um arquivo histórico no Colégio muito dificultou o nosso 

trabalho, havendo lacunas que não pudemos transpor, como é o caso da quase 

total ausência de testemunhos escritos da época de direção de António Rodrigo 

Louro, diretor que sucedeu ao fundador da instituição. 

Após o período de seleção e transcrição, organizámos os documentos de acordo 

com a sua origem - imagens, regulamentos, imprensa, homílias, discursos, 

documentos oficiais – que sujeitámos a uma análise de conteúdo detalhada. Por 

análise de conteúdo, entende-se “uma técnica de investigação que tem por 

finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto 

da comunicação” (Bardin, 1995), conjunto esse que permitiu descrever o conteúdo 

das mensagens recolhidas, por aplicação sistemática de um esquema de categorias 

que cada investigador define, de acordo com a informação fornecida pelo 

conjunto de dados de que dispõe (Navarro & Dias, 1995). Trata-se de um processo 

de codificação dos dados selecionados, na busca de respostas para os problemas 

previamente definidos e para outros que vão surgindo à medida que avançamos 

numa investigação desta natureza. 

O inequívoco facto de os documentos analisados terem sido elaborados com um 

fim diferente daquele que norteou este estudo, salienta a imprescindibilidade do 

cruzamento de dados, no intuito de confirmarmos e completarmos as informações 

obtidas. 

 

5. Plano geral do trabalho 

 

O presente trabalho estrutura-se em quatro capítulos, cujo esboço passamos a 

explicitar:  

• No capítulo I, intitulado O Fundador do Colégio Manuel Bernardes, 

apresentamos a pessoa que esteve profundamente ligada à formação da instituição, 
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os princípios pelos quais se regia, as motivações que o levaram a desenvolver o 

projeto e os objetivos que visava. 

• No capítulo II, intitulado Olhar Panorâmico sobre a História do Colégio Manuel 

Bernardes, apresentamos uma perspetiva histórica da instituição desde os 

primórdios em 1935 até à atualidade. 

• No capítulo III, intitulado Espaços, Rituais e Símbolos, procedemos a uma 

análise sucinta dos espaços físicos em que a instituição se insere, a uma análise 

detalhada dos rituais e símbolos próprios do Colégio, apresentando as motivações 

que levaram à sua criação e implementação e avaliando o impacto que os mesmos 

produziram e produzem em toda a comunidade educativa. 

• No capítulo IV intitulado o Jornal Escolar, salientamos o papel desenvolvido 

pela imprensa escrita ao serviço da Educação e analisamos a criação da 

publicação escolar do Colégio em particular, nomeadamente o seu aparecimento, 

a sua evolução e manutenção até à atualidade. Recorrendo às técnicas de análise 

de conteúdo, procedemos a uma análise detalhada de quarenta e dois números 

desse jornal, numa periodicidade compreendida entre 1938 e 1990, no intuito de 

aferir os participantes e os temas abordados ao longo de todo esse período de 

tempo. 
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Capítulo I - O Fundador Do Colégio Manuel Bernardes 
  
 

O Colégio Manuel Bernardes encontra-se entre as mais antigas instituições de 

ensino privado da capital portuguesa. À imagem de outros colégios católicos foi 

fundado por um padre que vislumbrava no plano educativo a sua verdadeira 

vocação.  

Neste primeiro capítulo partimos à descoberta do homem, do padre, do educador 

que fez nascer esta escola, a sua escola. Apropriámo-nos das suas motivações para 

redescobrir a obra que construiu e o legado que deixou. 

 

1. As origens 

 

Iniciamos este capítulo regressando atrás no tempo numa viagem que nos permite 

conhecer Augusto Gomes Pinheiro, nascido a 19 de Fevereiro de 1893 e falecido 

em 1976. Padre, educador, fundador do Colégio Manuel Bernardes. 

É fundamental conhecermos o seu percurso de vida para apreendermos a obra 

realizada no seu todo, as motivações emergentes, os ideais defendidos, os valores 

sustentados. 

Nasceu a 19 de Fevereiro de 1893 na aldeia de Carvalhal da Aroeira, freguesia de 

S. Pedro, concelho de Torres Novas. Tendo ficado órfão de mãe logo à nascença, 

foi criado por uma tia, residente em Vargos, no mesmo concelho. 

Os primeiros anos da sua vida foram passados numa aldeia sertaneja, entregue aos 

cuidados de uma tia profundamente religiosa, tendo sido essa vivência que 

radicou no seu espírito um sentido sentimento religioso e que lhe ensinou a 

doutrina cristã e as práticas religiosas. Por volta dos seus sete anos de idade já 

acolitava missa. Aquando da realização do exame da instrução primária, a tia 

indagou-o no sentido de saber se estaria interessado em ingressar no seminário. A 

resposta afirmativa levou-o a ser admitido no Seminário de Santarém.  

Realizou o Curso Superior de Teologia no Seminário dos Olivais, durante o qual 

foi chamado a prestar serviço militar, como oficial miliciano de Artilharia, no 
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Forte da Ameixoeira. Com o início da Primeira Guerra Mundial foi forçado a 

permanecer no exército até ao armistício. Durante esse tempo, conseguiu as 

licenças necessárias à conclusão do seu curso, tendo sido ordenado sacerdote a 15 

de Julho de 1916. Manteve-se no exército como oficial combatente ainda por 

cerca de dois anos. Foi precisamente durante o cumprimento do serviço militar, 

que decidiu seguir a carreira eclesiástica. Não obstante, nunca se sentiu 

vocacionado para ingressar numa vida conventual, por considerar ser possuidor de 

uma faceta mais independente que lhe poderia causar dificuldades na sujeição às 

regras implícitas no interior de uma ordem religiosa. 

 

 

 

Figura 1 – Nos tempos de Seminarista (sd). Figura 2 – Durante a vida militar (sd). 
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2. O início da vida sacerdotal e o apelo da Educação 

 

Inicia a atividade sacerdotal na Paróquia de Enxara do Bispo. Na época manifesta 

interesse pela área da Medicina, tendo ainda frequentado as cadeiras preparatórias 

na Faculdade de Ciências, contudo a paróquia absorvia-lhe todo o tempo que 

dispunha, pelo que não prosseguiu estudos nessa área. 

 Aproveitando o entusiasmo dos mais jovens paroquianos, fomenta a formação de 

um conjunto musical. O convívio e a comunicação que se salientaram foram pedra 

basilar para a criação de um colégio na mesma paróquia, a que deu o nome de 

Colégio Frei Luís de Sousa. A sua faceta de educador tornou-se uma realidade, 

permitindo-lhe a concretização de algo que ansiava.  

O Colégio Frei Luís de Sousa acaba por transferir-se para a Venda do Pinheiro, 

ganhando prestígio e notoriedade. Contudo, não foi fácil o entendimento entre o 

Padre Gomes Pinheiro e os vários sócios deste novo espaço que prosperava 

economicamente, mas que para o Sr. Prior, título oriundo do seu múnus sacerdotal, 

se afastava da forte componente educativa e da elevação cultural que tinha 

idealizado. Acaba assim por afastar-se do projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Prior da freguesia de Enxara do Bispo (sd).  
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3. Começar de novo 

 

 O abandono do projeto inicial ditou o afastamento da paróquia, pelo que Augusto 

Gomes Pinheiro veio instalar-se numa moradia do Paço do Lumiar, pertença da 

família Pereira da Silva, da qual era administrador.  

É nessa casa que o forte vínculo que o ligava à educação marcou novamente 

presença levando-o a começar a dar aulas às crianças que viviam no Paço do 

Lumiar e nas imediações. A estes primeiros alunos juntam-se outros, familiares e 

amigos, lançando-se mais uma vez a semente para a criação de um novo 

estabelecimento de ensino.  

A família Pereira da Silva cede-lhe o rés-do-chão do seu edifício e é nele que 

nasce, a seis de Novembro de 1935, a Escola Manuel Bernardes. Esse espaço 

ficou conhecido como “Casa-Mãe”, e é atualmente parte integrante do Colégio. O 

nome, como veremos, não resultou do acaso. 

Com o crescimento exponencial do número de alunos, instala o Colégio na Quinta 

dos Azulejos e em 1938 arrenda a Quinta do Paço para instalar as dependências 

necessárias ao funcionamento do internato. Em 1950 adquire a Quinta de Santo 

António, contígua à Quinta dos Azulejos, onde fixa a sua residência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Fachada principal da Quinta dos Azulejos (1938). 
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Figura 5 - Cópia do Alvará. 
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4. A influência do Padre Manuel Bernardes 

 

Augusto Gomes Pinheiro identificava-se com os ideais do Padre Manuel 

Bernardes e era um apreciador confesso das suas obras literárias.  

O Padre Manuel Bernardes nasceu em Lisboa em 1644. Aos trinta anos ingressou 

na Congregação do Oratório de S. Filipe Néri, numa postura reflexiva que lhe 

permitiu compor a sua obra moralista. 

 Era por natureza um contemplativo, facto irrevogável na sua escrita. Movido por 

uma inabalável fé cristã, estimulada pelo retiro espiritual, escreve voltado para um 

plano transcendente, sem contudo esquecer a sua condição terrena e os seus 

semelhantes.  

Por isso, ao se comunicar com o leitor, no afã pedagógico de guiá-lo na 

estrada que levaria à bem-aventurança, não esquece jamais de molhar a 

pena com a ungida contemplação espiritual em que se compraz. Quer 

ensinar o homem a encontrar Deus pelo culto das virtudes morais mais 

autênticas nele, precisamente as que lhe conferem a condição de criatura 

humana. 

(Massaud, 1999: 82) 

As suas obras partem de exemplos de vida religiosa ou episódios bíblicos de onde 

retira as ilações que considera fundamentais à formação moral de um verdadeiro 

cristão. Utiliza um vocabulário rico, claro e clássico, tornando-se um modelo da 

prosa literária seiscentista. 

O Pe. Gomes Pinheiro era um confesso apreciador dessas obras e da conduta 

defendida pelo Pe. Manuel Bernardes, pelo que deriva desse facto a escolha do 

nome do Colégio e mais tarde do jornal escolar a que chamou A Nova Floresta, 

possivelmente a mais notória dessas obras. Já o primeiro colégio por si fundado 

chamava-se Frei Luís de Sousa, revelando um conhecimento e um gosto literário 

cuidado.  

Os escritores clássicos e os bons prosadores foram sempre os meus 

autores preferidos. Daí nasceram os títulos dos meus colégios para 

relembrar escritores e educadores de nome universal. Era necessário 



 
 

31 

 

despertar nos rapazes, além do gosto pelas ciências, a grande vantagem 

de uma cultura literária indispensável a todo o homem de sociedade.
1
  

Apraz-nos destacar neste pequeno excerto, o apreço pela cultura e a importância 

preponderante que lhe atribuía na formação dos alunos numa preparação que 

ultrapassava o limiar da escola, visando a vivência social posterior. 

 

5. O perfil de educador 

 

Considerado um homem justo e ponderado, encontrámos registo dessa sua faceta 

que transcrevemos a título de exemplo: 

 Procuro sempre elogiar quando é de justiça, pois o prémio é tão 

necessário como o castigo. Tenho como norma não castigar sob a 

impressão da maldade que o aluno praticou e adiar o castigo pelo menos 

um dia. Às vezes puno a falta, dias e até semanas depois, como os alunos 

hão-de ter notado.
2
  

Atribuía à criança um papel preponderante na educação, defendendo que só 

participando da aprendizagem, poderia formar uma sólida conduta moral. 

 A criança é inteligente e livre e como tal deve ser tratada. O educando 

deve integrar-se, pouco a pouco, no método do educador, para assim 

conhecer o que se pretende dele. Tem de colaborar na própria educação. 

A obra de educação é impossível, se educando e educador não estiverem 

de mãos dadas. Doutro modo não se consegue formar um carácter, nem 

firmar uma sólida base moral.
3
  

Este excerto transcrito a título de exemplo, merece-nos algumas considerações. 

Era ao educando que cabia integra-se na metodologia do educador o que não se 

coaduna diretamente com uma educação em que ambos caminham “de mãos 

                                                           
1
 Testemunho de Augusto Gomes Pinheiro no artigo “Um homem de Deus e educador de homens 

confessa-se” in, A Nova Floresta, ano XXXIV, 2, 19 de Fevereiro de 1972, pp. 7. 
2 Testemunho de Augusto Gomes Pinheiro no artigo “Ouvindo o nosso Director” in, A Nova 

Floresta, Ano I, nº1, 6 de Abril de 1938, pp.1. 
3 Ibidem. 
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dadas”. Contudo, não deixava de apresentar o aluno numa situação de primordial 

evidência no processo de aprendizagem, cabendo ao professor a habilidade de o 

saber conduzir. 

Desde as primeiras idades o professor enlaça habilmente a aprendizagem 

com interesses básicos da classe. Há toda a necessidade na participação 

activa da criança no processo de aprendizagem. Estar bem motivada 

absorve as energias físicas e espirituais e converte-o, sem que ele perceba, 

no agente da própria educação.
4
 

Defendia claramente que a par da formação intelectual se encontrava a formação 

moral, cabendo à escola a tarefa do seu desenvolvimento simultâneo.  

O nosso século tem procurado tornar os homens sábios, mas esqueceu-se 

de lhes formar o carácter. (…) Não peçamos à ciência o que ela não pode 

dar. Nem as matemáticas nem a literatura fazem homens. A virtude está 

fora do domínio da ciência. Pode-se cultivar a inteligência e deixar a 

alma vazia. A instrução visa o espírito, mas não atinge a vontade.
5
  

Interessante dictomia envolvendo a virtude e a ciência, deixando bem claro que 

sem a primeira a missão está incompleta, na medida em que deixa “a alma vazia”. 

É a virtude que tem capacidade para alcançar a Vontade, a instrução só por si não 

consegue atingi-la. Aqui temos o primeiro vislumbre da Educação Integral que 

defendia. 

Uma das características que lhe era reconhecida traduzia-se na bondade. Quando 

um aluno, ou um Encarregado de Educação se debatiam com um problema mais 

sério, o Padre Gomes Pinheiro intervinha para o amenizar. Um interessante 

testemunho de Cordeiro de Sousa, da Academia Portuguesa de História, ilustra-o.  

Quando a adversidade bate à porta de um pai, ou o luto deixa uma viúva 

em circunstâncias difíceis, o primeiro cuidado do bondoso Director, é 

que o filho não dê por tal. E então, a mensalidade, que forçosamente tem 

de ser elevada, pois os professores são escrupulosamente escolhidos, e a 

                                                           
4
 Testemunho de Augusto Gomes Pinheiro num discurso de início de ano letivo na década de 

sessenta. 
5 Testemunho de Augusto Gomes Pinheiro no artigo “Ouvindo o nosso Director” in, A Nova 

Floresta, Ano I, nº1, 6 de Abril de 1938, pp.1. 
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alimentação não pode deixar de ser cuidada para organismos em pleno 

desenvolvimento, é reduzida quase em segredo, e num ou noutro caso 

mais grave, até dispensada, contanto que o aluno não seja prejudicado no 

seu futuro. Mas nem um só rapaz sabe quanto paga o seu condiscípulo, 

para os que menos pagam, ou mesmo não pagam, não se sintam 

inferiorizados.
6
  

Mais do que a bondade, neste excerto destaca-se o caráter de educador que não 

deixa o educando desamparado porque primeiro está a sua educação, nem sujeito 

à vulnerabilidade do conhecimento da sua situação financeira por parte de 

terceiros. 

 Após a análise detalhada de vários documentos escritos pela mão do Padre 

Gomes Pinheiro, ficámos imbuídos do espírito atual, que caracterizava algumas 

vertentes do seu discurso. Sabemos que as mudanças ocorridas ao nível da 

Educação, levam décadas a fazer-se sentir. Contudo, reconhecemos nas suas 

palavras a visão de um homem para quem o plano educativo ocupava um lugar 

cimeiro. 

 A motivação pedagógica é indispensável para manter a atenção, dirigir 

esforços, para que o aluno aprecie o valor da actividade. Nenhum 

professor deveria dirigir um trabalho escolar sem o motivar 

suficientemente. Na prática escolar há com frequência o interesse, o 

desejo de aprender, mas nem sempre basta o interesse para a realização 

da tarefa. A motivação vem completar esse interesse porque mostra ao 

aluno a razão suficiente para o trabalho que realiza, aprecia o seu valor e 

compreende os esforços para realizar o ideal que deseja atingir.
7
 

Conhecido era o facto do seu gabinete, contíguo à capela ter sempre a porta aberta, 

independentemente da hora do dia. Considerava que cada aluno poderia desse 

modo sentir-se à vontade para poder vir conversar, desabafar confidências, 

partilhar desânimos ou êxitos. Na primeira pessoa: 

                                                           
6
 In, A Nova Floresta, Ano VIII, Nº 10, 28 de Julho de 1945, pp. 1 - 2. 

7
 Discurso inicial de ano letivo redigido por Augusto Gomes Pinheiro na década de 60. 
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O gabinete do director de um colégio deve estar sempre patente a todos. 

A porta está aberta para que alguém possa vir a cada momento expor os 

seus problemas, pedir uma orientação e apresentar sugestões. Cada aluno 

pode também vir desabafar, fazer as suas confidências, apresentar os seus 

desânimos ou os seus êxitos. Ao ouvir uma palavra amiga, de estímulo e 

de conforto, quantas vezes um rapaz desorientado se modifica para 

prosseguir alegremente a sua vida árdua de estudante.
8
 

Esta postura é reveladora de um clima de proximidade com os alunos, na medida 

em que o Diretor nos surge aqui como um amigo, um conselheiro, facetas da sua 

personalidade onde a formação eclesiástica se funde com a de educador.  

Essa proximidade é testemunhada pelo autor de uma entrevista ao Diretor 

precisamente no espaço físico do seu gabinete. Sabemos que o entrevistador não 

pertence à comunidade educativa, mas não foi possível identificá-lo, uma vez que 

do nome constam apenas duas iniciais. 

- Senhor Prior… 

Voltei os olhos na direcção daquela voz infantil, porque não fui eu quem 

chamou. Que cena tão expressiva! Ali, ao lado, tendo entrado a correr, 

agarrado ao braço do ilustre Director do Colégio, estava um garoto, dos 

seus 7 anos, vivos e franzinos comendo um grande naco de pão barrado 

com manteiga… 

E perante o meu ar de surpresa, o Pe. Pinheiro, embevecido, como a 

querer desculpar-se daquela encantadora irreverência, comentou: 

- É sempre assim… Este pequeno, em casa da família faria o mesmo! 

Indiferente, com extraordinário à vontade, o garoto dispõe-se a participar 

da entrevista, atirando-se para cima de um sofá. O Director do Colégio 

contempla-o, continuando a sorrir…
9
 

Era um apreciador de música, tendo chegado a aprender violino. Deslocava-se 

regularmente ao S. Carlos para assistir à ópera. Esse gosto, logo no início do seu 

apostolado, ainda na Enxara do Bispo, marcou presença quando fundou uma 

orquestra com as crianças da paróquia. Mais tarde, já com o Colégio Manuel 

                                                           
8
 In A Nova Floresta, ano XXXIV, Nº 2, 19 de Fevereiro de 1972, pp. 7. 

9
 In A Nova Floresta, Ano XIV, Nº 16, 27 de Fevereiro de 1959, pp. 2. 
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Bernardes consolidado, dedicou uma atenção especial ao teatro. Ficaram célebres 

as récitas anuais efetivadas pelos alunos nos melhores teatros de Lisboa, que 

chegaram a contar com a presença do Presidente da República. Em sessões 

familiares, recebia na sua residência amigos e artistas e ele próprio participava 

tocando violino.  

Reconhecia o gosto pela música, que cultivava desde criança, pelo teatro e pela 

poesia. Em cima da sua secretária encontravam-se sempre exemplares de livros, 

reveladores do seu espírito interessado e do seu desejo de permanente actualização. 

Como testemunha um aluno referindo “entrei no gabinete de trabalho do nosso 

Director que no meio de montões de livros e sempre absorvido nos seus 

problemas e nos seus estudos, não suspeitou do motivo da minha visita”.
10

 

 

Figura 6 - Augusto Gomes Pinheiro no seu gabinete (1950). 

 

                                                           
10

 Testemunho do aluno Henrique Carmona do Colégio in A Nova Floresta, Ano XVI, Nº 18, 31 

de Janeiro de 1958, pp. 1. 
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Nos documentos escritos da época, nas memórias dos funcionários mais antigos, 

reúne-se o consenso: o Padre Pinheiro era um homem especial, com uma visão 

educativa consistente e inovadora. Era justo, inteligente e senhor de uma vasta 

cultura. 

Entrega total a Deus, confiança inabalável nos Seus desígnios são as 

linhas de força do seu sacerdócio. Nos homens vê mais do que irmãos, 

reconhece uma parcela do trabalho de Deus. 

Como educador realiza uma obra que é traduzida não em páginas de 

densas congeminações teóricas, mas forjada na alma de milhares de 

indivíduos que na mocidade comprovam e perpetuam de modo singular, 

os dotes de Educador.
11

 

Os alunos, mais do que os dotes de educador, reconheciam a capacidade de 

conselheiro e amigo que deixava esse vínculo patente na individualidade de cada 

um e no coletivo que os una enquanto educandos. 

Neste momento aquilo que se passa nos nossos corações, impregnados 

daquele entusiasmo que caracteriza a juventude, é tão grande e corre tão 

célere que, se nós quiséssemos abrandar esta torrente de sentimentos, 

outra força teríamos de buscar pois que a humana para tanto não chega. 

Porém, desejamos que V. Rev.
a
 conheça, ainda que em síntese e mal, 

quanto cada um de nós gostaria de dizer e que, na impossibilidade, fica 

gravado nesta mensagem. 

- V. Rev.
a 

não foi nem é para nós um director! V. Rev.
a
 foi, é e será 

aquele Conselheiro e Amigo, do qual se guarda, pela vida fora, uma 

saudosa recordação avivada por todos os conselhos e ensinamentos que 

nos esforçaremos por pôr em prática.
12

 

A educação era o seu sonho, o sonho perpetuado no tempo, reconhecido e seguido 

por aqueles que depois de si perseguiram os mesmos objetivos, norteados por 

condutas e valores em que o aluno, cerne do processo educativo, deveria crescer 

do ponto de vista moral e cognitivo em toda a sua plenitude. “Reprovo 

                                                           
11

  Testemunho de Rodrigo Louro, na época sub - diretor do Colégio, in A Nova Floresta, Ano 

XXXIV, Nº 2, 19 de Fevereiro de 1972, pp. 3. 
12

 Carta redigida por uma turma que terminou os estudos no Colégio em 1949 in A Nova Floresta, 

Ano LXX (2ª série), Nº 72, Fevereiro de 2009, pp. 1. 
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absolutamente a mentalidade que manda somente instruir. Instruir e educar. Ou 

melhor: educar para instruir. Eis o lema que me norteia.”
13

 

Numa entrevista dada ao jornal Diário de Notícias, por altura da celebração das 

suas Bodas de Ouro Sacerdotais, reafirma este princípio, justificando-o: 

A educação e a instrução têm de estender-se também, ao campo religioso 

e moral, sobretudo nos primeiros anos da criança, o elemento instrutivo 

não pode separar-se do moral. Não pode haver instrução conveniente sem 

educação. Em meu entender, é um erro funesto, muito generalizado, 

mesmo entre pessoas de graves responsabilidades na educação, julgar 

que a escola se pode contentar com instrução, limitando-se quando muito 

a ministrar teoricamente uns rudimentos de moral natural, prescindindo 

do elemento religioso. (…) Educar é alguma coisa de mais sublime, é 

agir sobre o corpo e sobre a alma.
14

 

Apraz-nos considerar, seguindo esta linha de pensamento, que a instrução 

limitava-se à transmissão de saberes do professor e à aquisição dos mesmos pelo 

aluno. Já a educação enquadrava-se num paradigma mais complexo que visava a 

intelectualidade moral e religiosa, sem a qual a formação dos alunos ficaria 

sempre incompleta, como uma obra inacabada. 

  

6. A condecoração oficial  

 

A 19 de Março de 1945, Augusto Gomes Pinheiro é homenageado com o grau de 

Comendador da Ordem de Instrução Pública sob proposta do ministro de 

Educação Nacional. A homenagem é prestada no espaço físico do Colégio, na 

presença do Presidente da República, Marechal Carmona, do ministro da 

Educação Nacional, José Caeiro da Mata, do comissário Nacional da Mocidade 

Portuguesa, José Porto Soares Franco e do inspetor do Ensino Particular.  

                                                           
13

  In A Nova Floresta, Ano XIV, Nº 16, 27 de Fevereiro de 1950, pp. 1. 
14

  Este excerto foi possível devido a um álbum de memórias que integram o seu espólio, ainda que 

não tenha sido possível datá-lo com precisão, sabemos que pertence ao mês de Fevereiro de 1966. 

Não foi possível identificar a página. 
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Seguem-se vários excertos do discurso proferido pelo Pe. Gomes Pinheiro na 

ocasião: 

Esta homenagem tem para mim o significado de manifestação generosa e 

ao mesmo tempo de apelo, feito pelo Supremo Magistério da Nação, a 

todas as minhas energias, no sentido de contribuir, pela elevação do nível 

intelectual e moral da Escola, para o desenvolvimento e progresso da 

nossa Pátria, por tudo quanto possa prestigiar o nome de Portugal.
15

  

Os discursos proferidos (e foram vários) à data desta condecoração refletem 

claramente a época política que se vivia, verificando-se uma escolha criteriosa das 

palavras nos textos. O discurso do Diretor é um discurso político, diferente de 

todos os que lemos e analisámos no âmbito deste projeto. Nas palavras do Pe. 

Gomes Pinheiro salienta-se a obediência, destaca-se a Escola, a Pátria, realçando-

se a profunda relação entre ambas, em acordo com o ideário do Estado Novo. 

A Escola é na verdade o grande laboratório de formação das almas, onde 

se ensina a obedecer e a mandar, onde se iniciam as virtudes que fazem o 

homem e o cidadão, e onde se ensina a amar e a servir a Pátria. A Escola 

não pode esquecer a missão que tem de desempenhar na parte construtiva 

da Nação, quer na aplicação da inteligência ao estudo dos problemas que 

interessam aos povos quer educando os homens na compreensão integral 

dos seus deveres e na preparação para o trabalho.
16

 

A escola é aqui vista como um local de “fabricação” das ideologias que se 

pretendiam ver inculcadas nas gerações mais novas, durante a fase em que são 

mais permeáveis, a infância e a adolescência. Substitui-se a preparação para o 

futuro, pela preparação para o trabalho salientando sempre a obediência e os 

valores patrióticos, clarificando-se que é esta a missão da escola: “construir” 

cidadãos de acordo com uma determinada ideologia para servirem a Pátria. 

Curiosa ainda a referência inequívoca ao “estudo dos problemas que interessam 

aos povos”, que se resumiam somente àqueles que se coadunavam com a 

ideologia do Estado Novo. 
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 Testemunho de Augusto Gomes Pinheiro, in, A Nova Floresta, Ano VIII, Nº 10, 28 de Julho de 

1945, pp. 1. 
16

  Ibidem. 
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Esta mudança tão radical no mundo, tem custado à pobre humanidade, 

muitos sacrifícios e sofrimentos morais. 

A Escola Portuguesa tem de pugnar para que os conceitos fundamentais 

de Pátria, de Moral e de Família, se conservem de pé e não sejam 

abalados pelos inimigos da civilização. 

É indispensável que a Escola forme nas almas os elevados e nobres 

sentimentos, que radicam o amor da nossa terra (…)
17

 

Pela análise de conteúdo do texto, verificámos o recurso à adjectivação para 

enaltecer conceitos- chave e a referência aos “inimigos da civilização.” Este é um 

discurso vincadamente patriótico e que contém as três divisas – Pátria, Deus e 

Família. 

Por fim, a aceitação da missão que cabia à Escola na época: 

É este o significado que eu julgo existir nesta homenagem de que sou 

alvo: fazer-me compreender a quota - parte de responsabilidade que me 

cabe na preparação da mocidade de hoje, para a vida e para a Nação. (…) 

Quero na parcela da massa educativa que me está confiada, aumentar, se 

é possível, o esforço, para que além da instrução, procure criar na 

mocidade a vontade, sob o duplo aspecto de rectidão e de firmeza, 

encaminhá-la para um trabalho real e útil, fortalecer-lhe o espírito para a 

luta, afim de que saiba suportar serenamente a adversidade e o sacrifício 

para leal e nobremente servir a Deus e à Pátria.
18

 

Ainda que neste discurso tenha utilizado o vocábulo “mocidade”, verificámos que 

habitualmente se referia aos alunos como “os rapazes” ou ainda, “os meus 

rapazes”. Aqui encontrámos também o “servir a Deus e à Pátria”, expressão 

característica, habitual e inequivocamente ideológica. Este foi um discurso de 

cunho político conveniente e convincente para a ocasião em que foi proferido. 

Não obstante, o próprio exemplar do jornal escolar onde se encontra inserido, e 

que foi inteiramente dedicado a esta cerimónia contém uma caixa de texto com a 

mensagem: “Este número foi visado pela censura”. 
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  Ibidem. 
18

  Ibidem. 
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Quanto às insígnias recebidas eram compostas por distintivo da Ordem suspenso 

de uma fita amarela e placa prateada em forma de resplendor de raios, tendo 

sobreposta uma estrela de oito pontas de esmalte azul e filetada de prata, à qual se 

sobrepõe placa circular esmaltada a branco com a legenda “Instrução Pública”, em 

letras maiúsculas em ouro, tudo em recorte. Sobrepõe-se o escudo nacional em 

ouro, envolvido por duas palmas também em ouro, unidas nos topos e nos 

pecíolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Pormenor das Insígnias recebidas pelo Padre Augusto Gomes Pinheiro. 
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Figura 8 - Padre Augusto Gomes Pinheiro, a 19 de Março de 1945, dia em que lhe 

é conferido o Grau de Comendador da Ordem de Instrução Pública. 
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Figura 9 - Documento que confere o grau de Comendador a                        

Augusto Gomes Pinheiro. 
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7. As Bodas de Ouro Sacerdotais 

 

Em Fevereiro de 1966, Augusto Gomes Pinheiro completou cinquenta anos de 

sacerdócio. Esse acontecimento foi amplamente festejado não só no espaço físico 

do Colégio, como na sociedade. Vários jornais noticiaram-no, acompanhando de 

perto os festejos. 

Com uma récita no Teatro da Trindade, às 17.30 horas, começam hoje as 

comemorações das bodas de ouro sacerdotais do Sr. Padre Augusto 

Gomes Pinheiro, ilustre director do Colégio Manuel Bernardes. 

A récita é promovida pelos alunos e a ela devem assistir entidades 

oficiais.
19

 

O espetáculo no Teatro da Trindade iniciou-se com a récita da “Oração para Santo 

Agostinho” da autoria de Gil Vicente, seguindo-se o auto do “Bom Pastor”, de 

Manuel Couto Viana. Na segunda parte foi representada a peça “Colégio Algures”, 

tudo integralmente declamado e interpretado pelos alunos. 

As comemorações seguiram um programa específico e prolongaram-se por quatro 

dias, de 16 a 19 de Fevereiro, data que coincidiu ainda com o aniversário do 

homenageado. 

(…) Dia 16, às 17.30, récita no Teatro da Trindade (homenagem dos 

alunos); dia 17, visitas de estudo; dia 18, de manhã, provas desportivas, 

de tarde, conferência por D. Bernardo da Costa de Sousa Macedo 

(Mesquitela) que versará o tema «Sacerdócio e Educação», seguindo-se 

um momento musical; às 21 horas, jantar de homenagem na Casa do 

Leão; dia 19, às 10 horas, provas desportivas; às 12, missa solene na 

igreja do Lumiar, seguindo-se no Colégio, o tradicional almoço de 

confraternização entre antigos e actuais alunos.
20

 

Ainda que o homenageado fosse o Pe. Gomes Pinheiro, não podemos deixar de 

realçar a presença constante dos alunos, não como assistentes mas como 
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 No espólio do Padre Augusto Gomes Pinheiro foi possível encontrar vários recortes de jornais 

referindo-se às cerimónias realizadas no âmbito das suas Bodas Sacerdotais. Este excerto pertence 

ao Diário de Notícias de 16 de Fevereiro de 1966. 
20

 Não foi possível identificar o jornal a que pertencia o recorte contendo este excerto. 
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participantes. De certo modo parece-nos que a festa era para eles: foram os alunos 

que subiram ao palco do Teatro da Trindade para representar, foram eles os 

beneficiários diretos das visitas de estudo; foram deles os jogos realizados e 

marcaram presença no jantar na Casa do Leão e no almoço de confraternização 

onde os antigos alunos se lhes juntaram. 

Além dos alunos e dos ex-alunos, marcaram presença as suas famílias e vultos da 

Igreja Católica. 

Usou depois da palavra o Senhor Arcebispo de Cízico, que disse do seu 

contentamento por haver sido nomeado por Sua Eminência o Sr. D. 

Manuel Gonçalves Cerejeira para assistir e presidir à sessão de 

homenagem ao Rev. Padre Pinheiro, por ocasião das comemorações das 

suas bodas de ouro sacerdotais. A terminar leu um telegrama enviado do 

Vaticano pelo Cardeal Cicognani segundo o qual deu conhecimento ao 

homenageado que Sua Santidade o Papa Paulo VI, lhe concedera a 

bênção papal como reconhecimento pelo muito que tem feito pelas 

gerações novas.  

O pergaminho contendo o teor da bênção foi depois entregue pelo Senhor 

Arcebispo ao homenageado.
21

 

Este excerto comprova o quanto as comemorações das bodas de ouro sacerdotais e 

o que na sua essência significavam, enquanto celebração católica, se interligam 

com a sua conduta de educador. O teor da bênção refere “reconhecimento pelo 

muito que tem feito pelas gerações novas”. O sacerdote e o educador – a mesma 

pessoa. 
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 Não foi possível identificar o jornal a que pertencia este excerto. 
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Figura 10 – Durante a sessão solene no ginásio do Colégio, a 19 de Fevereiro de 

1966. Ao fundo a orquestra da Emissora Nacional dirigida por D. Ascenso 

Siqueira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Augusto Gomes Pinheiro, na mesma ocasião, recebendo os 

cumprimentos das funcionárias do Colégio. 
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Figura 12 – O telegrama recebido do Vaticano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – A bênção papal atribuída a Augusto Gomes Pinheiro. 

 

 



 
 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14 – Aluno durante a récita  Figura 15 – O homenageado a 

 (16 de Fevereiro de 1966). discursar na mesma data.                                                                                     

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 16 – Visita de estudo ao Museu dos Coches, a 17 de Fevereiro de 1966, no 

âmbito das celebrações das Bodas de Ouro Sacerdotais. 
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8. Epílogo 

 

O Padre Augusto Gomes Pinheiro faleceu a 16 de Novembro de 1976, quarenta e 

um anos depois de ter fundado o Colégio Manuel Bernardes. Durante todo esse 

período de tempo esteve à frente da sua escola como director. 

Os alunos, na década de quarenta, numa clara alusão a quadros cinematográficos, 

chamavam-lhe A mão que nos guia. Apesar das épocas política e economicamente 

conturbadas, viveu intensamente a sua missão de educador e o Colégio sobreviveu. 

Em homenagem póstuma, a Câmara Municipal de Lisboa atribuiu o seu nome ao 

largo onde se situa o edifício principal do Colégio. No Jardim dos Azulejos, no 

interior do espaço físico do Colégio, foi colocado o seu busto da autoria de José 

Mouta Barradas, escultor e antigo professor da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Homenagem póstuma da Câmara Municipal de Lisboa. 
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Figura 18 – Busto de Augusto Gomes Pinheiro. 

 

“Os meus rapazes são a menina dos meus olhos, são a preocupação da minha alma, 

a plena absorção do meu espírito, as pulsações do meu coração.”
22

 

                                                           
22 Palavras de Augusto Gomes Pinheiro in A Nova Floresta, ano XIV, Nº 16, 27 de Fevereiro de 

1950, pp. 1. 
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9. Breve história de uma sucessão 

 

António Rodrigo Pinheiro de Lacerda Luís Louro assumiu o cargo de diretor após 

a morte do Padre Augusto Gomes Pinheiro, tendo a seu lado Ludovico António 

Maria José de Mendonça, como Secretário-Geral da instituição. 

António Louro, filho de mãe nortenha e pai ribatejano, nasceu a 31 de Março de 

1926 em Arruda dos Vinhos, numa época de grande conturbação política. Os que 

o conheceram caracterizavam-no como sendo um homem firme, decidido, íntegro 

e frontal, assumidamente austero e pragmático, mas simultaneamente carinhoso e 

afetuoso. 

Presença habitual nos diferentes espaços do Colégio, para todos tinha uma palavra 

amiga, um cumprimento. Conheciam-se-lhe as palavras “entre a austeridade e a 

disciplina há que haver um equilíbrio saudável para o bom processo de 

formação/educação do indivíduo.” 

Chegou ao Colégio ainda criança, após ter realizado a instrução primária em 

Arruda dos Vinhos. Para continuar os seus estudos veio para Lisboa e foi entregue 

pelo seu pai aos cuidados do Padre Gomes Pinheiro a fim de realizar o seu curso 

liceal. Passou assim a aluno interno do referido estabelecimento. Concluída essa 

fase de estudo, ingressa na Politécnica (Faculdade de Ciências de Lisboa) onde 

estudou Físico-Química. 

Chamado a cumprir o serviço militar fez o curso de Oficiais Milicianos em 

Artilharia. Posteriormente, serviu como oficial no Quartel de Artilharia Um em 

Lisboa, alcançando o posto de Tenente. 

Em 1949 regressa ao Colégio Manuel Bernardes e aí permanece. Ocupou os 

cargos de professor do ensino preparatório (actual 5º e 6º anos de escolaridade), 

chefe de disciplina e subdiretor antes de assumir plenamente a direção. Como 

diretor viu o Colégio crescer exponencialmente, ultrapassando o número de mil 

alunos. 
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Figura 19 – Rodrigo Louro, subdiretor do Colégio nos últimos anos de vida do Pe. 

Augusto Gomes Pinheiro (sd). 

 

Revelou-se um fiel seguidor da política educativa do seu antecessor e pelos anos 

que aí passou, viveu inquestionavelmente para o Colégio. Faleceu a 15 de 

Novembro de 1999, depois de mais de duas décadas à frente dos desígnios do seu 

estabelecimento de ensino. No Jardim dos Azulejos encontra-se o seu busto.  

Quem o conheceu recorda-o saudosamente.  

As suas qualidades pessoais e morais, a alta competência, a inexcedível 

dedicação e o amor ao Colégio Manuel Bernardes, fizeram dele uma 

grande figura, um verdadeiro exemplo a seguir. 

A sua grande vocação pedagógica fez incutir nos milhares de jovens, que 

passaram por esta instituição, virtudes e valores morais que os formaram 

como verdadeiros seres humanos. (…) Temos de ter coragem para 

continuar o seu sonho, o de projectar o Colégio, que tanto ajudou a 

construir, mais alto e mais além.
23
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 Testemunho do professor Dario Fernandes, in A Nova Floresta, nº44, Dezembro de 1999, pp. 12. 
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Figura 20 – Busto de António Rodrigo de Lacerda Louro no Jardim dos Azulejos. 
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Ludovico António Maria José de Mendonça chega ao Colégio a 18 de Dezembro 

de 1958 como docente. Formado em Matemática apresenta a par das elevadas 

capacidades profissionais um perfil humano que fazem dele um elemento- chave, 

pelo que em 1966 assume o cargo de Secretário-Geral. Situação que se mantém na 

realidade atual. O reconhecimento do seu perfil torna-se uma evidência para o 

fundador que em testamento o legitima para dar continuidade à sua obra 

juntamente com Rodrigo Louro. 

Ainda jovem, começou a trabalhar no Colégio, desempenhando diversas 

funções. O então director Pe. Augusto Pinheiro, desde cedo reparou no 

temperamento e bom carácter, na íntegra formação e nos valores morais e 

cristãos deste jovem, depositando nele toda a confiança e muitas 

expectativas devido à dedicação e vivacidade, reveladas em tudo o que 

fazia.
24

 

Entre as suas funções contava-se a contratação de professores e restantes 

funcionários, o estabelecimento de comunicação entre a escola e a família, as 

inscrições dos alunos, bem como toda a parte burocrática inerente ao 

funcionamento da instituição.  

Durante a direção de ambos, foi o Colégio novamente agraciado com uma 

condecoração. Em carta dirigida à instituição, expressou-se o então Presidente da 

Câmara de Lisboa, Nuno Krus Abecassis: 

Por alvará nº 201 de 6 de Novembro de 1935, foi o Pe. Augusto Gomes 

Pinheiro autorizado a abrir em Lisboa o estabelecimento de ensino hoje 

conhecido em todo o país por Colégio Manuel Bernardes. 

Se a Comenda da Instrução Pública e a existência nesta cidade de Lisboa 

de um Largo com o seu nome foram o público reconhecimento das 

excepcionais qualidades de pedagogo, importa hoje realçar a Obra que 

legou. 

No passado dia 6 de Novembro, o Colégio Manuel Bernardes perfez 

cinquenta anos de existência. Ao longo deste tempo nele receberam uma 

sólida formação moral e científica milhares de jovens de ambos os sexos, 

                                                           
24

 Testemunho de um antigo professor do Colégio, Miguel Simões, in A Nova Floresta, Ano LXX 

(2ªSérie), Nº 72, Fevereiro de 2009, pp. 2. 
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de Lisboa, do restante país continental e insular e dos territórios de além-

mar. 

Tendo como preocupação fundamental que a sua escola fosse uma forja 

de educação e de elevação cultural, impôs o seu fundador como norma, o 

princípio do lucro mínimo e nela se educou com igual tratamento quem 

podia pagar a mensalidade inteira, quem só podia pagar parte ou mesmo 

quem não podia pagar. 

Na passagem de meio centenário da fundação do Colégio Manuel 

Bernardes, justo é que a cidade de Lisboa, primeira beneficiária desta 

notável escola de Educação, tenha um gesto de reconhecimento pelos 

relevantes serviços prestados à Cidade e ao País. 

Assim, tenho a honra de propor que a Câmara delibere: 

Atribuir ao Colégio Manuel Bernardes a Medalha de Mérito Municipal 

no grau Ouro.
25

 

 

 

Figura 21 – Medalha de Mérito Municipal no grau Ouro,                                    

atribuída ao Colégio em 1987. 

                                                           
25

 Carta dirigida ao Colégio pela Câmara Municipal de Lisboa, datada de 19 de Fevereiro de 1987. 
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Em Outubro de 2002, Ludovico de Mendonça foi homenageado pelo Rotary Club 

de Lisboa / Lumiar, tendo sido distinguido com o título de “Personalidade 

Profissional do Ano”. 

Figuras 22 e 23 – Medalha da Distinção recebida por Ludovico de Mendonça 

(2002). 

 

Em 2008 completou cinquenta anos de serviço no Colégio, preenchidos de total 

dedicação. 

Nos cinquenta anos de doação e entrega ilimitada ao Colégio, com horas 

felizes e também amargas, numa linha recta, rumo ao horizonte definido, 

sempre norteado pelos princípios que são os pilares de toda a sua vida, 

salientamos no Dr. Mendonça, a estatura ética e moral, a boa disposição, 

a pontualidade, a frontalidade e a franqueza, a disponibilidade e a 

preocupação em querer sempre ajudar, o sentido de justiça e de grande 

responsabilidade, o carinho e a exigência, a sinceridade e a verdade. 

(…) A este homem, de uma alma sensível e compreensiva muito se deve. 

Imbuído do espírito, dos propósitos e ideais do Fundador, continua a 

revelar-se uma trave-mestra e um pilar imprescindíveis do nosso 

Colégio.
26
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 Testemunho de um antigo professor do Colégio, Miguel Simões, in A Nova Floresta, Ano LXX 

(2ªSérie), Nº 72, Fevereiro de 2009, pp. 2. 
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A história da instituição encontra-se efetivamente impregnada do perfil destes três 

homens que corporizaram um ideal educativo hegemonicamente consagrado ao 

Colégio Manuel Bernardes. 

 

Figura 24 – Ludovico António Maria José de Mendonça (1958). 
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Figura 25 – Num momento festivo, ao centro Augusto Gomes Pinheiro e 

Ludovico de Mendonça (sd). 

 

Figura 26 – Os sucessores de Augusto Gomes Pinheiro, acompanhados por um 

grupo de alunos: À esquerda, Rodrigo Louro e à direita Ludovico de Mendonça 

(sd). 
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Capítulo II – Olhar Panorâmico sobre a História do Colégio 

Manuel Bernardes 
  
 

Um número considerável de escolas privadas é de índole católica e assentam 

numa filosofia de continuidade da acção que cabe à família. O Colégio Manuel 

Bernardes enquadra-se claramente nesse perfil. 

Neste capítulo, foi nossa pretensão traçá-lo, fazendo emergir a história desta 

instituição de modo a torná-la o nosso objeto de estudo através de um processo de 

construção que realizámos enquanto investigadores. Desse modo a sua 

singularidade permite enquadrá-la na história das instituições escolares numa 

determinada época, trazendo à luz os seus princípios e valores, as suas vivências, 

a sua cultura e a sua identidade. 

 

1. O Estado face à difusão do Ensino Privado 

 

A história das instituições esteve sempre ligada à história política. A Comissão do 

Congresso Pedagógico Oficial de 1928 fez emergir a situação do ensino privado, 

sugerindo que era indispensável estimular a iniciativa particular no sentido de 

fazer derivar para os colégios uma parte importante da população dos nossos 

liceus.
27

 De facto esta situação só se altera em 1935/1936 com as leis sobre os 

exames. A partir dessa data e contrariando a situação anterior, passa a haver maior 

número de alunos no ensino privado do que no ensino oficial. Revelava-se 

fundamental alterar a regra de que cabia ao estado, em regime de quase 

exclusividade, a educação.  

Carneiro Pacheco, numa época em que o ensino privado vivia uma situação de 

crise, retirou ao exame final o carácter eliminatório, medida que levou a que um 

significativo número de alunos deixasse o ensino público para integrar o privado. 

                                                           
27 Cf. TAVARES, José Pereira, Discurso, in Congresso Pedagógico do Ensino Secundário Oficial, 

Coimbra, 1928, pp. 9-18. 
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A política do Estado Novo regulamentou de forma sucessiva o ensino privado, até 

1949, ano de promulgação da Lei de Bases do Ensino Particular e respetivo 

Estatuto. 

Como refere Mogarro (2010), a natureza marcadamente católica e conservadora 

que caracteriza o Estado Novo, favoreceu a ação dos colégios católicos. Contudo, 

esse facto não constituiu impedimento ao Estado para impor a sua tutela, com 

recurso a um conjunto de medidas de onde se destacam a “paridade pedagógica” e 

a autorização de abertura e funcionamento. 

O catolicismo de Salazar não o impediu de procurar, acima de tudo, 

reafirmar o poder do Estado em face de quaisquer outros poderes, 

incluindo a Igreja. Se, dos pontos de vista axiológico e ideológico, o 

catolicismo representava a grande força integradora, impregnando toda a 

vida social, do ponto de vista político o regime sempre procurou evitar a 

confusão entre os dois planos e, em particular, a intromissão da Igreja na 

vida política. 

Assim sendo, e apesar da pressão dos meios católicos, o regime de 

separação inaugurado pela República, foi mantido pelo Estado Novo. 

(Pintassilgo, 2010: 183) 

Segundo ainda Mogarro (2010), de igual modo a contenção do ensino liceal 

oficial proporcionou a ascensão do ensino particular, que ganha um novo fôlego 

no âmbito da política educativa definida na Constituição de 1933 e posteriormente 

na Concordata de 1940, onde os lugares ocupados pelo Estado, pela família e pela 

igreja abarcando a sociedade e de forma peculiar a educação, permitiram à Igreja 

Católica a criação de novos estabelecimentos de ensino. “As associações e 

organizações da Igreja podem livremente estabelecer e manter escolas particulares 

paralelas às do Estado, ficando sujeitas, nos termos do direito comum, à 

fiscalização deste e podendo, nos mesmos termos, ser subsidiadas e 

oficializadas”.
28

 

                                                           
28

 Artigo 20º da Concordata assinada em 1940 entre o Estado português e a Santa Sé. 
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Os colégios privados viam-se assim obrigados a adotar os currículos oficiais e 

sujeitavam-se à inspeção do Ministério da Educação Nacional, criada 

especificamente para exercer o controlo deste tipo de ensino.  

Esta afirmação do poder central e a imposição do modelo pedagógico 

seguido no ensino oficial liceal, não impediu que os colégios 

mantivessem a matriz educativa que os caracterizava e que assentava na 

maioria dos casos, entre os anos 30 e 60, nos princípios e valores 

religiosos católicos. O estado confiava nesses colégios que só 

funcionavam com a sua autorização (através da concessão de alvará) e 

podia limitar a oferta da rede pública liceal, pois os colégios constituíam 

uma rede paralela para onde se podiam canalizar os alunos. Aliás, as 

famílias confiavam no projecto educativo que era corporizado por estes 

colégios. 

(Mogarro, 2010: 5) 

O “Novo Estatuto do Ensino Particular”, publicado em 1934 contendo o Decreto-

Lei nº 23447, deixa claro que o Estado não pretende de forma alguma ausentar-se 

do lugar cimeiro que ocupava no sistema educativo. 

Em ordem a este fim [coerência legislativa] determina-se pelo presente 

decreto-lei que as habilitações proporcionadas pelo ensino secundário 

particular apenas poderão ser verificadas pelos processos com que se 

apuram as habilitações dos alunos do ensino oficial, quando forem 

ministradas segundo os planos oficiais, em estabelecimentos particulares 

organizados à semelhança dos do Estado. 

(Rocha apud Pintassilgo, 2010: 184) 

Deste modo, o ensino particular vê-se obrigado a seguir as regras impostas pelo 

ensino oficial, limitando a sua autonomia. Os seus alunos eram considerados 

“externos” em relação ao ensino oficial e careciam de uma matrícula oficial para 

se puderem sujeitar à realização de exame e este consumava-se nas escolas do 

Estado. De acordo com Nóvoa (1992: 464), a “menorização e a oficialização do 

ensino particular revelam a omnipresença de um Estado que se sente no direito e 

no dever de controlar a priori todos os agentes e meios de ensino”. 
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Ainda que a liberdade de ensino tivesse ficado assegurada com a Concordata, não 

deixava de estar comprometida pela regulamentação imposta e pela falta de apoios 

financeiros. 

As expectativas dos católicos em ver consagrada efectivamente a 

liberdade de ensino, com a subvenção pública das escolas privadas em 

paridade com as escolas públicas, iam-se porém desvanecendo à medida 

que o Estado persistia em não oficializar nem subsidiar o ensino 

particular católico. 

(Braga da Cruz apud Pintassilgo, 2010: 186) 

Em 1949, no âmbito da discussão da Proposta da Lei de Bases do Ensino 

Particular foi nomeado relator Paulo Durão Alves como representante do Ensino 

Particular e na sua apreciação geral acrescenta algumas considerações, a título 

pessoal, reveladoras da situação vivida por esse setor: “é algo desprestigiante a 

situação do ensino particular” sobretudo porque se encontra confinado à “situação 

legal de mero repetidor do ensino ministrado nas escolas oficiais” estando “sujeito 

a todos os preceitos pedagógicos deste ensino” nomeadamente no que se respeita 

a “matéria de exames” (Pintassilgo, 2010: 188). 

O debate levanta questões delicadas como a fiscalização do ensino por parte do 

Estado com a discordância das escolas católicas que alegam ter recursos próprios 

de fiscalização. Outra das questões sensíveis relaciona-se com as habilitações dos 

sacerdotes para lecionar nos estabelecimentos de ensino particular de cariz 

católico, com o relator a solicitar que lhes seja conferida autorização pelos 

membros superiores da Igreja Católica, ainda que só pudessem exercer funções 

nesses estabelecimentos. 

A proposta de Lei de Bases foi discutida na Assembleia Nacional em Março de 

1949 e logo se constituíram duas tendências dominantes, uma atendendo aos 

interesses do Estado e outra aos da Igreja Católica. A versão final deu a conhecer 

que prevaleceram mais uma vez os interesses defendidos pelo Estado. Como 

afirma Pintassilgo (2010), o subsistema particular de ensino continuou a ser 

considerado como meramente “supletivo” e complementar do sistema público. 
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Não obstante, entre as décadas de 40 e 70 do século passado, o ensino privado 

passou a contabilizar o maior número de alunos do panorama nacional no ensino 

liceal. 

Número de alunos do ensino liceal 

 1930 1940 1950 1960 1970 1974 

Ensino oficial 14 970 15 877 21 962 46 060 65 226 160 704 

Ensino privado   4 298 20 590 26 523 65 761 72 033   77 352 

Total 19 268 36 467 48 485 111 821 137 259 238 056 

(De acordo com Nóvoa & Barroso, 1999) 

 

Na década de 60 estes números permitiram que Rodrigues (1965: 719), afirmasse 

“Territorialmente considerando, o Ensino Particular é nacional. Está em toda a 

parte.” Foi precisamente esta difusão do ensino particular que lhe permitiu chegar 

a pontos do país onde não havia escola estatal “deduz-se também a importância 

que a iniciativa privada tem tido na solução do problema do prolongamento da 

escolaridade, chegando por vocação ou por bairrismo, aos pontos mais afastados 

da província, quase inacessíveis às soluções oficiais” (Ávila 1997: 134). 

Deste modo o estado concentrou-se nas capitais de distrito, permitindo ao ensino 

privado chegar a outros centros populacionais e aí desempenhar o seu papel. 

 

2. O Projeto Educativo 

 

O Projeto Educativo de uma escola, independentemente da sua natureza estatal ou 

privada, é um documento cujo teor visa orientar a atividade educativa do 

estabelecimento de ensino. Enquanto instrumento da dinâmica escolar procura 

mobilizar todos os intervenientes no processo educativo. 

Neste sentido ele constitui a “alma” da gestão escolar na medida em que 

permite estabelecer um estilo de gestão eficaz com vista ao 

asseguramento da estrutura, do funcionamento e da dinâmica escolares. 
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Através dele garante-se um modo de intervenção intencional e uma 

liderança capaz de mobilizar a participação dos diferentes atores 

escolares nas tarefas do desenvolvimento organizacional escolar. No 

dizer de Barroso (1992: 30), o Projecto dá lugar à expressão das vontades, 

desejos e estratégias dos actores escolares com os quais eles vão 

sedimentando o sentimento de pertença a uma mesma comunidade 

educativa. 

(Silva apud Costa Mendes & Ventura 2000: 226) 

O Colégio Manuel Bernardes, fiel ao espírito do seu fundador, ministrou uma 

educação fundamentada nos princípios cristãos defendidos pela Igreja Católica. 

Tinha como finalidade geral favorecer o crescimento e amadurecimento integral 

do aluno dentro de uma visão cristã da vida e da cultura, adoptando o Projeto 

Educativo seguido pelo seu fundador. 

A concretização desta finalidade exigia a convergência de intenções, convicções e 

dedicação por parte de todos os intervenientes no processo educativo, 

considerando-se que a participação responsável de todos adquiria um papel vital 

na construção e manutenção de uma comunidade educativa. 

Nesta linha de orientação: 

- Propõe-se formar o homem integral, servindo-se de todos os meios que 

melhor permitam conseguir essa finalidade; 

- Propõe-se colaborar com a família na educação e formação dos seus 

alunos, ciente e que recebeu para o efeito, procuração daquela, tornando-

se assim, seu legítimo representante; 

- Propõe-se continuar o ambiente de uma verdadeira família nas relações 

com todos os membros do colégio, onde a amizade e o respeito mútuo 

sejam características dominantes; 

- Propõe-se ainda desenvolver, progressivamente, os conhecimentos 

específicos que levem os alunos a uma educação personalizada com 

capacidade para discernir e afirmar a sua personalidade em qualquer 

sector da sua vida futura; 
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- Propõe-se também através de um clima de seriedade e de tolerância, 

fomentar hábitos de trabalho, de rectidão de carácter, de amor à verdade 

e ao diálogo, no respeito pelos outros; 

- Propõe-se, finalmente, servindo-se da cooperação e do exemplo, ajudar 

os alunos na formação das estruturas humanas e sociais que os tornem 

úteis a si próprios e à sociedade em que vivem.
29

  

Defendia-se a promoção e posterior desenvolvimento de valores nacionais e de 

uma cultura de cidadania, valorizando o conhecimento e o respeito dos valores e 

princípios fundamentais inscritos na Constituição da República Portuguesa, a 

Bandeira e o Hino Nacional, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e a 

Convenção sobre os Direitos da Criança. 

Foi precisamente no ensino privado que se iniciou a adoção de um projeto 

educativo: 

Não é de estranhar o facto de ter sido o ensino particular e cooperativo a 

iniciar este processo, já que nos parece que a razão principal da 

existência deste tipo de ensino será a afirmação de um Projeto Educativo 

próprio (inclusivamente de um ideário específico) que o separe do ensino 

estatal (…) e o legitime. 

(Costa, 1991: 58) 

Costa (1997), defende que os colégios particulares reúnem as melhores condições 

para construírem um projeto educativo, em virtude das suas “especificidades 

organizacionais”. Nomeadamente: 

A sua titularidade e o modelo de direcção e gestão (não dependente 

hierarquicamente do Ministério da Educação), as margens mais amplas 

de autonomia (em termos de contratação de professores, de gestão de 

recursos humanos, de infra-estruturas, de gestão financeira, não obstante 

a autonomia curricular real não ser muito diferente das escolas estatais), 

o vasto leque de competências de que o(s)  seu(s) director(es) se 

encontra(m)  investido(s), de modo especial se sustentadas com base em 

                                                           
29 Projeto Educativo do Colégio Manuel Bernardes, 1980. 



 
 

65 

 

expressivas capacidades de liderança e em esclarecidas visões 

organizacionais. 

(Costa apud Cotovio, 2004: 415) 

Reúnem-se deste modo as condições de elaboração de um projeto educativo 

propiciador de uma educação de qualidade. Objetivo primordial do Colégio. 

O Projecto Educativo de Escola confere sentido à gestão estratégica por 

ser através dele que os órgãos de gestão escolar e os actores escolares 

exercitam, no âmbito das margens de autonomia, das competências e 

capacidades de acção, o papel de construtores de novos cenários e 

indutores de novas dinâmicas. O Projecto Educativo de Escola pode 

significar a diferença entre uma gestão do quotidiano e uma gestão 

estratégica da escola, representando “um instrumento de melhoria da 

qualidade das escolas” (Barroso, 1992: 34) (…). 

(Silva apud Costa, Mendes & Ventura, 2000: 233) 

O Projeto Educativo pode deste modo, propiciar o desenvolvimento global da 

escola, legitimando a participação de todos os intervenientes no processo 

educativo, que se vêem assim envolvidos na construção de uma escola que 

legitimamente lhes pertence. 

 

3. A cultura de escola  

 

Independentemente da relação que de uma forma inevitável a escola estabelece 

com a sociedade, salientam-se com uma maior especificidade, as formas culturais 

que se produzem, desenvolvem e transmitem no seu meio. 

A cultura escolar traduzia-se na cultura que o Colégio veiculava e que sofria a 

influência social, económica e religiosa que determinavam o caminho educativo a 

percorrer no processo de ensino dos alunos. Esta conjuntura determinava uma 

perspetiva interacionista da cultura escolar, patente na relação com os outros, 

alunos, professores, diretor, prefeitos, e restantes funcionários, pautando o seu dia-

a-dia quer ao nível da interacção, quer da relação com o espaço influenciando a 

forma como se desenvolveu o processo de ensino/aprendizagem. 
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A cultura de escola sofreu obviamente ao longo dos seus setenta e seis anos de 

existência, mutações sociais, políticas e religiosas. Não obstante, na atualidade 

mantêm-se forte indícios destas vertentes. Mas o Colégio não está, nem nunca 

esteve reduzido à função transmissora proveniente do exterior, pelo contrário, 

produziu sempre a sua própria cultura. 

Esta cultura que vai sendo produzida pela própria história de cada 

instituição é considerada como um elemento integrador por excelência, 

quer do ponto de vista interno (professores e alunos), quer do ponto de 

vista externo (relações com o meio social local) e a sua assimilação pelos 

alunos constitui um dos objectivos primordiais das várias estratégias 

educativas. 

(Barroso, 1995: 141)  

Até há relativamente pouco tempo, esta faceta produtora da escola, levantava 

algum ceticismo. Contudo, é irrefutável o facto de o Colégio produzir uma vida 

própria, o que Durkheim (1938), definia como uma evolução que é relativamente 

autónoma, no decorrer da qual se conservam muitos dos traços da sua estrutura 

antiga. Estes defendem-se, por vezes, contra as influências que se exercem 

provenientes do exterior, apoiando-se sobre o seu passado, a sua bússola. 

As instituições educativas estão (…) entre aquelas que mais contribuem 

para a consolidação de valores e para a preservação de heranças de 

geração para geração. Uma educação sem valores, bacteriologicamente 

expurgada de princípios de conduta, navegando nas turvas águas da 

neutralidade doutrinária, subordinada aos ditames conjunturais do 

politicamente correcto ou às modas de cada época, é como um barco sem 

bússola que faz da deriva a sua navegação possível. 

(Carneiro, 2001: 240)  

A cultura do Colégio é um processo de longa construção temporal do qual 

resultam valores, práticas, símbolos, regulamentação de normas, condutas, 

estruturas e rotinas que se perpetuam, na medida em que são parte integrante da 

sua identidade. Neste domínio, os professores assumem um papel preponderante, 

na medida em que aderem de forma implícita ou explícita, ao conjunto de normas 
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e valores produzidos pela escola e na escola pela sua própria ação educativa e pela 

forma como se relacionam com os restantes atores educativos, revelando um 

código ético de conduta. 

 

4. Os regimes de frequência: Internato, Semi-internato e Externato 

 

Internato é o tipo de educação colegial em institutos, onde os educandos vivem 

afastados da família por períodos de tempo mais ou menos longos. Ao longo do 

tempo, sempre houve defensores e opositores do regime de internato escolar. 

Presentemente, a corrente dos opositores sobrepõe-se à dos defensores, pelo que 

os colégios com este regime passaram maioritariamente para externato, semi-

internato, ou simplesmente encerraram as suas portas. 

O internato existiu desde tempos remotos, no Egipto e na Babilónia e 

destinava-se a uma conveniente formação profissional. 

Foi amplamente defendido e praticado nas cidades da Grécia, com maior 

incidência nas cidades de Atenas e Esparta. 

Na Idade Média houve vários tipos de internato, sendo uns de carácter 

conventual e outros formados junto de universidades. Após a reforma 

Protestante, com maior ênfase na Alemanha, surgiu um novo tipo de 

internato cujo fim se destinava à afirmação de ideias religiosas. Mais 

tarde, as instituições de cariz católico começaram a adoptar este regime, 

fundando novos colégios. 

Ao longo dos séculos XVIII e XIX, esses internatos cuidaram da 

educação de elites, preparando-as para a vida social, fazendo sentir, junto 

de várias famílias a necessidade de educarem os seus filhos nessas 

instituições. Em quase todos os países existiu o chamado Colégio dos 

Nobres.
30

 

O Colégio Manuel Bernardes também viveu um longo período de internato 

exclusivamente para rapazes, entre as décadas de trinta e oitenta do século 

passado. O seu fundador era um claro defensor deste regime, considerando que o 
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externato não se adequava a uma educação integral. Numa entrevista concedida ao 

periódico da instituição, em 1957, afirmava: 

Os internatos, actualmente como outrora, podem contribuir para uma 

educação integral, desde que se situem naquele campo de seriedade e de 

dignidade que é indispensável para a educação e formação de homens. É 

indispensável uma super-vigilância rigorosa e ter um regulamento 

disciplinar criterioso e humano para que possa ser imposto por delegados 

competentes e aceite pelos internados que vêem nos preceitos 

regulamentares um meio seguro do seu progresso, social e moral.
31

 

Tal como em muitos outros colégios, os alunos internos do Manuel Bernardes 

viam a família uma vez por semana e nos períodos de férias escolares, Natal, 

Páscoa e Verão. Aqueles que pela distância a casa ou pela ausência dos 

progenitores estavam condicionados no regresso a casa, recebiam a visita semanal 

ou mensal de um outro familiar nomeado para esse efeito, como avós, tios ou 

irmãos mais velhos.  

Os alunos internos reconheciam assim no Colégio a sua casa e tinham nos colegas, 

professores, prefeitos e demais funcionários, uma família. 

Muitos destes colégios funcionaram em regime de internato durante 

décadas, o que permitia o desenvolvimento de um projeto integral de 

socialização dos alunos em função dos objetivos da instituição, 

consagrados no seu modelo educativo, e a criação de um espírito de 

corpo que unia os alunos e desenvolvia os seus laços afectivos com o 

grupo e com a instituição. 

(Mogarro, 2010: 6) 

Na fase inicial do período de internato, o horário escolar dos alunos internos 

estendia-se de segunda-feira até às dezassete horas de sábado. Começavam as 

aulas às 8h e 30min e terminavam às 12h e 30min para almoçarem. Retomavam às 

14h e 30min com um período de estudo acompanhado que se concluía às 16h e 

30min, seguia-se um período de recreio até às 17h, hora a que tinha início um 
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novo período de estudo com duração de duas horas. Seguiam-se as orações na 

capela do Colégio, a que assistiam os internos e os semi-internos. Os internos 

tinham ainda uma hora de estudo após o jantar. 

A escolarização de grandes massas de alunos concentrados num mesmo 

estabelecimento de ensino, para ser eficaz (isto é, para atingir 

individualmente cada um dos estudantes), exigia uma gestão global do 

tempo. O tempo da lição, do estudo, da diversão, do descanso. 

(Barroso, 1995: 141)  

Na segunda metade do século XX, a procura de estabelecimentos de ensino com 

este regime foi progressivamente diminuindo por um conjunto de fatores. 

Motivações de ordem económica, como a falta de apoio por parte do Estado ao 

ensino livre, a criação de novos centros de ensino oficial, alguma dificuldade na 

contratação de pessoal para assistir aos alunos internos e o chamamento da família 

à educação dos filhos, foram determinantes.  

O Pe. Gomes Pinheiro considerava ainda que para essa diminuição da procura, 

contribuiu a falta de tato educativo por parte das instituições educativas para pôr 

em prática preceitos de compreensão, de amor e de ternura indispensáveis para 

criar crianças e adolescentes.
32

  

Apontava-se à educação em regime de internato uma certa carência afetiva, uma 

sociabilidade artificial, alguma falta de responsabilidade e a demissão das famílias. 

O próprio Pe. Gomes Pinheiro (1973), reconhecia-lhe desvantagens: 

Não podemos esconder também alguns aspectos negativos do internato. 

Estes podem levar-nos a pensar que este tipo de educação só seria 

aconselhável para casos muito especiais. 

Pode em certos casos, o afastamento da família sufocar a individualidade, 

levar alguns jovens a sofrer uma despersonalização e criar-lhes uma 

determinada passividade. Então o desenvolvimento da vida afectiva pode 

ser prejudicado. 
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Todas estas anomalias estudadas pela direcção do internato e seus 

serviços psicopedagógicos indicarão se para alguns alunos não convirá o 

internato por motivos psicológicos ou patológicos.
33

 

No Colégio, o internato durou cerca de cinquenta anos, tendo chegado a contar 

com duzentos alunos só neste regime. Terminou em meados dos anos oitenta, 

numa época em que o número de alunos semi-internos e externos ultrapassava 

largamente o grupo de internos, num universo de mil e duzentos alunos. 

Desde a sua fundação o Colégio integrou a par do internato, o regime de semi-

internato nos níveis de ensino primário, liceal e secundário. Às famílias cabia a 

opção de frequência dos seus filhos.  

Após o 25 de Abril de 1974 iniciou-se o regime de externato para os alunos que 

saíam habitualmente às dezasseis horas. Para aqueles que permaneciam no 

Colégio após essa hora em frequência das salas de estudo, aplicava-se o regime de 

semi-internato. Esta dualidade mantém-se na atualidade. 

De acordo com Barroso (1995), devido ao desaparecimento de internatos, surgiu 

como principal estratégia de melhoria do rendimento escolar, a implementação de 

salas de estudo que requeriam o funcionamento das escolas em regime de semi-

internato. Esta medida tendo sido prevista pela primeira vez no Estatuto de 1917 

34
 manteve-se até ao Estatuto de 1947. 

Estas salas de estudos revelaram-se, no entender do mesmo autor, como uma 

modalidade de organização pedagógica alternativa ou complementar da 

organização formal -legal em que se baseava o ensino coletivo. 

Na verdade, embora haja formas de organização mais próximas ou mais 

distantes do modelo de “classe tradicional”, o que é certo é que, na 

medida em que as “salas” são de “estudo” (aprendizagem) e não de “aula” 

(ensino), elas adoptam uma estrutura organizativa diferente da “classe”. 

Essa estrutura abandona (pelo menos parcialmente) a rigidez da 

homogeneização dos alunos, dos tempos e dos saberes, favorecendo 

muitas vezes o ensino individual, adaptando-se mais às necessidades do 
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trabalho do aluno do que às do processo de transmissão do saber, pelo 

professor. 

 (Barroso, 1995: 746) 

Quanto a nós, no caso do Colégio, ao contrário do que sucedia no ensino oficial, a 

implementação de salas de estudo não se deveu tanto à procura de melhoria do 

rendimento escolar dos alunos, mas ao facto de se fazer sentir uma alteração 

social de relevo em que as mães passaram a exercer também uma profissão, 

deixando de estar disponíveis para se dedicarem exclusivamente ao 

acompanhamento dos filhos. Era assim necessário prolongar a permanência dos 

alunos na escola, dando-lhes a oportunidade de aí realizarem os trabalhos de casa 

e fazendo a ponte entre o tempo da “classe” e o tempo do “estudo”. 

As salas de estudo têm por finalidade completar o trabalho realizado na 

classe, e não substituir-se a ele. A orientação que lhe é dada não visa 

tanto resolver “problemas de aprendizagem” de certos alunos, mas antes 

auxiliar os alunos a cumprir as suas obrigações de preparar as lições do 

dia seguinte. Esta ajuda passa pela criação de um “ambiente adequado” e 

pela intervenção junto dos alunos que revelam dificuldade em utilizar os 

melhores métodos para estudarem sozinhos. 

(Barroso, 1995: 752) 

O Colégio caracterizava-se por ser uma instituição global que visava toda a vida 

do aluno. A organização pedagógica não estava limitada à aula propriamente dita, 

mas alcançava todas as actividades que a criança ou o adolescente executavam no 

seu dia-a-dia. 
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Figura 27 – Vista parcial de uma das camaratas (sd). 

 

A instrução e a educação foram sempre valorizadas como um todo que não era 

possível desagregar porque se complementavam mutuamente. Como afirma 

Barroso (1995) prevalecia a ideia de que o estabelecimento de ensino é uma 

instituição que deve ocupar-se da criança e do jovem, como um todo, funcionando 

como um meio moral onde os estudantes se preparavam para a idade adulta. 

Na verdade o Colégio quer instruir, quer educar, quer formar. Quer tomar 

a criança de hoje, para a projectar à distância no amanhã da vida, homem 

pleno, homem integral. E essa integridade de homem, só se adquire, 

somente se alcança na base de uma formação integral, completa.
35

 

Com o fim do regime de internato, a instituição viu esta sua função mais limitada. 

Se até essa altura lhe cabia o papel de instruir e educar, passou a caber-lhe a 

instrução e o complemento da educação familiar numa articulação que visava o 

mesmo fim, ou seja, a formação integral do aluno. 

Um dos elementos que melhor define a organização pedagógica do 

colégio consiste no facto de a escola ser entendida não só como um local 
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de ensino, mas principalmente como um local de vida, o que permite 

articular a instrução com a educação.  

(Barroso, 1995: 143)  

De facto a educação no Colégio desenvolveu-se em diferentes domínios. No 

domínio científico com o estudo do mundo físico, da História Natural, da Química 

e da Física. No domínio humanístico com o estudo da História, da Geografia, da 

Religião, do Latim, da Língua Portuguesa, bem como das línguas francesa e 

inglesa. No domínio artístico, através do teatro, da música, do desenho, como 

formas de expressão e apreensão da vida. No domínio da cidadania, por meio da 

responsabilização individual e coletiva, como garante da autonomia e da 

entreajuda. No domínio físico com a prática de diferentes modalidades desportivas. 

Esta conjuntura visava, indubitavelmente, o desenvolvimento global do aluno, no 

âmbito de uma educação católica, considerando a individualidade de cada aluno e 

o seu contributo para o coletivo. 

Considerava-se que os valores eram parte integrante do ato pedagógico, 

atravessando todas as aprendizagens e constituindo uma axiologia sem a qual a 

educação não podia ser compreendida. Nesta linha de pensamento, a educação 

devia, como afirma Delors (1996), contribuir para o desenvolvimento total da 

pessoa – espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, 

responsabilidade pessoal e espiritualidade. 

O Pe. Augusto Gomes Pinheiro, ainda que tendo acesso à leitura de diferentes 

correntes pedagógicas, que certamente o influenciaram, procurou construir o seu 

próprio projeto em concordância com a sua conduta pessoal, num quadro de 

valores com que se identificava e acreditando na sua sensibilidade e visão 

pedagógica. Era um claro defensor da Educação Integral. 

As práticas pedagógicas que defendia beneficiaram ainda da serenidade vivida na 

instituição, certamente resultante também do cuidado disciplinar que sempre 

veiculou. 

O seu projeto atravessou gerações, tocando milhares de crianças e jovens. A ele 

dedicou grande parte da sua vida, abdicando de um caminho exclusivamente 
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sacerdotal para se dedicar à Educação. Movia-o a crença de que essa era a forma 

de construir sociedades mais sábias e mais justas.  

Neste sentido, o Colégio continua a defender a educação integral dos seus alunos, 

considerando o seu desenvolvimento cognitivo, espiritual e físico numa 

pluridimensionalidade coesa e indivisível. 

 

5. A Liderança 

 

Os líderes bem sucedidos não se limitam a indicar uma direção, ou a organizar e 

monitorizar uma estrutura. Paralelamente a essa atuação, constroem uma relação 

com a comunidade educativa e adequam valores e saberes que passam a fazer 

parte da instituição escolar. 

As organizações não se preocupam unicamente com os resultados, com 

os processos e com os recursos. Preocupam-se também com o espírito 

humano e com os seus valores e relacionamentos. Os líderes autênticos 

trazem uma força de vida para o local de trabalho e fazem com que as 

pessoas continuem a ter energia e a manterem-se concentradas. Tal como 

os administradores e os guias, os líderes constroem as pessoas e a sua 

auto-estima. Obtêm a sua credibilidade a partir da sua integridade pessoal 

e comunicando os seus valores. 

 (Bhindi & Duignan apud Day, 2004: 205) 

 A liderança do Colégio que estudámos é marcada pela estabilidade, uma vez que 

o seu fundador esteve quarenta anos na sua direção e no final da sua vida tinha já 

a seu lado, aqueles que dariam continuidade à sua obra. 

 Dos seus dois sucessores, Rodrigo Louro assumiu a direção durante vinte e três 

anos, entre 1976 e 1999 ano do seu falecimento e Ludovico de Mendonça 

permanece no exercício de funções.  

Prevalece o facto inequívoco de que se sentiam inteiramente vocacionados para 

uma missão educativa concentrada na promoção da aprendizagem dos alunos.  
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Foram obviamente bem-sucedidos, viram o Colégio crescer e prosperar. 

Basearam-se no cuidado, na equidade, em padrões de expectativa e desempenho 

elevados, conseguindo que essa conduta fosse compreendida e partilhada pelos 

membros da escola. Neste sentido, podemos afirmar que a liderança marcante que 

se fez sentir na instituição tem por base padrões de crenças consensuais que 

permitiram a implementação de uma robusta estrutura normativa. 

De acordo com Estêvão (2000), a liderança atua eficientemente como função da 

autoridade moral, da conduta ética, e dos valores compatíveis com os valores dos 

liderados. 

Como afirma Servgiovanni et al (1980), a preocupação pela “eficiência” 

corresponde a uma visão “racional mecanicista” da administração escolar, levando 

o diretor a desempenhar a função de “executivo”, dominado pelas regras e pelos 

regulamentos e cujo campo de manobra é extremamente limitado. A preocupação 

pelas “pessoas”, nomeadamente pelos professores e alunos, corresponde a uma 

visão “orgânica” da escola, assenta nas suas características pessoais, na maneira 

como o diretor interpreta a sua “missão” e no “projeto” que ele tem para a escola, 

assumindo um papel de “ líder”, de alguém que “tenta comprometer os outros nos 

valores em que ele próprio acredita” (Beare, Caldwell e Millikan, 1990: 100). 

No fundo, à semelhança de outros, os diretores desta instituição assumiram um 

duplo papel, na medida em que administravam e simultaneamente lideravam, 

perfil que Hughes (1976 e 1985), definiu como “líder profissional”. Não há 

dúvida que ambas se complementam, se é importante garantir o cumprimento de 

tarefas, é impossível esquecer a importância das relações entre os intervenientes 

da comunidade educativa. 

Uma outra estratégia de atuação dos diretores foi o assumir de um papel de 

“administradores-educadores” (Codd apud Barroso, 1995: 786) onde exercem a 

autoridade formal que detêm, ao serviço de um determinado projeto educativo. 

Neste caso concreto, atuam diretamente no processo educativo, exercendo 

ativamente a sua influência, contactando com os alunos, promovendo visitas de 

estudo e passeios culturais, festas e definindo regras de conduta dos alunos, dos 

professores e dos demais intervenientes nesse mesmo processo. 
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De acordo com Day (2004), uma liderança bem-sucedida é definida e orientada 

por sistemas de valores coletivos e individuais, em vez de preocupações 

instrumentais, burocráticas e gerencialistas. 

Numa leitura dos seus percursos de vida, uma outra característica que verificámos 

existir, foi o denominado management by walking around, em que os diretores se 

deslocam pelo espaço do Colégio revelando uma atitude de abertura e 

disponibilidade. 

Neste estudo, constatámos que os diretores investiram muito de si próprios no seu 

trabalho e a sua história realça a forma como o seu conhecimento profissional é 

marcado e delineado não só pela cognição, como pelo quadro de valores e 

emoções com que se identificavam. 

Dos quatro papéis essenciais defendidos por Barroso (1995) na caracterização das 

funções de um reitor, reconhecemos três no primeiro diretor do Colégio. Cabia-lhe 

a função de “gestor- diretor”, na medida em que era responsável pela organização 

e divisão do trabalho, distribuição dos recursos existentes, controlo de resultados e 

direção do pessoal docente e não docente. Paralelamente, desempenhava o papel 

de “supervisor dos professores ou orientador pedagógico”, enquanto responsável 

pela orientação, coordenação do ensino ministrado e consequentes adequações 

curriculares, em matéria de objetivos e conteúdos, sendo simultaneamente líder 

pedagógico. Por outro lado, cabia-lhe ainda o papel de “educador dos alunos ou 

orientador da ação educativa e disciplinar”, neste âmbito, respondia pela educação 

global dos alunos, daí resulta a importância dada não só ao saber propriamente 

dito, como também à prática de Educação Física na ótica “corpo são, mente sã” e 

neste domínio respondia também pela organização do Colégio enquanto espaço 

moral e disciplinador dos alunos. Neste espaço moral acrescentámos religioso, 

uma vez que havia missas diárias conduzidas inicialmente por si e mais tarde por 

alguns colaboradores. Quanto à disciplina, ainda que tivesse nomeado um chefe 

de disciplina, este tinha obrigatoriamente que lhe transmitir todas as ocorrências e 

em situações mais complexas estava impedido de agir sem o seu parecer. 

Estudos recentes, centrados numa análise comportamental dos diretores dos 

estabelecimentos de ensino, e realizados sobretudo nos Estados Unidos e Canadá, 
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36
 procuraram enumerar e descrever o trabalho que mais os ocupavam no 

quotidiano diário: 

(…) identificando as tarefas a que dedicavam mais tempo, os grupos de 

pessoas com quem estabelecem contactos, o tipo e duração desses 

contactos, a maneira como é organizado o dia ou a semana de trabalho, as 

principais competências que revelam, os papéis que desenvolvem. 

(Barroso, 1995: 718) 

Uma vez aplicada esta análise aos diretores do estabelecimento alvo da nossa 

investigação, verificámos que na maior parte do seu tempo diário ocupavam-se 

dos alunos, sobretudo numa fase inicial em que o número de alunos era limitado, 

permitindo uma atenção total. Com os professores era mantido um contacto 

estreito no intuito destes darem continuidade às práticas defendidas pela 

organização. No fundo todos os aspectos essenciais à vida da escola passavam 

pelo diretor e careciam da sua anuência para serem aplicados. Com o crescimento 

natural do Colégio e já com uma cultura e identidade definidas, passaram a ser 

delegadas funções em pessoas da sua confiança que ainda assim estavam sujeitas 

à política de accountability. Deste modo, o contacto com todos os funcionários era 

caracterizado pela regularidade.  

Os autores Morgan, Hall e Mackay (1983), de acordo com Katz (1974), utilizaram 

uma perspetiva diferenciada, defendendo que os “chefes executivos” 

desempenham três categorias de tarefas: técnicas (de acordo com a natureza 

específica das necessidades da organização); de concepção (relativas ao 

funcionamento global e controlo da organização); relações humanas (abrangendo 

todos os aspetos da gestão de pessoal). 

Ao aplicarmos esta perspetiva na nossa investigação verificámos uma 

correspondência na utilização destas categorias, na medida em que as tarefas 

técnicas passaram sempre pelos diretores: na definição dos objetivos da escola; na 

realização do currículo (ainda que seguindo diretrizes oficiais); na organização do 

acompanhamento dos alunos de acordo com uma política interna; na 

implementação e desenvolvimento de um ritual escolar característico; na gestão 

                                                           
36

  A partir das investigações de Mintzberg (1984) sobre o trabalho dos gestores. 



 
 

78 

 

dos recursos e do orçamento, em todas as ocasiões em que por exemplo foi 

necessário proceder à aquisição de novos espaços para albergar mais alunos, ou 

para lhes dar condições de prática de novas actividades e na seleção dos docentes 

e restantes funcionários. 

As tarefas de concepção marcaram igualmente presença, todo o funcionamento e 

controlo passavam inequivocamente pelos diretores. Em quatro palavras: 

planificavam, organizavam, coordenavam e controlavam. Definiam as regras, 

atribuíam responsabilidades, colocavam em funcionamento os mecanismos que 

consideravam necessários para a implementação da política escolar. Delegavam 

funções nos seus colaboradores, daí haver um responsável pelo setor disciplinar, 

um responsável pela cozinha, um responsável pelas camaratas, etc. Estabeleciam a 

coordenação com outros estabelecimentos de ensino. Aspeto este, muito sentido 

no domínio da Educação Física, ao realizarem-se campeonatos e outras provas de 

aptidão com escolas públicas e privadas. Na afetação do pessoal, definiam as 

tarefas de cada funcionário e do respetivo posto de trabalho. Avaliavam o ensino 

ministrado nas aulas e os resultados escolares obtidos em provas, exigindo 

resultados positivos, caso contrário, os alunos seriam alvo de maiores períodos de 

estudo. E por fim, asseguravam a vigilância, a segurança e a manutenção das 

instalações e do mobiliário escolar. No final de cada ano letivo cabia a cada aluno, 

lixar e dar cera na sua carteira, de forma a mantê-la em boas condições. 

Quanto às relações humanas, incluíam-se nas suas funções motivar os docentes e 

os discentes, com base na influência pessoal manifestada, atendendo às suas 

necessidades, e à sua saúde (neste âmbito criou uma enfermaria no espaço do 

Colégio).  

Quanto à capacidade comunicativa do primeiro diretor, transpareceu claramente 

ao longo da sua vida, nos mais diversos expoentes, vejamos a importância que 

atribuía ao jornal escolar, à realização de festas e sobretudo ao facto de se mostrar 

sempre disponível para dialogar com alunos e funcionários, recordemos o que 

afirmámos no Capítulo I, “a porta do seu gabinete estava sempre aberta.” As 

contratações de pessoal eram por si efetivadas, exercendo inclusivamente um 

conjunto de normas a aplicar no modo de vestir. No caso das senhoras, 

independentemente de serem professoras ou vigilantes, as saias obedeciam a uma 
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medida de altura considerada “adequada” e estavam impossibilitadas de vestir 

calças. Prefeitos e vigilantes internos trajavam farda. 

A facilidade de comunicação foi também um atributo em comum nos seus 

sucessores. 

A “gestão externa”, introduzida nestas categorias por Morgan (1983) e que 

respeita às relações estabelecidas com a comunidade e à prestação de contas, foi 

identificada na nossa investigação. No que concerne às relações com a 

comunidade, verificámos que apesar de escassas nos tempos primordiais do 

internato, passavam sempre pelo Diretor. Era ele que recebia os alunos novos, que 

definia se estes tinham ou não condições para frequentarem o Colégio, e que 

mantinha contacto com as famílias, por telefone, carta ou pessoalmente. Outro 

exemplo constatado respeita ao estabelecimento de relação com a Paróquia do 

Lumiar, onde a instituição está inserida e que passava também em exclusivo pelo 

Diretor.  

Como defenderam Chubb & Moe (1989), os diretores das escolas privadas 

revelam-se “líderes instrucionais” dotados de uma maior capacidade de eficiência 

a que se junta uma propensão para possuir outras qualidades de liderança: 

conhecimento dos problemas escolares, abertura ao staff, clareza e força de 

intenção e disposição para inovar. Em simultâneo, este diretor revela uma maior 

capacidade para reunir uma equipa de professores, como afirma Estêvão (2000), 

“cujos valores, capacidades e disposições para o trabalho conjunto” se traduzem 

nas qualificações que ele considera necessárias para a “prossecução de metas 

organizacionais”. 

 Num estudo sobre a escola privada como organização, o mesmo autor evoca uma 

“centralidade pedagógica” enquanto característica dos diretores dos 

estabelecimentos de ensino privado, resultante de um conhecimento específico e 

do domínio de competências técnicas fulcrais para a sobrevivência da instituição, 

uma vez que reúnem o Know how resultante da sua experiência e do 

conhecimento que retêm sobre a organização, permitindo-lhes solucionar 

problemas e formular propostas. 
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A liderança no ensino privado encontra-se menos sujeita aos sobressaltos políticos, 

podendo concentrar toda a sua atenção e dinâmica na gestão da sua escola. Como 

afirmam Chubb & Moe (1989), os líderes das escolas privadas revelam-se mais 

sintonizados com a missão da escola, apresentando uma liderança mais estratégica 

de maior consistência, resultante da própria missão e de uma visão de futuro mais 

clarificado. São ainda capazes de fomentar comunidades de aprendizagem de 

maior consistência e de praticar uma liderança recetiva, implicitamente 

relacionada com a prestação de contas. 

O sentido de pertença, a fidelidade às tradições e um ambiente unificador, 

fariam com que a liderança se tornasse mais naturalmente marcante (…) 

Diz Madsen (1996: 79) a este propósito que “o papel do director é 

estabelecer um meio em que os participantes escolares sejam parceiros na 

prossecução de metas comuns e partilhem a responsabilidade pela 

educação dos seus estudantes.” 

(Estêvão apud Costa, Mendes & Ventura, 2000: 40) 

Um aspeto ainda a ter em conta relaciona-se com o facto de estarmos perante uma 

instituição católica, pelo que a liderança apresenta esse caráter distintivo. A 

missão que marca a dimensão espiritual apresenta-se como uma vantagem, 

disponibilizando recursos de apoio sempre que é preciso enfrentar desafios 

oriundos da liderança moral. 

 

6. A Disciplina 

 

Coménio na sua obra Didáctica Magna, afirma que uma escola sem disciplina é 

como um moinho sem água. Recuar ao tempo em que esta afirmação foi proferida 

(séc. XVII) permite-nos perceber que a disciplina sempre ocupou um lugar de 

destaque no debate educativo. Definimo-la como um conjunto de normas a 

cumprir no interior de uma instituição, essenciais ao funcionamento da escola 

enquanto instituição educativa e espaço de interação. 

(…) A instituição educativa está submetida às exigências de 

funcionamento como qualquer outra organização. É uma organização 
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específica porque envolve alunos, professores, pais, famílias, 

encarregados de educação, a partir de um conjunto de regras que definem 

ao mesmo tempo, normas e princípios, assim como o seu percurso 

interior. Este ponto de partida, o do interior, ajuda a entendê-la melhor e 

a explicá-la tanto quanto possível. 

Esse interior revela-se por isso, especialmente fértil, para captar a sua 

vivência, a sua leitura, o seu quotidiano, o seu modo específico, e 

sobretudo a sua orgânica. 

 (Silva, 2004: 295) 

Esta disciplina a que nos referimos, não se relaciona com a imposição de uma 

autoridade, ou como uma manifestação de violência. Como afirma Nóvoa (2003) 

ela constitui-se como parte integrante da pedagogia, procurando estabelecer 

procedimentos sistemáticos de governo dos alunos. 

A criança não é disciplinada unicamente através da supervisão, do 

castigo ou do catecismo, mas também através de um aparato (racional) 

que exerce uma acção simultânea de individualização e de normalização. 

(…) Neste sentido, a escola é uma tecnologia da racionalidade. (…) Mas, 

na medida em que ela pretende inculcar sentimentos morais na criança, 

ela é também uma tecnologia de sensibilidade. Esta afirmação pode ser 

confirmada nos textos de Rousseau, de Goethe ou de Schiller: a educação 

não serve apenas para a formação do cidadão normal ou do cidadão 

racional, mas também do cidadão sensível.  

(Rose apud Cruz, 2003: 18) 

Associada à disciplina encontramos assim a sensibilidade, enquanto veículo de 

formação moral. Essa formação desencadeia-se num clima racional que privilegia 

a individualidade do aluno no governo de si mesmo. O princípio do self-

government difundiu-se em Portugal durante o período republicano, defendido por 

teóricos e pensadores que o consideravam basilar de uma pedagogia. 

A criança abomina a coerção, mas apraz-lhe o ser dirigida: encaminhem-

na pois com a mão discreta, como a um cidadão aprendiz que na verdade 

é. Desta maneira a autoridade do professor mantém-se plena; não abdica, 
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só delega nos seus discípulos a jurisdição e a regência, por onde estes se 

exercitem no governo de si próprios.  

(Sérgio, 1984: 43) 

Deste modo, a autonomia e a responsabilidade do aluno cruzam-se com a 

autoridade, na defesa de que não basta disciplinar, é fundamental que cada um, na 

sua individualidade se discipline a si próprio. Foi nessa linha de pensamento que o 

aluno, ao ingressar no Colégio, tomava conhecimento das regras e incorporava-as 

não só na sua conduta escolar, como fundamentalmente na sua conduta pessoal. 

Devido à seriedade com que sempre foi encarada a formação moral no Colégio, o 

comportamento disciplinar do aluno mereceu sempre um lugar de relevo, 

emergindo desse facto a necessidade de uma atuação coadunada com o ideário da 

instituição.  

As ações e comportamentos ocorridos no espaço escolar, foram 

encaradas como o resultado da vivência de natureza interpessoal, 

pedagógica e de poder, umas vezes assumida pelo conhecimento formal 

das regras, outras vezes, interiorizadas a partir de lógicas simbólicas, 

morais e éticas. 

(Silva, 2004: 296) 

Durante o período do Estado Novo, a disciplina assumiu um papel doutrinal e 

penalizador, patente nas reformas de Cordeiro de Ramos em 1932, Carneiro 

Pacheco em 1936 e Pires de Lima em 1947. Por mais de um século o poder central 

salientou a sua preocupação pelo foro disciplinar “apoiando-se sempre que 

necessário, numa matriz disciplinadora em que o exercício de controlo sobre os 

comportamentos desviantes se sancionava através da punição” (Ibidem). 

 A própria criação da Mocidade Portuguesa assumiu um papel de grande 

expressividade nesta matéria, enunciando nas suas finalidades: 

A organização Nacional denominada Mocidade Portuguesa cooperará em 

todos os estabelecimentos oficiais e particulares do ensino liceal no que 

respeita ao desenvolvimento da capacidade física, à formação do carácter 
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e à devoção à Pátria, no sentido da ordem, no gosto da disciplina e no 

culto do dever militar.
37

 

Mas a preocupação com a disciplina não se extinguiu com o fim do regime. 

Manteve-se ao longo de toda a sua história, pelo que a instituição contou sempre 

com a figura do Chefe de Disciplina, enquanto responsável pelo setor disciplinar 

que deveria assegurar que os alunos manifestamente saberiam comportar-se de 

acordo com um padrão de normas e atitudes. 

A instituição contou ao longo da sua história com vários Chefes de Disciplina, um 

deles, Rodrigo Louro, numa entrevista ao jornal “A Nova Floresta” procura 

definir o conceito de disciplina. 

Para muitos Disciplina não significa mais do que mapas, horários, 

ordenamento da vida Colegial, participações e muito especialmente 

castigos. Porém para mim, Disciplina representa unicamente e quase 

exclusivamente ordenamento da vida interior. É por que assim penso que 

procuro que o aluno seja disciplinado de dentro para fora. (…) Posso 

dizer sem grande receio de erro que o comportamento exterior é o 

espelho do que nos vai no interior. É preciso, porém, ter cuidado em não 

apreciar levianamente o comportamento do aluno. 

Assim um traquinas pode ser um aluno bem comportado e um “sonsinho” 

ser um mau elemento. Estas minhas ideias sobre disciplina já me têm 

valido o apodo de protector dos traquinas e ouvido alunos chamarem-me 

nas suas conversas “pai dos malucos”. 

A disciplina no nosso Colégio é do tipo familiar. O Sr. Prior
38

 desde há 

muito a definiu e ele próprio a corporizou. Nem o grande 

desenvolvimento que o Colégio teve obrigou à sua revisão, porque era 

radicada no princípio da autoridade, da compreensão e da amizade.
39

 

Este excerto, transcrito a título de exemplo, remete-nos novamente para o self-

government. A disciplina emana do interior de cada um, resultante de um processo 

de ordenamento moral que transparece depois nas atitudes. 
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 Capítulo I do Decreto-Lei nº 27.084 de 1936. 
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 Esta era a designação pela qual era conhecido e tratado o fundador do Colégio. 
39

 In A Nova Floresta, Ano XVI, Nº 19, 22 de Fevereiro de 1958, pp. 6. 
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 Atualmente, mantém-se no Colégio o Gabinete de Disciplina que engloba o 

Corpo Disciplinar, subordinado à Orientação do Chefe de Disciplina e é dirigido 

pelo Diretor Pedagógico. Integram o Corpo Disciplinar, os Chefes de Disciplina, 

os Prefeitos e Vigilantes. 

Desde os tempos primordiais do seu funcionamento que sempre coube ao Chefe 

de Disciplina a responsabilidade de manter a ordem entre os alunos, 

independentemente destes se encontrarem no espaço físico do Colégio, ou no 

exterior em visita de estudo ou passeio cultural. Dirigir e coordenar os Prefeitos e 

Vigilantes. Atender os Encarregados de Educação em assuntos de foro disciplinar. 

Responsabilizar-se pelas informações respeitantes ao comportamento dos alunos. 

Tomar conhecimento e assinar os bilhetes com autorização de saída dos alunos. 

Informar diariamente o Diretor Pedagógico de todos os assuntos de âmbito 

disciplinar. 

Qualquer aluno cuja atitude comportamental se destacasse pela negativa em 

situação de sala de aula, ou no recreio tinha e tem que prestar um esclarecimento 

ao chefe de disciplina, sujeitando-se a uma advertência ou em casos reincidentes a 

uma punição. Ambas constam do Regulamento Interno da instituição. 

Todas as medidas correctivas e medidas disciplinares sancionatórias 

prosseguem finalidades pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de 

integração, visando, de forma sustentada, o cumprimento dos deveres do 

aluno, a preservação do reconhecimento da autoridade e segurança dos 

professores no exercício da sua actividade profissional e, de acordo com 

as suas funções, dos demais funcionários, visando ainda o normal 

prosseguimento das actividades da escola, a correcção do comportamento 

perturbador e o reforço da formação cívica do aluno, com vista ao 

desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de 

se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade 

educativa, do seu sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens.
40

 

De acordo com as normas de conduta definidas no Regulamento Interno e 

exigidas aos alunos, tornava-se mais fácil aplicar penalizações no intuito de 
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garantir a coerência e a harmonia instituídas num comportamento padrão 

defendido pelo Colégio. 

Aos alunos sempre se exigiu a utilização de um vestuário adequado no sentido de 

decente e limpo, o uso de um comportamento respeitoso e o cumprimento das 

suas obrigações escolares. De igual modo, a deferência para com o diretor, os 

docentes e demais funcionários fazia e faz parte da conduta. 

Foi possível constatar que o objectivo global do Colégio em relação à disciplina, 

ultrapassa a manutenção de um clima de paz. É sua pretensão que os alunos 

assumam a responsabilidade da sua conduta e aprendam um processo de auto-

controlo, mantendo sobre eles uma vigilância cuidadosa. 

Atualmente a instituição possui dois Chefes de Disciplina, um responsável pelos 

alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico e outro pelos restantes. Ambos 

consideram que o comportamento global dos seus alunos é bom e que a 

envolvência dos alunos nas normas disciplinares promove a melhoria e a aceitação 

de regras de atuação adequadas. 

Quanto aos alunos, verificámos que estão desde tenra idade, habituados a regras 

disciplinares e que consideram que as mesmas são necessárias para o bom 

funcionamento da escola. Referem ainda que estão habituados a “portar-se bem” e 

costumam ser elogiados pelo seu comportamento dentro e fora do espaço escolar. 

 

7. A Educação Física 

 

Todos reconhecemos a relevância que é hoje atribuída à prática desportiva. Basta 

atentarmos no tempo que tantas pessoas lhe dedicam, na importância que lhe é 

efetivada pela classe médica e no desenvolvimento de infra-estruturas e 

equipamentos desportivos. Cada vez mais, o exercício físico é encarado como 

fonte de bem-estar pessoal. 

Ainda que este seja um fenómeno marcadamente contemporâneo, convém 

explicitar que as vantagens que lhe são hoje reconhecidas não foram 
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completamente ignoradas nos séculos XVII, XVIII e XIX. Nessa época, a prática 

de exercício físico aparecia associada ao discurso médico. 

No discurso sobre o exercício desenvolvido por alguns médicos que 

viveram nos séculos XVII e XVIII, nem toda a actividade física era tida 

como saudável. A melhor era a que se realizava com intensidade 

moderada, mas com tal esforço, que provocasse uma alteração da 

respiração. Os exercícios mais valorizados eram aqueles que podiam 

fazer mover todas as partes do corpo, como o jogo da péla, a esgrima, a 

dança, a natação, o jogo da espada preta, o correr e o saltar. 

(Ferreira, 2004: 134) 

De acordo com este autor, a principal preocupação que emerge das obras médico-

cirúrgicas portuguesas da primeira metade do século XVIII encontra-se na 

manutenção da saúde, não se estabelecendo relação entre esse aspeto e a prática 

de exercício físico. Na segunda metade desse mesmo século, a situação começa a 

alterar-se fruto das novas ideias oriundas quer da medicina, quer da pedagogia. 

Atentos da literatura que marcava a tendência da medicina europeia, os 

médicos Francisco de Melo Franco, Francisco José de Almeida e Manuel 

Joaquim Henriques de Paiva, foram destacados apologistas da educação 

física, em Portugal, nos finais do século XVIII. Reconhecendo 

claramente a grande importância do exercício para a formação do 

indivíduo, aconselharam os pais a não reprimirem o instinto lúdico das 

crianças e incentivaram-nos a espevitarem aquelas que gostassem de 

estar quietas, quer colocando-as em grupos alegres, quer prometendo-

lhes algo que as tirasse da inércia.  

(Ferreira, 2004: 134) 

Ainda que com correntes controversas, a prática de exercício físico nas escolas 

portuguesas tem registo desde o século XVI. Mas, é somente a partir da segunda 

metade do século XVIII que começa a assumir um papel mais relevante. Como 

afirma Ferreira (2004), quando se começa a destacar uma maior atenção ao 

desenvolvimento do corpo por parte de médicos e educadores, situação que se 
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traduz nas preocupações de natureza higiénica e pedagógica. As atividades físicas 

começam assim a ser contempladas nos planos educativos. 

Já no século XIX, os estabelecimentos de ensino mostram disponibilidade para 

criarem as condições necessárias à prática da educação física, sobretudo a esgrima 

e a dança salientam-se nos planos de estudo. Práticas até aí associadas à 

aristocracia. 

No sentido de se conformar a educação dos jovens aos ditames das 

conveniências da vida social das classes mais abastadas da época, os 

colégios, normalmente reservavam espaços, nos planos educativos, para 

as “artes liberais”. Como é natural, as artes disponibilizadas variavam de 

estabelecimento para estabelecimento (…). 

(Ferreira, 2004: 134) 

No início do século XX, com maior rigor na década de trinta, a educação física 

encontrava-se já inserida no plano de estudos do ensino liceal e era difundida 

pelos colégios, não obstante algumas reservas que ainda se faziam sentir em 

relação à sua prática. Foi precisamente essa a situação que encontrámos no 

Colégio Manuel Bernardes. 

Os Jogos e Desportos são, realmente, um útil complemento da Ginástica 

Educativa, mas os perigos da sua prática são tão grandes, que só numa 

justa medida devem ser permitidos à juventude escolar, medida que, 

quási sempre, lhe não satisfaz. 

Convirá ter bem presente que, como diz o Dr. Philippe Tissié, grande 

técnico da especialidade, “o desporto mata ou pode matar, enquanto a 

ginástica educativa vivifica, cura e nunca mata.
41

 

O fundador do Colégio considerava o desporto benéfico para a formação integral 

do aluno de forma comedida: 

O desporto é conveniente para o corpo e para o espírito. Este axioma vem 

da mais alta antiguidade. O desporto é no entanto prejudicial quando se 

pratica em excesso, ou se considera como fim e não como meio. É na 
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verdade indispensável a prática do desporto para um integral 

desenvolvimento físico e para tornar as faculdades espirituais aptas ao 

desempenho das mais nobres funções do homem.
42

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Figura 28 - Alunos equipados para a prática de Educação Física (sd). 

 

A prática desportiva era consensualmente muito apreciada pelos jovens, pelo que 

a comunidade médica veiculava o princípio de que o seu objetivo não se 

relacionava com competições nem se extinguia em ambições de vitória. O grande 

desafio consistia em formar “atletas morais”, constituindo-se assim uma nova 

forma de perspetivar o desporto. 

A criação da nova mentalidade “sã” passaria assim por vincar no espírito 

dos escolares o sentimento da superioridade do “caráter e da inteligência” 

apanágio dos homens em que sobrelevava o “vigor moral”, em contraste 

com a “luta física”, que caracterizava “os animais e o homem primitivo” 

onde o músculo preponderava num conceito de beleza “deturpado”. (…) 

Os jogos, de feição puramente educativa, deviam apontar para os valores 

basilares da formação ética: “o espírito de disciplina, de camaradagem, 

de correcção, de autodomínio, de imparcialidade”. 

(Ramos do Ó, 2003: 510) 
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Deste modo, o desporto era também ele colocado ao serviço da formação moral 

que se pretendia ver desenvolvida no aluno.  

O desenvolvimento equilibrado do sistema muscular e das funções 

orgânicas e, paralelamente, o do sistema nervoso, sabido como é, que 

existe uma estreita dependência entre a educação física do corpo e a 

educação moral do indivíduo, tal deve ser a preocupação de professores e 

de alunos.
43

 

Atos desportivos bem conduzidos e frequentes, mais do que o desenvolvimento 

físico, promoviam o adequado desenvolvimento moral do aluno e essa deveria ser 

a pretensão do próprio e do seu professor. 

Todas as nossas sensações, e conhecimentos, tendem a exprimir-se em 

movimentos correspondentes; eis o moral a actuar sobre o físico, e a 

consciência a dirigir o corpo; as nossas ideias decidem sobre as nossas 

acções e governam os músculos que as produzem. (…) Estamos 

habituados a considerar actividade „como um conjunto de movimentos, 

de actos exteriores, pelos quais se realiza a vida de relação‟, mas não é 

esta só a actividade total do ser vivo que é o homem racional, porque a 

acção muscular é (…) progressivamente dominada pela consciência (…). 

E definir a Vontade é só dizer que ela é a faculdade que assegura à 

consciência a disposição da actividade do corpo (…). É ela que dispõe de 

todos os movimentos, e todos os automatismos fisiológicos, mesmo os 

criados por uma técnica racional de ginástica, estão ao seu serviço (com 

excepção apenas dos da vida orgânica) na exclusão da função respiratória 

em determinados limites. Não escapam a seu domínio até mesmo os 

automatismos psicológicos; e ela é, a Vontade, o organista superior que 

dirige o teclado de todas as nossas actividades. Iluminada pela 

inteligência da acção é seu todo o domínio do corpo, até mesmo dos 

mecanismos reflexos, tudo lhe está subordinado como escravo submisso. 

(Calado apud Ramos do Ó, 2003: 511) 
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Nesta linha de pensamento o movimento do corpo correspondia a uma 

exteriorização da Vontade e era, segundo Ramos do Ó (2003), a disciplina de 

ginástica a que melhor deixava perceber o processo de incorporação ou da 

planeada organização do querer individual do aluno, resultante de um domínio da 

ginástica respiratória. 

(…) Fazia-se ginástica respiratória e de educação dos movimentos ou dos 

extensores, não para “tornar directamente os músculos mais 

desenvolvidos ou atingir altas capacidades pulmonares”, mas antes, e 

especialmente, para “determinar, num equilíbrio educativo, a afirmação 

do princípio do maior esforço útil”, contrapondo-se “à lei da preguiça ou 

do menor esforço”. 

 (Ramos do Ó, 2003: 514) 

Este tipo de educação física não foi consensual, tendo encontrado sobretudo, nos 

militares uma oposição, com a crítica a fazer-se sentir nos exercícios respiratórios 

propostos. Em alternativa, este setor propunha uma ginástica estática que em 

muitos aspetos contrariava os interesses psicomotores das crianças. 

Com a publicação dos Programas de Educação Física de Celestino Marques 

Pereira, em 1946, a pedido do Ministério da Educação Nacional, foi apresentado 

um conjunto de exercícios físicos de natureza muito mais variada.
44
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Figura 29 – Alunos durante a prática de Educação Física no ginásio (sd). 

 

 

Figura 30 – Alunos e professor de Educação Física no ginásio (sd). 
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Figura 31 – Alunos durante a prática de educação Física no ginásio (sd). 

 

 

Figura 32 – Alunos durante a prática de educação Física no ginásio (sd). 

 

Ao longo da nossa investigação constatámos que o desporto assumiu um lugar de 

destaque no quotidiano do Colégio, abrangendo várias modalidades e sendo 

praticado em campeonatos inter-escolas, com especial enfoque para o futebol. 
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Este era de tal modo apreciado pelos alunos que solicitaram ao primeiro diretor a 

construção de um campo dentro do espaço físico da escola. Neste âmbito 

apresentamos uma citação que embora longa, pareceu-nos justificável para a 

melhor compreensão desta temática e simultaneamente porque constitui um bom 

exemplo do espírito vivido pelos alunos. 

Os alunos da Escola Manuel Bernardes vêem enfim realizado o seu 

grande sonho. Há já uma semana que umas balizas firmes e elegantes dão 

ao campo um ar alegre de desporto. 

O nosso plano foi bem realizado. Primeiramente pensámos, depois (como 

sempre), fomos ter com o nosso director. A ideia de termos um campo de 

futebol fê-lo sorrir. Quem o conhecesse como nós, veria logo naquele 

sorriso um sinal de bom agoiro, e por isso esperámos confiados. 

Dias depois do nosso pedido, o ex-aluno desta escola, José Roxo – 

distinto aluno do Instituto Superior Técnico – ajudado por alguns alunos, 

começava delimitando o campo, fazendo medições, etc. 

Foi o prelúdio. Começou-se em seguida a alisar o futuro campo e, pouco 

depois, colocaram-se as balisas. 

O terreno presta-se à maravilha. Formado na sua totalidade por uma 

camada de terra macia, permite aos jogadores grandes corridas e, 

consequentemente grande rapidez nas jogadas. 

Apesar de colocado na direcção Norte-Sul, o vento não dificulta o jogo 

alto, pois o campo fica abrigado por um frondoso pomar de altas árvores. 

As medidas adoptadas são as normais para um campo de futebol escolar, 

isto é, um rectângulo com a superfície aproximada de 90X45. (…) O 

campo tem um pequeno desnível. Este facto permite que mesmo em 

tempo de chuva se conserve enxuto e sempre pronto a ser utilizado. 

Tudo isto temos de agradecer ao nosso director. Ele ajudou, financiou e 

apressou tanto quanto possível este melhoramento. De todo o coração lhe 

agradecemos. Ele interpreta bem a frase do grande Will Scott: “A vida 
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escolar sem desporto é um deserto aborrecido e quási impossível de 

transpor!
45

 

É absolutamente percetível a alegria dos alunos, capaz de suplantar o que à partida 

poderia ser uma dificuldade, como a “direção Norte-Sul” e o “pequeno desnível” 

que até acabava por ser vantajoso. Aqui se destaca também o facto de ter sido um 

antigo aluno a auxiliar na execução do campo, revelador da proximidade que era 

mantida com a instituição. Acresce-nos ainda considerar a relação dos alunos com 

o diretor, pedindo-lhe diretamente algo que desejavam e antevendo no sorriso 

expressado a sua anuência. 

 

 

Figura 33 - No campo de futebol, o pontapé de saída do Pe. Augusto Gomes Pinheiro (sd). 

 

O futebol que como vimos era muito apreciado pelos alunos, não era tão bem 

visto pelos professores. 

Apenas deve praticar desportos quem pode e não quem quer.  

(…) O futebol não deve ser praticado pelos adolescentes.  
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As opiniões dos autores acreditados divergem quanto à idade que 

convém à prática dêste desporto, mas ela não deve ser inferior a 18 anos, 

idade em que o engrossamento muscular é suficiente e o esqueleto 

adquiriu maior resistência. 

 (…) A fadiga resultante da prática de tão violento desporto irá somar-se 

aquela que naturalmente resulta do dito desenvolvimento orgânico e que 

se traduz num mal estar geral. 

(…) É certo que dêste jôgo se podem tirar grandes vantagens para a 

formação moral do indivíduo. Nêle se cultivam o sangue-frio, a decisão e 

a coragem, desde que não seja prejudicado o seu carácter associativo, 

como quási sempre sucedia nos encontros a que nos foi dado assistir.
46

 

Este excerto resulta de um artigo intitulado “Cuidado com o futebol!” e 

exemplifica o espírito apreensivo com que era encarada esta modalidade pelo 

próprio professor de Educação Física, que sugere inclusivamente uma idade mais 

apropriada para a sua prática. 

A partir do momento em que a Caixa Escolar, órgão interno e responsável pela 

organização dos jogos entre colégios, foi substituída nas suas funções pelo Centro 

Escolar Nº 36, o Colégio passou a integrar os campeonatos organizados pela 

Mocidade Portuguesa. 

Cheios de esperança e entusiasmo resolvemos tomar parte no 

campeonato de futebol da M. P. Formámos a nossa linha, preparámos as 

nossas equipes treinámos os nossos jogadores. Estávamos dispostos a dar 

o nosso melhor esfôrço, e se não aspirávamos a ser campeões de Lisboa, 

pelo menos queríamos ser vencedores da nossa série. Para a nossa 

ambição tínhamos de defrontar 5 centros, alguns deles difíceis. 

Estes jogos realizaram-se todos no campo de futebol do Liceu Pedro 

Nunes (…). E conseguimos as primeiras vitórias, ficando em 1º lugar na 

nossa série. 

(…) Faltava-nos ainda jogar com o Liceu Camões, vencedor da outra 

série. (…) Finalmente, no campo da C. U. F. perante uma numerosa e 
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entusiástica assistência, realizou-se a final do campeonato de Lisboa: E. 

M. B. – Liceu Camões. 

(…) Acabou assim o desafio, ganhando a E. M. B. por 2 – 1, 

conquistando assim o título de “Campeão de Lisboa”.
47

 

Servindo este propósito escreveu o Diário Popular, em 19 de Março de 1944, 

afirmando que “a vitória de Manuel Bernardes traduz o justo desfecho do desafio 

porque foi ela a equipe mais homogénea e que melhor técnica patenteou”.
48

 

Após a vitória alcançada no campeonato de Lisboa, a equipa do Colégio 

representou Lisboa no Campeonato da Província, ganhando-o. O Diário Popular a 

3 de Abril de 1944 volta a escrever: 

A calma da equipe de “foot-ball”da Escola Manuel Bernardes – centro 

escolar onde se cuida da educação física e desportiva dos seus 

educandos – terminou a sua carreira provincial, dando assim mais 

extensão ao belo triunfo obtido na final do campeonato de Lisboa, contra 

o Liceu Camões.  

Foi a Setúbal bater o campeão local e, em final da província, ganhou a 

uma curiosa e bem treinada representação sintrense.
49

  

Seguiu-se o campeonato de Portugal, onde a equipa foi derrotada nas meias-finais, 

merecendo ainda novas palavras do Diário Popular de 4 de Abril de 1944: 

A carreira do grupo da Escola Manuel Bernardes deve assentar no jogo 

sóbrio mas prático, que desenvolve com três médios de muito boa 

estatura, e também na resistência que os seus jogadores manifestam e 

êste facto afinal não faz senão abonar a boa preparação física dos rapazes. 

A respeito da sua equipe não queremos porém deixar sem registo uma 

nota que muito nos impressionou. Referimo-nos à maneira correcta como 

o grupo se equipa. Tão modelar que pode ser apontada como exemplo até 

das equipes dos clubes do primeiro plano. 
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Com efeito, não sabemos de equipe que apresente os seus jogadores com 

pernas mais bem protegidas e pés mais bem calçados, exactamente como 

a prática de jogo exige. As camisolas têm a folga necessária e protegem 

todo o peito e os calções são largos e compridos, dando liberdade à coxa 

e conservando os músculos protegidos. 

Não queríamos deixar de prestar esta justiça à Escola Manuel Bernardes 

pelo desvelo que demonstra.
50

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Equipa de futebol do Colégio Manuel Bernardes 1944/45. 

 

Para além do futebol, no ano letivo de 1943/44, os alunos do Colégio praticavam 

remo duas a três vezes por semana, tendo chegado também a participar em 

campeonatos desta modalidade. O periódico Diário da Manhã, em 27de Março de 

1944 deixou o seu testemunho: 

A corrida foi muito bem disputada entre os barcos da Escola Manuel 

Bernardes, Valsassina, Liceu Passos Manuel, Colégio Académico e Liceu 

Gil Vicente. 

Depois de uma luta renhida, a vitória coube à Escola Manuel Bernardes. 
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Os vencedores vieram junto do “Lidador” que acompanhou a corrida, e 

saudaram as sentinelas oficiais, recebendo de todos uma merecida ovação. 

A tripulação vencedora era constituída por: José A. Pedroso, Leonel 

Mouga, José Espírito Santo, Frederico Sampaio e Fernando Luciano.
51

 

No colégio praticava-se também vólei e participava-se nos campeonatos 

realizados no próprio ginásio da Mocidade Portuguesa. Chegou a praticar-se 

esgrima, mas não houve continuidade na prática desta modalidade. 

 

Figura 35 – Durante a prática de esgrima no ginásio do Colégio (sd). 

 

No final da década de 50 do século passado, o discurso sobre a Educação Física, 

sobretudo quando proferido por militares assenta em bases diferentes, daquelas 

que aqui já testemunhámos. De acordo com o Capitão Pinto Ferreira, em 

entrevista ao periódico escolar
52

, a educação física era um aspeto da educação 

geral que recorria aos jogos, à ginástica educativa e de desenvolvimento geral, aos 

exercícios de iniciação desportiva e aos desportos, e ainda ao campismo. Todos 

estes elementos visavam fins de três naturezas: fins de ordem fisiológica 

relacionados com a promoção da saúde, a flexibilidade, a destreza, a resistência à 
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fadiga e a beleza corporal. Os fins de ordem psicológica, social e moral, 

relacionados com a alternância de sensações causadas pelo movimento, pelo 

conhecimento, pelo êxito, pelo jogo, pela mudança de hábitos e no domínio de 

emoções e sentimentos “que favorecem a alegria, a esperança, o amor à vida, o 

amor-próprio, a confiança em si, a solidariedade, o amor à verdade, a lealdade na 

luta, o desprezo pelo perigo”, combatendo a tristeza, o pessimismo, a timidez, o 

egoísmo e o medo. Quanto aos fins de ordem técnica, visavam a aprendizagem e a 

melhoria de atitudes e movimentos corporais. 

Apraz-nos considerar que este é um discurso com nuances inovadoras onde 

possivelmente o seu expoente máximo se encontra na referência à beleza corporal 

enquanto forma de modelar o corpo. 

Ainda que o futebol fosse a atividade desportiva que reunia maiores adeptos na 

instituição, o andebol constituía a “modalidade que logo após o futebol é a que 

mais se pratica nos recintos desportivos do nosso Colégio”.
53

 Praticavam-se 

também atletismo, basquetebol e ginástica. 

Todos os anos, próximo do final de cada ano letivo, realizava-se um sarau 

desportivo, contando com a presença dos encarregados de educação, como forma 

de lhes dar a conhecer um pouco do trabalho realizado no âmbito da Educação 

Física. 
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Figura 36 - Sarau desportivo no Pavilhão Carlos Lopes (sd). 

 

8. As Excursões Escolares e as Visitas de Estudo  

 

Já na Grécia antiga se ensinava passeando. Contudo, como afirma Pereira (sd), o 

contacto com a natureza como forma de aprendizagem adquire salutar importância 

com Descartes ao preconizar o estudo metódico de todas as dificuldades através 

da análise, da síntese e da enumeração, após a convivência com a natureza, mãe 

de todas as coisas. Mas, só mais tarde, no século XIX se entra decisivamente no 

domínio da experiência natural. Partindo das doutrinas de Rousseau e Condillac 

admite-se que o homem adquire saber por meio dos sentidos e reconhece-se o 

pensamento de Spencer que defende que o conhecimento resultante da experiência 

adquire maior valor. 

Nenhuma responsabilidade de educação é mais séria do que a de fornecer 

adequada provisão de lazeres recreativos – não só no directo benefício da 

saúde, como também, e mais ainda, se possível, para produzirem 

duradoiros efeitos nos hábitos do espírito. 

(Dewey apud Pereira, sd: 10) 
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Nesta afirmação de Dewey destacam-se já três vantagens na proximidade com a 

natureza: Se por um lado proporcionava momentos de lazer, por outro era 

benéfico para a saúde, permitindo ainda a aquisição de conhecimentos. Estas 

constituem-se como o primeiro vislumbre trazido pelo início do século XX: 

quando timidamente começam a surgir visitas de estudo e excursões escolares, 

como recurso pedagógico para a educação integral do aluno. 

Importa ainda salientar que nessa fase inicial, “visitas de estudo” e “excursões 

escolares” estavam impregnadas da mesma conotação e foi efetivamente a sua 

prática que levou ao estabelecimento de diferenciações no final do primeiro 

quartel desse mesmo século. 

(…) a excursão pode tornar-se, assim, como uma actividade lúdica dentro 

do âmbito da Escola. Mas a visita de estudo não é somente passeio, 

concilia o prazer de viajar com o prazer de aprender. 

(…) Há excursão quando a deslocação a distância impõe um apanhar 

rápido de ideias e aspectos, uma visão superficial do objecto a conhecer; 

há visita de estudo quando se preparou um estudo pormenorizado de um 

determinado assunto ou local, numa deslocação sem paragem, com um 

fito único. A excursão caracteriza-se pela diversidade de aspectos. A 

visita de estudo é a concentração da atenção sobre assunto a aprofundar, 

com exclusão de outros. 

(Pereira, sd: 11) 

Na instituição que analisámos surgiram primeiramente as excursões, realizando-se 

com uma periodicidade anual. Eram momentos vividos com grande entusiasmo 

pelos alunos. 

Foi grande a alegria que reinou entre os alunos – quando a voz de um 

colega se fez ouvir: 

- Está aberta a inscrição para uma excursão ao Algarve! Quem quiser 

inscrever-se informa-se na secretaria. (…) 

Sete horas da manhã! A camioneta largou. Foi cantando o hino da escola 

que atravessámos Lisboa e chegámos ao Cais do Sodré. 

Cacilhas – estava começada a excursão. (…) 
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 À beira da estrada da risonha vila (Alcácer do Sal), um grupo de rapazes, 

comiam, brincavam, tiravam fotografias e expandiam em gargalhadas 

estridentes o seu entusiasmo quási louco.
54

 

As excursões constituíam a oportunidade de diversificar as vivências dos alunos. 

Eram acompanhadas pelo próprio diretor e caracterizadas por algumas surpresas. 

No caso concreto desta visita ao Algarve, os alunos referiram “O nosso Director, 

sempre amigo e companheiro mais velho, levou-nos a uma sessão de circo, para 

que o nosso dia terminasse em plena felicidade.”
55

 

Estas excursões duravam habitualmente três dias em que iam visitando 

progressivamente as várias localidades da região escolhida. 

Eram 10,30 quando saímos de Faro. Tomámos a estrada de Olhão, 

seguindo depois de Pechão para Estoi. (…) E assim percorrendo 

quilómetros, dobrando curvas, divisando sempre panoramas novos, 

chegámos a Caldas de Monchique, depois da visita a Loulé e Silves. 

O almoço foi rápido porque era preciso ver mais. O nosso espírito, 

sempre ansioso, já não permitia que parássemos, e lá vamos ver Portimão, 

Lagos com a sua surpreendente bacia, e, finalmente, Sagres.
56

 

Este excerto transcrito a título de exemplo leva-nos ainda a outras considerações 

no que concerne ao vislumbre dos alunos por estes locais novos e possivelmente 

desconhecidos, senão da totalidade, seguramente da maioria: “O almoço foi 

rápido porque era preciso ver mais”. As excursões poderiam deste modo constituir 

uma rara oportunidade de alargamento de horizontes que se ofereciam aos olhos 

perspicazes dos jovens que procuravam reter todos os momentos. 

As amendoeiras em flor! Campos e campos cobertos de flor, mais 

pareciam um enorme manto de neve branca ou rósea. As figueiras, de 

formas caprichosas, as casinhas brancas rodeadas de amendoeiras, uma 
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serra que se divisa ao longe, eis um espectáculo maravilhoso e 

indescritível.
57

 

As visitas de estudo começaram a realizar-se em 1946 num plano pedagógico 

nitidamente definido e distinto do consagrado às excursões que continuaram a 

efetuar-se anualmente. Na sua essência a visita de estudo era vista como uma 

saída do meio escolar para um local relativamente próximo, num período temporal 

inferior a um dia e servindo fins educativos que justificavam uma realização 

regular. 

O ilustre Director desta casa, de há tempos preocupado com o assunto 

resolveu tentar qualquer coisa para vencer o marasmo geral e para 

cultivar (como agora se diz) os rapazes cuja educação lhe foi confiada. 

Para tanto pensa em efectuar visitas de estudo a monumentos e edifícios 

nacionais, bem como a fábricas e oficinas onde os rapazes, 

recreativamente, sem dispêndio de menor esfôrço aumentem seu saber e 

fiquem fazendo ideias ajustadas das coisas.
58

 

Sobre este testemunho, apraz-nos considerar que o diretor procurava encontrar na 

implementação das visitas de estudo um estímulo motivacional para os alunos 

confinados quase sempre ao espaço físico do Colégio. E se por um lado pensou 

nos monumentos nacionais que permitiam desenvolver um sentimento patriótico 

característico da política educativa vigente no Estado Novo, por outro refletiu 

sobre a visita a locais de trabalho, o que pode ser interpretado como uma forma de 

os ajudar a formular escolhas profissionais adequadas, uma vez que 

experienciadas in loco. 

Na atualidade do Colégio as visitas de estudo e as excursões coexistem seguindo 

os princípios primordiais. As visitas de estudo planificadas pelo corpo docente 

obedecem a uma calendarização e realizam-se durante grande parte do ano letivo. 

As excursões realizam-se uma vez por ano com a duração de dois ou três dias. São 

acompanhadas por professores, pelo Chefe de Disciplina e pelo responsável do 

setor cultural da instituição. 
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 Testemunho de um aluno in A Nova Floresta, Ano I, Nº 4, 15 de Março de 1939, pp. 3. 
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 Testemunho do professor Mário de Sampayo Ribeiro no artigo “Uma iniciativa de grande 

alcance” in A Nova Floresta, Ano IX, Nº 11, 8 de Fevereiro de 1946, pp. 4. 
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Figura 37 – Grupo de alunos em visita de estudo (década de 60). 

 

9. Os Alunos 

 

Aquando da fundação do Colégio, os alunos eram oriundos do espaço geográfico 

em que o mesmo funcionava, ou seja, do Paço do Lumiar. Já os que o 

frequentavam em regime de internato eram, maioritariamente, filhos de 

diplomatas, de militares ausentes no Ultramar e de grandes proprietários rurais do 

Alentejo. Para além destes, sempre frequentaram o Colégio, os filhos de 

profissionais liberais, como médicos, advogados e empresários a exercer em 

diferentes ramos de atividades. Pertenciam a uma elite endinheirada e socialmente 

bem relacionada.  

Os primeiros cinco alunos: 

Nº 1 – Jorge Augusto de Barros de Vasconcelos Esteves 

Nº2 – Humberto Pereira da Silva da Costa e Vale 

Nº 3 – João de Carvalho Lambrincha 

Nº 4 – José Correia Gomes Casaca 

Nº 5 – Bernardo Romão Azevedo 
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Como testemunhou um professor da época, “a frequência do Colégio é de uma 

maneira geral homogénea. Trata-se de rapazes oriundos de famílias distintas. É 

necessário porém que todos eles honrem, pelo seu estudo e impecável correcção, 

os seus pergaminhos.”
59

 

Não obstante, o Colégio era também frequentado por alunos mais desfavorecidos 

economicamente a quem o Pe. Augusto Gomes Pinheiro garantia a frequência e o 

anonimato da sua condição, como já referimos no primeiro capítulo do nosso 

trabalho. 

(…) tem no seu Colégio, ao lado dos filhos da aristocracia e das mais 

altas e abastadas classes sociais, alguns alunos pobres, embora 

sacrificando os seus próprios interesses materiais, aliás legítimos. Eu não 

sei quais êsses alunos são! Não sei quais os que sustentam o Colégio ou 

os que o Colégio sustenta. Aqui a todos confunde e nivela o nobre 

sentimento cristão da fraternidade. 

Todos recebem o mesmo tratamento, o mesmo carinho, a mesma 

educação.
60

 

Falamos de uma época em que o ensino oficial era muito limitado, chegando a ser 

inexistente em determinadas zonas do país, que apenas tinham acesso à instrução 

primária. Aqueles que tinham posses optavam por deslocar os seus filhos para este 

tipo de estabelecimentos de ensino, garantindo-lhes a possibilidade de dar 

continuidade aos estudos. 
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 Opinião expressa por um professor de Português e Latim, Dr. Mendes da Fonseca, em entrevista 

ao jornal A Nova Floresta, 2 de Fevereiro de 1945, ano VIII, nº 9, pp. 1. 
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 Testemunho de um professor de Educação Física do Colégio, Capitão Jaime Ferreira Coutinho, 

in A Nova Floresta, Ano VIII, Nº 10, 28 de Julho de 1945, pp. 3. 
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Figura 38 – Alunos na sala de aula (sd). 

 

No primeiro ano letivo, 1935/1936, frequentaram o Colégio vinte e um alunos, no 

segundo ano letivo passaram a quarenta e sete e no terceiro a noventa e um. Os 

alunos foram assim aumentando gradualmente, na década de oitenta totalizavam 

mil e duzentos e atualmente rondam os mil e quinhentos. Esta evolução não foi 

alvo de ações publicitárias da instituição. Os próprios pais passavam palavra a 

familiares e amigos, chegando a estudar no Colégio vários membros da mesma 

família em simultâneo. 

Apraz-nos juntar a estas considerações a constatação de que este é um facto que se 

mantém inalterável. Há muitos anos que a instituição tem listas de espera para 

alunos. Estes ingressam sem realizar provas de acesso, uma vez que é critério da 

Administração que todos têm direito a aceder ao ensino que aí se ministra, 

independentemente das suas capacidades cognitivas., reforçando a ideia de que o 

pagamento da mensalidade é só por si um factor condicionante. Para o ingresso é 

solicitada a anuência dos encarregados de educação no que concerne ao respeito e 

à aplicação do Regulamento Interno. 
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Neste âmbito, pudemos ainda constatar que continua a ser prática comum, várias 

gerações da mesma família aí estudarem. Facto inequívoco da confiança que lhe é 

atribuída.  

Um fator preponderante na história da instituição é, sem dúvida, o sucesso 

educativo. A instituição considera que o sucesso é o resultado de um processo de 

construção que se inicia na pré-escola e tem continuidade ao longo de todos os 

anos de escolaridade, baseando-se na diversidade de estratégias acionadas 

individual e institucionalmente para a promoção do êxito. 

 

 

 

Figura 39 – Grupo de alunos do Colégio (1940). 
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Figura 40 – Grupo de alunos do 2ºano (1940/41). 

 

 

 

 

 

Figura 41 – Alunos durante a aula de Ciências (sd). 
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Figura 42 – Alunos no laboratório (sd). 

 

10. A coeducação 

 

O Colégio ao abrir as suas portas em 1935 recebeu alunos de ambos os sexos. 

Contudo, o facto do internato se destinar exclusivamente a alunos do sexo 

masculino condicionou a coeducação e desde logo se vislumbra um perfil 

educativo de cariz masculino.  

Em 1941, com a proibição por parte do poder central, da educação de ambos os 

sexos no mesmo estabelecimento de ensino, fica definido o rumo, e a medida 

acaba por não ter grandes repercussões na instituição que preferencialmente tendia 

a ocupar-se da educação de rapazes, enquanto característica social do seu público-

alvo. 

Embora não tenhamos dados que possibilitem uma explicação plausível, talvez 

seja legítimo conjeturar que o facto de socialmente se considerar que havia na 

época alguma tendência em associar a educação feminina em colégios católicos ao 

seguimento da vida religiosa pelas alunas, pode ter também contribuído para 

condicionar a sua ingressão. 
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Após o 25 de Abril de 1974, numa época conturbada para o ensino privado com a 

saída de muitos alunos para o ensino estatal, e coincidindo com o levantamento da 

proibição relativa à coeducação, o Colégio volta a receber alunas, apesar de o seu 

número ser inferior ao dos rapazes. Paralelamente, a instituição resolve abarcar 

um novo nível de ensino, o pré-escolar, recebendo alunos de ambos os sexos e 

contribuindo a médio -prazo para uma alteração estrutural. 

Na década de oitenta, a coeducação recebe um novo alento com o fim do internato 

e a entrada de mais alunas para ocupar o lugar deixado vago por esse regime de 

frequência. O número de alunos de cada género continuou assim, 

progressivamente a equilibrar-se. 

 

11. Os professores 

 

O ensino não se resume a um conjunto de competências e técnicas que se 

adquirem para posteriormente se exercer a função docente. Na verdade a ação do 

professor excede largamente essa faceta. Como defendem Fullan e Hargreaves 

(2001), o ensino não é um assunto meramente técnico, mas também moral. 

Apercebemo-nos dessa amplitude ao refletirmos sobre a influência que os 

professores exercem na vida e no desenvolvimento das crianças e dos jovens, 

assumindo com eles um compromisso de formação intelectual e emocional. Esse 

compromisso estende-se aos pais dos alunos, à escola, à comunidade, mas 

também a si próprio, na procura de uma realização pessoal. Por outro lado, todos 

estes elementos esperam dos professores uma elevação do aproveitamento escolar 

promovida num ambiente de estimulação do interesse dos alunos pela 

aprendizagem. 

O ensino constitui-se como uma profissão orientada por valores e centrada na 

ética. Não só os valores pessoais como os resultantes do ethos da própria escola 

onde lecionam e que se pretende que assumam como sua. Deste modo a 

identidade profissional do professor funde-se com a identidade da própria escola. 

Como afirmam Sleegers e Kelchtermans (1999), as identidades profissionais dos 

professores podem ser conceptualizadas como o resultado da interação entre as 
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suas experiências pessoais e o ambiente social, cultural e institucional em que 

desenvolvem a sua atividade diariamente. 

Num estudo realizado por Beijaard (1995), o “clima de trabalho”, especialmente o 

modo de atuação dos professores e a sua participação no desenvolvimento da 

política da escola, tinha um impacto positivo no sentido de identidade dos 

docentes. Como defende Day (2004), as identidades são uma amálgama da 

biografia pessoal, da cultura, da influência social e dos valores institucionais. 

A liderança, a gestão e as relações que se estabelecem com os pares, afetam 

diretamente os professores. Consequentemente é possível estabelecer uma relação 

entre a atuação dos professores, a sua realização profissional e as culturas e 

estruturas organizacionais. 

Ensinar é uma actividade muito complexa e requer muitas destrezas. É 

simultaneamente uma arte e uma ciência – requer sabedoria, uma 

investigação rigorosa e crítica, uma criação colectiva do conhecimento 

educacional que esteja de acordo com as normas da escola e com as 

normas públicas (…). 

(Saunders apud Day, 2002: 129) 

O corpo docente do Colégio Manuel Bernardes consciente destas destrezas e sua 

coadunação com a identidade da escola foi sempre caracterizado pela estabilidade. 

Uma significativa maioria dos professores aqui lecionaram uma vida inteira. 

Os primeiros professores eram oriundos do primeiro colégio do Pe. Gomes 

Pinheiro e acompanharam-no na fundação da Escola Manuel Bernardes. A estes 

juntaram-se as filhas de Teresa Battaglia Pereira da Silva (dona da casa onde o 

Colégio iniciou funções) – Maria da Luz Battaglia Pereira da Silva e Maria Teresa 

Battaglia Pereira da Silva que lecionavam Francês, Alemão, Inglês e História. 

Com o aumento exponencial de alunos o corpo docente teve obviamente 

necessidade de ser aumentado. Muitos foram os ex-alunos que após conclusão dos 

seus estudos, ingressaram novamente no Colégio já como professores. As 

admissões faziam-se com base numa conversa formal entre o candidato e o diretor.  
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Quis Deus que sempre tenha conseguido óptimos professores e 

colaboradores interessados e amigos. Tantas pessoas têm servido o 

Colégio com dedicação e carinho. Sem elas seria impossível adquirir 

nome e obter resultados positivos.
61

 

 E a procura não se fez sentir somente por parte dos alunos, houve professores que 

o procuravam manifestando o desejo de aí lecionarem. Contudo, antes de serem 

recrutados eram pedidas informações às paróquias a que pertenciam, bem como a 

instituições militares ou educativas onde tivessem prestado serviço. 

Insistentemente, durante vários anos, tentei pertencer ao Corpo Docente 

do Colégio Manuel Bernardes, atraído pelas notícias do ambiente sadio 

desta Casa de Educação e Ensino. Dando, porém, a distância uma visão 

panorâmica, por vezes deformadora da realidade, bem podia acontecer 

que no convívio diário com o Director e com os colegas fossem surgindo 

e tomando vulto imperfeições que me levassem a modificar o alto 

conceito em que tinha o Colégio Manuel Bernardes. Ora, hoje, como no 

primeiro dia, mantém-se vivo e intacto o meu prazer pela honra de ser 

incluído entre os seus mais directos colaboradores.
62

 

Esta clara referência ao diretor e aos colegas merece-nos algumas considerações 

sobre o “clima de escola”. Como defende Brunet (1992) cada escola possui uma 

personalidade própria, que a caracteriza e formaliza os comportamentos dos seus 

membros. 

O clima de uma escola resulta do tipo de programa, dos processos 

utilizados, das condições ambientais que caracterizam a escola como uma 

instituição e como um agrupamento de alunos, dos departamentos, do 

pessoal e dos membros da direcção. Cada escola possui o seu clima 

próprio. O clima determina a qualidade de vida e a produtividade dos 

docentes e dos alunos. 

(Fox apud Nóvoa, 1992: 128) 
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 Testemunho de Augusto Gomes Pinheiro in A Nova Floresta, Ano XXXIV, Nº 2, 19 de 

Fevereiro de 1972, pp. 7. 
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 Testemunho do Professor Moreira dos Santos in A Nova Floresta, Ano XVI, Nº 19, 22 de 

Fevereiro de 1958, pp. 3. 
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O clima reporta assim, à apreensão das práticas existentes na organização por 

parte dos intervenientes escolares e provoca efeitos no estado motivacional dos 

mesmos. 

É na verdade um prazer o convívio com colegas unidos pelo grato 

sentimento duma camaradagem espontânea e constante, animados pelo 

espírito de sincera devoção à causa comum, dedicando-lhe com 

naturalidade impressionante o melhor do seu esforço e provada 

competência.
63

 

Como afirma Lewin (1951) o ambiente pode ser concebido como um campo de 

forças de “motivação” e de “repulsa”. A intensidade da força resulta das 

expetativas e do valor que um indivíduo atribui à prossecução de um determinado 

objetivo. Um clima onde um docente pode desenvolver-se é mais suscetível de 

gerar uma empatia, no sentido de identificação com a escola. 

Mesmo o professor mais motivado, necessita de tempo para refletir sobre o que 

faz e como faz, para delinear o que fará a seguir, para avaliar o que já fez. Para o 

progresso emerge a necessidade de reflexão. 

Esquecemo-nos de olhar para dentro de nós, de surpreender a nossa 

intenção, de verificar se a nossa conduta é a melhor, se a nossa 

consciência se tem mantido tranquila, se sentimos bem firme o terreno 

que pisamos. 

Um ano mais… Sim, talvez seja este o momento mais propício para se 

fazer uma essa análise introspectiva – é a maior responsabilidade na vida 

que no-la exige, é a necessidade de realização plena de cada um de nós 

que no-la impõe. 

               (…) Busquemos com simplicidade as causas das vitórias e derrotas 

anteriores – procuremos com tenacidade melhorar continuamente as 

virtudes que determinaram as vitórias, sublimando quanto possível as 

tendências que nos encaminharam para as derrotas. (…) Tentemos 

sempre esse conhecimento de nós próprios, sigamos as palavras de 

Sócrates, com a certeza prévia de compreendermos melhor os outros, 
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 Testemunho do Professor Moreira dos Santos in A Nova Floresta, Ano XVI, Nº 19, 22 de 

Fevereiro de 1958, pp. 3. 
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quando começarmos a compreender-nos totalmente e à missão a que 

somos destinados.
64

 

A prática reflexiva envolve uma crítica da prática, dos valores que nela estão 

imbuídos e dos contextos onde esta se desenvolve, podendo ser contextos 

diversificados – políticos, pessoais, organizacionais e sociais. Como afirma 

Mezirow (1991), está relacionada com a formulação de problemas e com a 

formulação de soluções. Quando refletimos, criamos possibilidades de escolha, 

independentemente destas se relacionarem com valores, com práticas, com 

contextos ou com mudanças. 

No caso do testemunho que a título de exemplo transcrevemos, estamos perante 

uma reflexão acerca da ação, quando se revisitam os contextos onde a ação se 

desenrolou. Esta forma de refletir, muitas vezes faz-se acompanhar da vontade 

que os leva a querer atingir uma eficácia de nível superior. 

Como afirma Alarcão (1996) é este o sentido que Paulo Freire atribui à 

consciencialização como elemento base de uma atitude de questionamento que 

leva ao confronto com as nossas praxis, à interpretação dos princípios que lhe 

subjazem e à sua reconstrução. 

Após a morte do Pe. Gomes Pinheiro e a direção ter sido assumida por Rodrigo 

Louro e Ludovico de Mendonça, as admissões de docentes mantiveram-se dentro 

dos mesmos padrões. Os docentes chegavam ao Colégio por intermédio de 

alguém que aí trabalhava e como refere uma das professoras entrevistadas que 

leciona na instituição há trinta e quatro anos, “naquela época não havia entrevistas 

formais como as de hoje. O Sr. Louro falou mais do que eu. Ele é que me disse o 

que o Colégio pretendia que fosse feito”. 

A mesma entrevistada refere ainda que os comportamentos mais valorizados na 

instituição foram sempre “a correção perante os alunos e encarregados de 

educação, o rigor científico e as qualidades humanas”, enquanto os mais 

sancionados foram “a falta de rigor em termos de pontualidade, incorreção perante 

a comunidade e a falta de rigor científico”. 
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 Testemunho do Professor Martinho in A Nova Floresta, Ano XVI, Nº 19, 22 de Fevereiro de 

1958, pp. 3. 
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A profissão docente é, como já vimos, uma atividade de grande exigência 

emocional e cognitiva que muitas vezes leva os docentes a experimentar o 

sentimento de culpa. 

A nossa profissão é sem dúvida alguma extenuante, tanto mais que o 

nosso trabalho só dá frutos ao fim de alguns anos e nem sempre temos a 

ditosa felicidade de constatar os resultados. 

Há dias em que me sinto tão deprimida! Frustrada mesmo! 

Tanta luta, tanta insistência e os alunos parecem nada aprender…
65

 

No livro The Politics of guilt, Alan Davies (1989), defende que no centro do 

sentimento de culpa está a desilusão consigo próprio, um sentido de se ter 

procedido mal, de se ter ficado aquém das expetativas, de se ter traído um ideal, 

um nível de exigência ou um empenhamento pessoal. 

 Na maioria das vezes os professores possuem mecanismos próprios para lidar 

com estes sentimentos. O caso que apresentamos, constitui um desses exemplos. 

Vejamos: 

Nesses dias preciso de um amigo que me dê coragem para continuar tão 

difícil labuta. Marco encontro com Sebastião da Gama e, após a leitura 

de certas passagens da sua obra, ganho forças, levanto-me de novo. 

Encontrei conforto e incentivo na leitura do seguinte passo: 

Para ser Professor, também é preciso ter as mãos purificadas. 

 A toda a hora temos de tocar em flores. 

A toda a hora a poesia nos visita. 

O aluno acredita em nós e não deve acreditar em vão. 

Impõe-se-nos que mereçamos com a nossa, a pureza dos nossos alunos: 

que a nossa alimente a deles, a mantenha. 

Sejamos a lição em Pessoa – que é isso mais importante e mais eficaz 

que sermos o papel onde a lição está escrita.
66
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 Testemunho de uma professora não identificada, no artigo “Ser Professor” in A Nova Floresta, 

Ano XXXIX, Nº 2, 30 de Junho de 1986, pp. 2. 
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 Ibidem. 
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É possível lidar construtivamente com a culpa, como afirma Hargreaves (1994), 

estabelecendo prioridades e limites e defendendo estes contra as incursões 

exteriores. 

Um importante princípio defendido pelo Colégio referia-se a uma aproximação 

entre professores e alunos no entendimento de partilharem a mesma missão:  

(…) O mundo abre-se à sua conquista e, mesmo que os mistérios ponham 

à tua frente uma perspectiva sem glória valerá sempre a pena. O ruído há-

de calar-se em redor do teu silêncio bondoso, os desorientados seguir-te-

ão como um chefe e à tua volta a planície começará a conhecer uns 

escassos laivos verdes a anunciar a manhã. 

E tudo isso será tão fácil se me quiserdes ajudar… ajudando-te! 

Faz o primeiro esforço, experimenta e em vez de me olhares como um 

antagonista que te rouba ao mundo, como um pássaro a quem se rouba o 

sol, estende-me a tua mão de adolescente, confia e dá-me a honra e a 

glória de poder conduzir-te através da escuridão da dúvida até onde tudo 

se abre à exploração do teu ânimo jovem.
67

 

Este excerto põe a descoberto uma perspetiva antagónica da relação professor 

/aluno, marcada pelo distanciamento e pela desconfiança. Nesta “carta aberta” não 

encontrámos um apelo ao caminhar conjunto, mas sim um apelo ao deixar-se 

guiar. Contudo, não deixa de representar uma visão diferente onde não se expressa 

a obrigatoriedade do aluno em seguir o mestre, mas se apela à sua vontade de o 

seguir. 

No que concerne à atuação dos docentes, um dos professores entrevistados referiu 

que “o Colégio é exigente, mas sempre concebeu liberdade quanto baste aos 

docentes na implementação do ensino”. Como podemos constatar nas palavras do 

Pe. Gomes Pinheiro, a direção tinha neste âmbito um papel atento mas discreto: 

“O Director do Colégio Manuel Bernardes, não só pelas qualidades naturais como 

por uma atitude meditada de discreta vigilância, consegue manter um Corpo 
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 Testemunho de um professor não identificável, no artigo “Carta aberta a um aluno” in A Nova 

Floresta, Ano XV, Nº 17, 15 de Dezembro de 1957, pp. 3. 
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Docente excepcionalmente identificado com o objectivo da obra a que se tem 

dedicado”.
68

 

Como é natural a parte administrativa do Colégio tem uma actividade 

própria e independente como a parte comercial de qualquer empresa. A 

parte directiva pertence-me exclusivamente. Não me alheio contudo a 

interessar-me para que professores e empregados tenham remunerações 

convenientes e a empenhar-me para que todos realizem com dedicação as 

missões que estão encarregados de modo que os alunos sejam 

completamente assistidos sob os aspectos, intelectual, moral e 

disciplinar.
69

 

A estabilidade que sempre marcou o corpo docente do Colégio mantém-se na 

atualidade. Tal como outrora, mantêm-se também os casos de antigos alunos que 

regressam à instituição como professores. 

 

12. Outros Funcionários 

 

No âmbito de investigações sobre a escola, é habitual vermos analisada a figura 

do diretor, dos professores, dos alunos, mas os restantes intervenientes no meio 

escolar são tantas vezes esquecidos. No caso concreto do nosso trabalho, 

apercebemo-nos no desenrolar da investigação, que os prefeitos, vigilantes e 

restantes funcionários, detinham também papéis de relevo para o funcionamento 

do todo.  

Tal como alguns alunos também houve prefeitos e vigilantes que viveram no 

Colégio em regime de internato. Um número considerável não residia nas 

imediações da instituição e tinham nela a sua casa. Vieram numa idade precoce, a 

rondar os catorze, quinze anos e ali permaneceram uma vida inteira. Também eles 

sentiram a distância da família e criaram novos laços com os colegas e com os 

alunos, percebendo possivelmente melhor que qualquer outra pessoa o quanto 
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 Testemunho do Professor Moreira dos Santos no artigo “O Nosso Colégio” in A Nova Floresta, 

Ano XVI, Nº 19, 22 de Fevereiro de 1958, pp. 3. 
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 Testemunho de Augusto Gomes Pinheiro no artigo “Um homem de Deus e educador de homens 

confessa-se” in A Nova Floresta, Ano XXXIV, Nº 2, 19 de Fevereiro de 1972, pp. 7. 
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poderia ser difícil o peso da separação. São verdadeiros conhecedores do Colégio, 

revelando um conjunto de vivências escolares significativo. Assumiram um papel 

de vigilância em relação aos alunos, conforme era pretensão da escola, mas terão 

sido em muitos casos a única família dos seus quotidianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 – Enfermeira do Colégio (sd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 – Vigilantes do Colégio no espaço de recreio (1976). 
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Figura 45 – Funcionários de refeitório (sd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 – Funcionários de cozinha e refeitório (sd). 

 

13. A relação com as famílias 

 

Nos início do seu funcionamento, o Colégio tinha, como já referimos muitos 

alunos cujos pais se encontravam ausentes do país ou ainda que permanecessem 
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nele, estavam geograficamente longe, o que dificultava a comunicação. Contudo, 

eram tempos em que se confiava plenamente na escola e nas suas funções 

instrutivas e educacionais. 

 O pedido de notícias por parte dos encarregados de educação chegava 

habitualmente por carta. Também as avaliações eram enviadas por escrito, via 

correio. Para uma situação mais urgente, como uma doença, era utilizado o 

telefone. 

 

Figura 47 – Boletim de avaliação enviado mensalmente pelo                         

correio, aos encarregados de educação (1959). 

 

Presentemente a relação da escola com as famílias é muito mais próxima, 

esperando-se uma participação ativa dos pais na vida escolar dos filhos, enquanto 

contributo para o seu desenvolvimento e para o envolvimento Escola / Família 

que visa o sucesso. 
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14.  A Fundação Santa Casa de Nazaré 

 

Por vontade testamentária do Pe. Augusto Gomes Pinheiro foi criada uma 

fundação pelo seu colaborador, Pe. Filipe Pattavina, que seguindo princípios 

católicos, visa o auxílio prestado aos mais desfavorecidos. 

Nos seus estatutos: 

Artigo Primeiro – Um - A Fundação Santa Casa da Nazaré dos Padres 

Pinheiro e Pattavina, é uma instituição particular de assistência, de 

nacionalidade portuguesa, de caráter perpétuo e dotada de personalidade 

civil e canónica, nos termos da legislação vigente. 

Dois – A Fundação participa na orientação e gestão do Colégio Manuel 

Bernardes, a fim de neste perpetuar o espírito católico que lhe 

assinalou.
70

 

Ficou assim constituída uma forma de garantir a índole católica da instituição, 

após o desaparecimento do seu fundador. 

Artigo Terceiro – Em ordem ao objetivo para que é constituída, compete 

à Fundação: 

a) Proporcionar formas de ensino gratuito no Colégio Manuel Bernardes; 

b) Auxiliar a Associação dos Antigos Alunos do Colégio Manuel 

Bernardes nas suas atividades estatuárias; 

c) Prestar assistência a filhos de trabalhadores do mesmo Colégio, desde 

que necessitados.
71

 

A assistência que silenciosamente era prestada às famílias, pelo fundador do 

Colégio, fica deste modo perpetuada. Quanto ao apoio à Associação de Antigos 

Alunos, apraz-nos considerar que não deixa de ser uma forma de reconhecimento 

do vínculo que os antigos alunos têm com a instituição e apresenta-se como uma 

“porta aberta” afirmando-lhes que embora não estando na instituição fazem parte 

da sua história. Esta é de facto, uma alínea que traduz um aspeto significativo da 
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promoção da cultura de escola. No que concerne à terceira alínea deste artigo, 

apresenta-se como uma mais-valia para os trabalhadores a preocupação com as 

suas famílias, estando implícito o reconhecimento pelo seu trabalho na instituição. 

Artigo quarto – Para cumprimento do disposto na alínea a), do artigo 

anterior, e para além de outras deliberações que a Administração entenda 

tomar, deverão, sempre que a Fundação tenha disponibilidade, ser 

concedidas as seguintes bolsas de estudo: 

a) A bolsa “São Vicente de Paulo” a um pobre do Alto da Serafina, por 

indicação do respectivo pároco; 

b) A bolsa “São Filipe de Néri” a um jovem pobre do Alto de Pina, 

mediante indicação do grupo de beneficência “O Pelicano”, sito à 

Rua Barão de Sabrosa; 

c) A bolsa “Sagrada Família” a um jovem do Paço do Lumiar, por 

indicação do pároco do Lumiar; 

d) A bolsa “Medalha Milagrosa”, a um jovem pobre de Azóia ou 

Almoçageme, por indicação do pároco de Colares.
72

 

Este artigo reúne, no nosso entender, o cerne da existência da Fundação: a 

atribuição de bolsas de estudo que permitem a frequência do Colégio a quem não 

possui capacidade financeira para poder considerá-lo uma opção. Implícita está a 

crença na qualidade educativa da instituição, caso contrário, não faria sentido 

oferecer bolsas de estudo.  

A especificidade dos locais de proveniência dos jovens – Alto da Serafina, Alto de 

Pina, Azóia ou Almoçageme – encontra-se relacionada com os percursos de vida 

católica dos dois padres que desse modo eram conhecedores das dificuldades 

vividas pela população desses locais. A bolsa destinada a um jovem do Paço do 

Lumiar liga-se ao facto de ser o local onde o Colégio está implantado, havendo 

obviamente uma ligação mais próxima com a paróquia. 

Artigo Décimo Quinto – Em caso de extinção, os bens que vierem a 

constituir o património da Fundação, reverterão para outra instituição que 

prossiga objetivos semelhantes e inspirada pelos mesmos princípios 
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cristãos a qual será designada pelo Patriarca de Lisboa, ouvido o Diretor 

Espiritual do Colégio Manuel Bernardes.
73

 

Este artigo visa essencialmente que no caso de inviabilidade da Fundação, os seus 

bens devem ser doados a outra instituição católica que possa deles usufruir para 

fins semelhantes, confiando-se essa missão ao Patriarcado. Deste modo ficam 

garantidos os princípios solidários que a caracterizam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 - Logótipo da Fundação. 
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Capítulo III – Espaços, Rituais e Símbolos 
  
 

As instituições escolares ocupam um lugar na malha urbana não só pelas 

características arquitetónicas que revelam, como também por representarem “o 

lugar da escola”. Efetivamente, o local onde a escola se localiza, o traçado 

arquitetónico do edifício, os elementos que simbolicamente a identificam, 

independentemente de serem próprios ou incorporados, e a decoração dos 

diferentes espaços, correspondem a padrões de âmbito não só pedagógico, como 

cultural, que se pretendem ver apreendidos. Ao procedermos a uma análise dos 

espaços, acedemos a um conjunto de princípios, valores e intenções, neles 

vinculados. 

O espaço escolar enuncia e reflecte, para além da sua materialidade, 

determinados discursos. No desenrolar da prática educativa torna-se um 

elemento significativo do currículo, uma fonte de experiência e de 

aprendizagem, uma forma silenciosa de ensino. Ao interrogarmos a 

função curricular (empírica, oculta, subliminar) que a arquitectura escolar 

desempenha como discurso e saber a ser incorporado – não só através 

dos condicionamentos que induzem as suas estruturas, mas também pelo 

papel de simbolização que desempenha na vida social – interrogamos a 

escola no seu todo. 

(Marques, 2003: 15) 

Neste capítulo, além dos espaços, apresentamos os rituais e os objetos que se 

encontram imbuídos na instituição, enquanto parte integrante da sua história e da 

sua identidade.  

 

1. O Espaço 

 

O espaço apresenta-se como parte integrante da atividade educativa. A escola 

enquanto instituição ocupa um determinado espaço e lugar. Como afirma Vinão 

Frago (1994), o espaço resulta da projeção intencional ou não para a função 

educativa, e lugar na medida em que é um espaço vivido. 
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Segundo Martins (1995), o edifício escolar é o rosto visível da instituição 

educativa que nele se integra. Ao edifício associa-se a imagem de cada escola, 

dando corpo ao conceito de estabelecimento de ensino. 

É ele que impõe a compreensão do espaço global, associado à ideia de 

ambiente, de campo organizacional da aprendizagem. É também através 

dele que se expressa um determinado ideal de sociedade e de educação, 

tornando-se, por isso, um importante documento histórico, revelador das 

crenças culturais e das concepções pedagógicas que o materializaram. 

(Marques, 2003: 28)                                                         

Quando falamos de uma instituição e das vivências que nela se reproduzem no 

quotidiano, falamos por inequívoca consequência do espaço físico onde se 

desenrolam. Esse espaço é dotado de um significado próprio apreendido pelos 

indivíduos que o frequentam e é influenciado pela época temporal que se vive. 

Segundo Malpique (1992), o espaço dos lugares familiares, do corpo e do sonho 

não pode ser reduzido à descrição física dos lugares. É antes o espaço vivido, 

carregado de sentidos, que inclui o espaço conhecido. Em Sociologia da Educação 

acentua-se o valor da escola como espaço social e espaço vivido. A História da 

Educação, mais recentemente alude ao espaço da escola. 

 Olhar um edifício e os seus espaços é invocar funções e também investi-

los de um conteúdo de experiência, através das recordações de como 

foram vividas. Os espaços são assim simbolizados e recriados para além 

das funções atribuídas, dando lugar a um conjunto caleidoscópio de 

imagens, de um mesmo quadro físico. 

 (Felgueiras, 2002: 393) 

A delimitação do espaço e a forma como se encontra disposto relaciona-se ainda 

com ritmos temporais e práticas escolares que podem ser condicionadas ou 

potenciadas pelo mesmo. 

Aproximando-se de Foucault (1989) na sua perceção da escola enquanto 

organização disciplinar, Escolano Benito (1994) analisa-a de acordo com valores 

(ordem, disciplina e vigilância), limites (sensoriais e motores) e símbolos 
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(estéticos, culturais e ideológicos) instituídos num tipo de discurso que emerge da 

arquitetura escolar. 

Como defende este autor a escola é um produto de cada época temporal e as suas 

formas construtivas são, para além de suportes da memória coletiva, a expressão 

simbólica de valores dominantes. Esta abordagem do espaço escolar como uma 

construção histórica potencia a análise da arquitetura escolar como programa 

educativo, não só pela via do currículo manifesto, como pelo currículo oculto. 

Esta análise assume-se assim, como um contributo fundamental para a 

compreensão dos fenómenos educativos. 

De acordo com Felgueiras (2005), a localização do edifício no tecido urbano 

revela a importância que socialmente lhe é atribuída. Uma parte considerável dos 

espaços do Colégio, não foi instalada em edifícios construídos de raiz para esse 

fim. Os edifícios ocupados pelo Colégio, tendo sido morada de famílias nobres, 

não traduzem no exterior a função pedagógica de que estão dotados, mas revelam 

imponência e raiz histórica. Já o seu interior incorpora todo um conjunto de 

valores e símbolos que assumem a sua conformidade com as práticas educativas, a 

ideologia dominante e a cultura de escola. 

Segundo esta perspetiva, o estudo da arquitetura escolar é revelador de formas de 

atividade destinadas à produção de sujeitos, ao seu molde, ao facto de serem 

guiados e afetados, visando a formação de identidades (Marshall, 1995). 

De acordo com Viñao Frago (1998), e de uma forma mais globalizante, o 

fenómeno traduz um interesse científico pelo espaço e pelo tempo, mais 

abrangente enquanto elementos integradores e formadores da vivência social. De 

um modo mais específico, ao nível da História da Educação, resultando de três 

campos de investigação emergentes: a história da higiene e da infância, a história 

das disciplinas e dos programas escolares e a história da cultura escolar. No que 

concerne ao espaço e ao tempo: 

Nem o espaço, nem o tempo, funcionam como simples estruturas neutras 

onde se desenrolam os processos educativos. Ensina-se e aprende-se 

sempre em lugares e momentos concretos, que por sua vez determinam 

diversas maneiras de aprender e de ensinar. Pode mesmo dizer-se que a 
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organização, a disposição, a distribuição e o uso que se faz destes lugares 

e destes tempos são formas integrantes de ensino: constituem os 

elementos fundamentais da organização escolar, condicionam o ensino de 

diferentes disciplinas, permitem ou impedem a realização de certas 

actividades. Em suma, o espaço e o tempo escolares modelam não apenas 

o clima e a cultura das instituições educativas, mas jogam, eles próprios, 

um importante papel educativo. 

(Viñao Frago apud Marques, 1998: 2) 

Seguindo ainda a linha de pensamento deste autor, o espaço escolar pode ser 

analisado à luz da sua natureza de escola como lugar, ou seguindo uma perspetiva 

“estratigráfica”, analisando-o enquanto território e considerando a dualidade 

material e mental. 

(…) O espaço escolar será um lugar que tende a ser delimitado como tal, 

e a fragmentar-se do interior em uma variedade de hábitos e de funções, 

ao mesmo tempo produtivas, simbólicas e disciplinares, um espaço onde 

a dissimulação e o fechamento de um lado e a abertura e a transparência 

do outro, se afrontam permanentemente.  

(Viñao Frago apud Marques, 1998: 2) 

Ao efetivarmos uma análise da escola enquanto território temos que atender a um 

conjunto de fatores onde se incluem a sua zona de influência, a relação entre as 

partes com e sem edificado, a forma como estão distribuídas e são utilizadas, o 

exterior do edifício, a organização das dependências interiores, e por fim a 

disposição de pessoas e objetos. Deste modo, estaremos a consciencializar a 

natureza simultaneamente condicionada e condicionante da realidade social da 

escola.  

Como vimos a escola não é de modo algum um espaço neutro. A arquitetura 

escolar possui um espaço próprio, com um cunho de identidade pessoal, social e 

simbólica, preponderante e diferenciável dos outros espaços onde também se 

produzem relações sociais. 
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2. As salas de aula 

 

As salas de aula, há muito constituem o cerne da arquitetura escolar. Apresentam 

habitualmente uma forma retangular, conforme definido, tendo por base as 

facilidades que essa estrutura apresenta em termos de edificação, como também os 

princípios de higiene e vigilância considerados fundamentais. 

Que a forma da aula deve ser rectangular é princípio geralmente admitido, 

embora a tal respeito tenha havido algumas controvérsias. 

É com efeito a que se presta melhor, não só à construção, mas também à 

ordem, à vigilância e ao ensino, ocupando o professor o meio de um dos 

lados menores e os alunos diversas fileiras paralelas aos mesmos lados, 

ficando voltados para o lado daquele. Convém que a largura não exceda 

certo limite para que o professor abranja bem com vista o conjunto dos 

alunos, e para que havendo janelas só de um lado, a claridade seja a mais 

igual possível em todos os pontos; a demasiada largura tem também o 

inconveniente de tornar difícil a construção, exigindo suportes 

intermédios que são inconvenientes e de mau efeito. O comprimento da 

aula também não deve ser excessivo, para que os alunos não fiquem 

muito longe do professor, escapando à sua vigilância e obrigados a 

esforços de visão para perceberem o que estiver escrito nos mapas ou na 

pedra. Admite-se pois uma proporção de 3:5 entre a largura e o 

comprimento. 

 (Carvalho apud Marques, 2003: 128) 

As primeiras salas de aula estavam concentradas no rés-do-chão do edifício onde 

o Colégio começou a funcionar e que passou a ser designado por Casa-Mãe. A 

compra da Quinta dos Azulejos permitiu criar mais salas de aula, até porque o 

edifício original tinha somente dois pisos e foi construído um terceiro, ficando 

assim com uma capacidade de dezoito salas. Em 1950, o fundador adquire a 

Quinta de Santo António, contígua à Quinta dos Azulejos e neste espaço são 

criadas mais salas que albergaram os laboratórios. 

As salas estavam mobiladas com as tradicionais carteiras de madeira, com tampo 

inclinado sobre uma caixa onde o aluno acondicionava o seu material. O banco 
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continha igualmente uma tampa que permitia guardar mais material e estava 

ligado à carteira por umas traves de madeira, formando uma unidade. Nos tampos 

existiam os orifícios para colocação dos frascos de tinta destinados à escrita. 

Para além das mesas dos alunos, o mobiliário restante resumia-se a uma mesa e 

respetiva cadeira para o docente. Por baixo do quadro negro, na parede dianteira, 

encontravam-se estrados de madeira, onde os alunos e o professor subiam para 

escrever no quadro.  

Marcava presença em todas as salas o crucifixo, por cima do quadro negro, 

lembrando a índole católica que caracteriza a instituição. A sua existência remonta 

à fundação do Colégio, já aparecia antes da promulgação da Lei de Bases de 

Organização do Ministério da Educação Nacional de 1936,
74

 e manteve-se até à 

atualidade. 

 

Figura 49 – Sala de aula com as tradicionais mesas de madeira (sd). 

                                                           
74

 Lei XIII - Em todas as escolas públicas do ensino primário infantil e elementar existirá, por 

detrás e acima da cadeira do professor, um crucifixo, como símbolo da educação cristã 

determinada pela Constituição.  
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Figura 50 – O crucifixo marcava presença em todas as salas e refeitórios. 

 

As portas das salas de aulas apresentavam na parte cimeira um vidro que permitia 

a visão para o seu interior a quem circulasse nos corredores, função de vigilância 

atribuída aos prefeitos e ao chefe de disciplina. 

Na Quinta do Paço, estavam instaladas as camaratas, lavandarias, balneários, bem 

como outros espaços inerentes ao funcionamento desse regime de frequência. 

Com o fim do internato na década de oitenta, o espaço sofreu obras de alteração e 

passou a albergar a pré-escola.  

Aí existiu até finais da década de oitenta um grande espaço de quinta a que os 

alunos tinham acesso no período de recreio após o almoço. Nele havia criação de 

animais e horta que fornecia o Colégio nos tempos primordiais. Esse espaço foi 

vendido, mas permanece sem construção por impedimento camarário na 

atribuição da respetiva licença.  
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Figura 51 – O espaço de recreio na Quinta do Paço (sd). 

 

 

Figura 52 – Grupo de alunos internos na hora do recreio na Quinta do Paço (sd). 
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3. A capela 

 

Constitui presença habitual nas casas apalaçadas, a existência de capelas de maior 

ou menor dimensão que permitiam o usufruto dos serviços religiosos no próprio 

espaço da casa de morada. Estas situavam-se no edifício principal ou em edifício 

anexo. 

No edifício da Quinta dos Azulejos, entrada principal do Colégio, encontra-se a 

capela. É um espaço exíguo mas de singela beleza com paredes parcialmente 

revestidas a mogno, e dedicado à Sagrada Família que ocupa lugar cimeiro sobre 

o altar e constitui o patrono da instituição. 

Toda a comunidade escolar pode frequentar livremente este espaço e os alunos 

têm diferentes horas marcadas para as celebrações religiosas. 

 

Figura 53 – A Sagrada Família sobre o altar da capela (foto atual). 
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Figura 54 – A capela do Colégio (sd). 

 

 

Figura 55 – A capela do Colégio na atualidade. 
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4. A sala de visitas 

 

A sala de visitas encontra-se no edifício principal da Quinta dos Azulejos e 

destinava-se a receber as famílias dos alunos aquando de uma visita ao Colégio. 

No dia do seu aniversário, era aí que o Pe. Augusto Gomes Pinheiro começava o 

dia, recebendo os alunos, os funcionários e todos aqueles que o vinham 

cumprimentar. 

Decorada com mobiliário de mogno de estilo séc. XVII, apresentava um aspeto 

imponente e cuidado. Nas suas paredes existiam vários quadros contendo bênçãos 

provenientes do Vaticano e em 1945 aí foi colocada uma fotografia do Padre 

Augusto Gomes Pinheiro referente ao dia em que recebeu a distinção de 

Comendador. 

 

 

Figura 56 – Sala de visitas (foto atual). Figura 57 – Sala de visitas (foto atual). 
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5. O ginásio 

 

Em 1947 foi construído um novo ginásio, que veio substituir o de origem. Seguiu 

um modelo geral de organização e distribuição espacial à imagem do definido 

pela Junta em 1941 para a reforma de Carneiro Pacheco, no que concerne ao 

Programa Geral para a elaboração dos Projetos dos Liceus. Esse espaço servia e 

serve também para salão de festas. 

O ginásio-sala de festas terá uma ligação fácil com o exterior, podendo 

esta ligação ser independente, ou por intermédio do vestíbulo. (p.69) 

Destina-se ao exercício de ginástica e à realização de sessões com 

projecções cinematográficas e palco para massas corais. (…) Como 

anexos existirá um palco destinado a apresentação de grupos corais e 

pequenas representações, uma câmara cinematográfica  que permite o 

cinema sonoro, um depósito com capacidade suficiente para armazenar o 

mobiliário da sala de festas. (p. 71) 

(Marques, 2003: 77) 

Este espaço era utilizado também como cinema por ocasião dos finais de período 

letivos. No início o Colégio alugava uma máquina de projecção, pertença do 

Tivoli, possibilitando aos alunos a assistência regular de sessões cinematográficas. 

Figura 58 – Parede do fundo do ginásio, onde eram projetados os filmes (sd). 



 
 

136 

 

Atualmente o Colégio possui além deste, um outro ginásio no espaço onde 

funciona a pré-escola. Trata-se de uma construção recente contendo anfiteatro. 

Complementarmente, no espaço de recreio, ao fundo da Quinta dos Azulejos, o 

Colégio arrendou um considerável terreno camarário que comporta os campos de 

jogos, servindo de apoio à prática desportiva. 

 

6.  O Jardim dos Azulejos 

 

O casarão da Quinta dos Azulejos, onde funciona o Colégio Manuel Bernardes, 

apresenta fachadas revestidas de padronagem de azulejo estampilhado, datado dos 

finais do século XIX. Outrora ostentava na fachada principal um painel de 

azulejos comemorativo das visitas de D. José em 1753 e em 1760, onde se lia: 

S. MAG.des FIDELISSIMAS 

FELIZMENTE REINANTES 

O S. D. JOZE I 
0 

E A R
A
 N. S. 

FIZERÃO A ESTA CASA A SUBLIME M.
CE

 DE 

SE SERVIREM D‟ELLA EM 3 DE NOVEMBRO 

DE 1753 E LHE REPETIRÃO A MESMA 

HONRA COM TODA A FAMILIA REAL 

V.R.T. 
O AGRADECIMENTO DO SEU OBRIGADIS- 

SIMO E HUMILISSIMO CRIADO ANTO- 

NIO COLASSO TORRES P.
A
 SE ESTABELE- 

CER NA DURAÇÃO DO MARMORE 

FEZ AQUI GRAVAR ESTA ME- 

MORIA EM 1760 

 

Presentemente esse painel encontra-se no pátio que antecede o jardim. Nessa 

época era proprietário António Colaço Torres, que encomendou o jardim. Por 

cima da porta que lhe permite o acesso, encontramos um registro. Os registros 

surgiram, sobretudo após o terramoto. Representam Santos ou a Virgem e têm 

como “ função” proteger os moradores do espaço onde são colocados. Esse é um 

costume que se manteve em Lisboa durante os séculos XIX e XX. 

No jardim o uso do azulejo é explorado até à exaustão: forram bancos, muros, 

fontes, arcarias, alegretes, colunatas e pérgulas. Constatámos que o jardim é mais 

feito de azulejos do que de plantas. 
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Figura 59 – Porta de entrada para o Jardim dos Azulejos                                    

com registro no topo (foto atual). 

 

O desenho do jardim baseia-se fundamentalmente numa estrutura de quatro 

passeios à volta de um corredor central. 

O primeiro passeio com colunas sugere uma antecâmara, existindo a cada topo um 

conjunto de fonte e arcada, dando acesso a outro passeio que corre ao longo dos 

muros de envolvimento. 

As arcadas, sólidas e elegantes têm sobre os arcos, vasos em gomos. Nos seus 

azulejos figuram colunas, capitéis e um jardineiro. O eixo central do traçado é 

inevitavelmente recusado pelo visitante, que devido à preciosidade da decoração, 

é quase obrigado a voltar noutra direcção. 
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O muro da face nascente apresenta um perfil recortado, revestido de azulejos 

brancos com medalhões e painéis em diferentes tons de azul. Junto deles, houve 

em tempos estátuas de faiança representando as quatro estações. Hoje apenas 

encontramos a que representa o Inverno. 

De frente para a fonte encontra-se uma pérgula e um conjunto de bancos que 

constitui um exemplar de jardim rocaille, onde se renuncia às superfícies planas, 

para modelar os ladrilhos de faiança como se fossem esculturas. 

 

Figura 60 – Pérgula do Jardim dos Azulejos (foto atual). 

 

A parede sul apresenta oito grandes painéis, quatro com cenas religiosas, 

intercalados com quatro de jardim. Todas em azul e branco, rodeadas de molduras 

policromas. Em frente existem seis bancos de espaldar ondulante, alinhados até 

aos dois pórticos dos extremos.  

A decoração das alas nascente e sul, já estariam prontas aquando da primeira 

visita real e terá sido ainda mais apreciada por ser anterior ao revestimento de 

azulejo do canal da Ribeira do Jamor, no Palácio de Queluz, datado de 1755. 
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Por volta de 1770, o proprietário reveste de azulejo o muro leste. Aí encontramos 

estátuas de faiança alternadas por grandes painéis em roxo manganés, onde estão 

representados animais e plantas exóticos. Esta galeria termina num pórtico com 

medalhão azul e branco em moldura de várias cores, tendo no cimo um vaso 

cerâmico. 

Passando o pórtico, vamos ao encontro de uma fonte que ostenta um painel de 

azulejos com o brasão familiar. O pórtico e a fonte possuem réplica na ala 

nascente. 

 

 

Figura 61 – Paredes revestidas a azulejo e fonte ao topo (foto atual). 
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Figura 62 – Pormenor de uma das fontes designada “Europa” (foto atual). 

 

Embora geralmente se considere que os azulejos deste espaço são originários da 

Real Fábrica do Rato, temos forçosamente que atribuir a alguns deles, uma outra 

origem, devido à datação anterior que lhes tem sido conferida. São 

frequentemente denominados azulejos holandeses pela influência que denunciam. 

Verdadeiras aulas de História são aqui proporcionadas a alunos e professores. O 

jardim recebeu a distinção de património nacional e pode ser visitado mediante 

marcação prévia. É neste espaço aprazível que se encontram os bustos dos 

diretores do Colégio e é indubitavelmente o local mais bonito da instituição. 
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7. Rituais e Símbolos 

 

Os rituais presentes no âmbito escolar desempenham um papel importante na vida 

dos estudantes, na medida em que são capazes de moldar os alunos, mudando a 

perceção e compreensão da realidade em que vivem. 

O calendário escolar era assinalado por rituais, festividades e comemorações que 

marcavam o ano letivo. Alguns dos rituais apresentavam um cunho católico, 

próprio de uma instituição desta natureza. Como é o caso das celebrações da 

Primeira Comunhão, da Comunhão Solene, do Crisma, e diariamente da 

celebração de missas e pequenas orações proferidas no começo e no fim de cada 

refeição. Outros relacionavam-se com diferentes formas de educar os alunos e 

simultaneamente proporcionar-lhes momentos de lazer, como é o caso das récitas 

e das sessões cinematográficas. 

 

7.1. As Récitas 

 

Já aqui falámos do padrão cultural que caracterizava o padre fundador e da 

importância que atribuía à cultura na formação das crianças e dos jovens. Nesse 

sentido, organizava récitas anuais, meticulosamente preparadas e vividas 

intensamente pelos alunos. 

Logo no ano seguinte à fundação da nossa Escola, o nosso Director, 

sempre amigo de proporcionar aos seus alunos divertimentos sãos e 

possibilidades de aumento da cultura geral resolveu levar a efeito uma 

Récita Teatral que, ao mesmo tempo servisse para nos entreter o espírito 

e para nos dar aquele à vontade tão útil à vida, que a presença do público 

num Teatro e o ritmo da representação é capaz de nos oferecer.
75

 

As récitas nasceram com o Colégio e foram mantidas durante muitos anos. Os 

familiares, amigos e ex-alunos pagavam bilhete para assistir e a receita angariada 

revertia a favor de alunos desfavorecidos.O zelo na organização das mesmas 
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 Testemunho de um aluno não identificado, no artigo “As Récitas da Escola Manuel Bernardes” 

in Nova Floresta, Ano VIII, Nº 9, 2 de Fevereiro de 1945, pp. 1. 
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esteve patente nas ilustres figuras que foram convidadas a colaborar com a escola, 

bem como no reportório das peças escolhidas. 

Convidou o Sr. Director, e em boa hora o fêz, para nossa ensaiadora, a 

Srª. D. Lucília Simões, ilustre ornamento do Teatro Declamado 

Português; a bondosa senhora logo acedeu gostosamente e veio cá ao 

Colégio escolher o primeiro naipe de intérpretes para a primeira peça que 

levámos à cena: “O grande Hotel de Sarilhos” juntamente com uma outra 

mais pequena, mas seguramente de maior valor literário: “Um anjinho na 

pele do Diabo” do Visconde de Castilho.
76

 

No ano letivo seguinte (1936/37) ensaiou-se e levou-se à cena uma peça musicada, 

intitulada “João Ninguém” que na época tinha sido recentemente representada por 

atores profissionais num dos teatros da capital. Em 1937/38 são representadas 

duas peças, “Um rapaz Endiabrado” e “ A Anedota”, da autoria de Marcelino 

Mesquita. 

Enquanto as primeiras peças foram apresentadas no ginásio do Colégio, por altura 

do Natal, as seguintes foram levadas à cena em conceituados teatros da capital. 

Nestas ocasiões, o grupo coral do Colégio assumia o canto de todas as canções 

que compunham as peças, orientados pelo professor D. Ascenso de Siqueira e 

com orquestra dirigida pelo Maestro Sampayo Ribeiro. Fazia ainda ouvir-se o 

hino nacional e o hino do Colégio, cuja composição  é da autoria deste último. 

Sob a direção deste maestro formou-se nessa época o Orfeão do Colégio. 
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Figura 63 – Familiares dos alunos no teatro para assistir à récita. Ao fundo, no 

camarote, o Pe. Augusto Gomes Pinheiro (sd). 

 

 

Figura 64 – Perspetiva da assistência (sd). 
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No ano letivo de 1938/39, a festa anual realizou-se a 18 de Agosto em horário de 

matiné, no Teatro Nacional. Marcaram presença, o Presidente da República 

Marechal Carmona acompanhado da esposa e da filha, o Ministro da Educação 

Nacional e o Inspetor do Ensino Particular, Oliveira Guimarães. A ocasião foi 

registada por jornais da época, como é o caso do Diário da Manhã: 

O espectáculo de ontem à tarde no Teatro Nacional, teve, embora se 

tratasse de uma récita de alunos de Colégio, ou até precisamente por isso, 

um valor ou merecimento que surpreendeu o grande público. Garotos de 

15 ou 16 anos e muitos dêles em “travesti”, representaram a sério “Os 

Velhos”, a deliciosa peça de D. João da Câmara e logo depois, com a 

colaboração de outros bem mais miúdos apresentaram uma graciosa e 

interessante “revista” escolar. Teve esta ainda a acrescentar, e muito, o 

seu brilho o concurso da famosa Mimi das emissões do “Senhor Doutor” 

e de Rádio Clube, ou seja a menina Manuela Extremadouro Garcia, uma 

petiza sem dúvida inteligente, com boa voz e muito interessante a dizer. 

Todos os intérpretes “rapaziada brava” numa escala de meia dúzia de 

anos, da instrução primária ao termo do liceu, primorosamente ensaiados 

por Lucília Simões. 

Encenação perfeita, como tem de ser e é sempre naquele teatro e muito 

muito agradável. Em resumo, um espectáculo encantador, estabelecendo 

definitivamente que nem sequer nas récitas escolares é admissível ou 

desculpável que se represente mal. De resto, felicíssima a ideia da 

escolha de uma peça tão linda e literariamente tão perfeita, desde que se 

soube conduzir os pequenos intérpretes à certeza de uma boa 

interpretação.
77

 

Este excerto merece-nos alguns comentários no que concerne à importância e 

impacto que iniciativas desta natureza teriam na sociedade da época. Contavam 

com figuras ilustres do panorama político e eram noticiadas pelos jornais diários. 

Não restam dúvidas que eram levadas muito a sério no que respeita à idealização e 

concretização, sendo escolhida uma figura de renome do teatro para proceder aos 
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ensaios e a peça foi levada à cena numa emblemática sala da capital. Quanto aos 

alunos, como não havia meninas representavam os papéis femininos em travesti. 

Nos papéis em travesti, cujas dificuldades são espantosas para rapazes, 

apareceu-nos José Pedro Vasconcelos Esteves, numa Emília suave; 

António Freire na tia Anica, compreendida e interpretada com 

inteligência; João de Vasconcelos,  na Narcisa, criada velhota e rabujenta; 

e, por último, a “ingénua” João de Vasconcelos Esteves que, 

especialmente no segundo acto, conseguiu trazer-nos ao palco uma linda 

rapariga com encanto e candura!
78

 

Apraz-nos ainda conjeturar sobre a relevância que o diretor do Colégio reconhecia 

nestas atividades que visavam no aluno o desenvolvimento de aspetos 

fundamentais como a cultura literária e o desenvolvimento lexical, a 

expressividade, e a interação. 

Figura 65 – Grupo de alunos no palco do Teatro Nacional, na interpretação da 

peça “Os Velhos” (Março de 1939). 
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 Testemunho de um aluno não identificado. “A nossa festa anual” in A Nova Floresta, Ano I, Nº 

4, 15 de Março de 1939, pp. 4. 
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Na observação da fotografia emerge o cuidado existente na caracterização das 

personagens e a riqueza dos seus trajes. Não se tratando de artistas profissionais é 

inegável a pose artística com que se apresentam em palco. 

 

Figura 66 – Apenas uma presença feminina em palco. Os alunos atuavam em 

travesti (1939). 

 

 

Figura 67 – Novamente os alunos em travesti (sd). 
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Em 1939 foi representada uma antiga opereta portuguesa – “O Burro do Senhor 

Alcaide” e em 1940 subiu à cena “O Solar dos Barrigas” que segundo o 

testemunho de um aluno, foi bem sucedida “talvez porque já estivéssemos mais 

práticos no género”, a representação agradou de igual modo na parte “dramática” 

como na parte “lírica”, tendo sido “entusiasticamente aplaudida”.  

Em 1941 foi representada a célebre farsa de Moliére,  “Médico à força”, e nesse 

mesmo ano apresentaram também a peça de revista “Lérias e Pilhérias”. 

 

Figura 68 – Uma cena da peça “Médico à Força” levada à cena no Teatro da 

Trindade (1941). 

 

 No ano seguinte, encenaram uma opereta antiga denominada “O Testamento da 

Velha”. 

Menos engraçada que o “Solar”. Talvez mais no género do “Burro” quer 

pela época da acção quer pela contextura do entrecho, não constituiu um 

sucesso; no entanto ocasiões houve de boa comicidade que fizeram rir 
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bastante o público.A música, tinha partes, sem favor, muito bonitas e a 

interpretação foi, no geral correcta.
79

 

O diretor considerava que este era um trabalho valoroso, fornecendo um 

contributo válido na formação dos alunos, pelo que o incentivava e orientava. 

Este ano representam a popular opereta “O Brasileiro Pancrácio”. A 

direcção da escola, que patrocina e orienta este, com todos os 

entusiasmos que, nos seus alunos, revelam alguma coisa de arte, de 

cultura, de solidariedade cursal, de organização e iniciativa, prestou-lhes 

a assistência necessária, conduzindo-os tanto quanto possível ao êxito das 

suas intenções generosas.
80

 

A escola via nestas atividades uma forma de educar os alunos, reconhecendo que 

a par da instrução que seria o garante no mundo do trabalho, era fundamental 

educá-los para a vida em sociedade, no que respeitava ao saber estar e ao saber 

pronunciar-se socialmente. 

A par da mais cuidada e proveitosa instrução, o indivíduo precisa dos 

traços nítidos duma sólida educação. 

Do trabalho, nas ciências, nas artes, na indústria, nasce evidentemente a 

certeza de privar com as classes ou sectores desse componentes dêsse 

todo colectivo – a sociedade. 

Nenhum de nós pensa que uma presença comunicativa, uma afabilidade 

atraente, e uma elegância natural de tratar, não sejam muitas vezes – e 

porque não sempre – a base mais sólida de sucesso, a nítida compreensão 

duma iniciativa que se expõe, segura de conhecimentos ou plena de 

aptidões.
81

 

A representação teatral revelava-se como uma forma de “educar” este domínio, 

fazendo emergir a personalidade de cada um numa vertente de afirmação pessoal 

e coletiva, valorizando a individualidade do aluno e a capacidade de fazer parte do 
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coletivo, facto que nos remete para o desenvolvimento do sentimento de pertença 

ao grupo de colegas e implicitamente à instituição de onde provinham. 

A arte de dizer, procurando dar às palavras a sua justa interpretação e à 

fisionomia o modo condizente com o sentir, deverá trazer à vida psíquica 

as normas certas ou medidas exactas para uma mais fácil exteriorização 

do que se quer afirmar, e um mais rápido fluir do pensamento. 

A presença do público, sucessivas vezes, deixará de impor essa 

impressão de susto ou medo, e a individualidade de cada um irá sentindo 

que as linhas que limitam a sua personalidade formam conjunto nesse 

ambiente colectivo, de que a sua pessoa é igualmente participante.
82

 

Esta capacidade de pertença a um grupo deve, na nossa opinião, ser entendida 

como produtora de capacidade social. A comunicação e a cooperação fomentam o 

encontro dos alunos num ideário comum, numa identidade partilhada. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

             

Figura 69 – Grupo de alunos que representou “O Brasileiro Pancrácio” no Teatro 

Politeama (1943). 
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No jornal escolar, era habitualmente apresentado o programa teatral, facto de 

inegável valor na nossa investigação pelo leque de informações que disponibiliza. 

Com base nos programas foi possível identificar personagens, apreender o elevado 

número de participantes, identificar a ensaiadora, o maestro e diretor de orquestra, 

o ponto, os responsáveis pelo guarda-roupa e pelas cabeleiras e ainda a 

proveniência dos cenários. 

Entre os alunos estas festas eram vividas intensamente e preparadas com afinco, 

tal era a responsabilidade e a emoção de as apresentar em público. 

Nas ante-vésperas da nossa Festa Anual, parece que a inspiração 

recrudesce antegosando essas horas felizes em que as nossas faculdades 

de actores e de cantores vão ser julgadas pelo público. 

Com que carinho é sempre preparada a nossa Récita. É com paternal 

desvêlo que cada um de nós estuda o seu papel, grande ou pequeno, mas 

sempre com o mesmo entusiasmo, a mesma ânsia de acertar e de cumprir. 

Já algum tempo antes da aproximação dela se começa a falar nos ensaios, 

em segredo.
83

 

Antevendo que o sucesso poderia no futuro ser comprometido por falta de 

capacidade de exposição, acanhamento ou natural retraimento, as récitas mais do 

que diversão serviam esses fins de preparação social, essenciais na educação 

global que a instituição defendia. 

(…) Os rapazes, precisam desde cedo, crear em si um ar de à vontade, 

modelado em bem seguras normas de correcção. Devem saber falar, 

expor com desembaraço, com intenção, numa palavra retirar da sua 

figura o ar fugidio, envergonhado, para adquirirem na vida em sociedade, 

esse ritmo de acção e movimento.
84

 

A representação seria deste modo o meio de prossecução destas finalidades 

educativas, e estando o diretor inteligentemente a par dos seus benefícios, não 

deixou de fomentar estas realizações de âmbito teatral entre os seus alunos. 
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No que concerne aos ex-alunos pudemos constatar que recordam estes momentos 

saudosamente, reconhecendo-os como marcos felizes da sua infância e 

adolescência. 

Todos os anos havia umas festas magníficas em que os alunos tomavam 

parte, representando e dançando e era ver-se montar um magnífico palco 

no ginásio, para a grande festa em que os nossos pais assistiam babados 

às representações dos meninos. Não pensem que era uma coisa de 

somenos importância. Éramos ensaiados pela grande artista, na época, do 

Nacional, a Senhora Dona Lucília Simões e por outro grande artista do 

São Carlos, bailarino que agora não me recordo o nome. Os coros eram 

ensaiados pelo professor de Canto Coral, o Senhor Dom Ascenso de 

Siqueira e a orquestra que nos acompanhava era a Sinfónica da Emissora 

Nacional. Era um dia fantástico (…).
85

 

 

Figura 70 – Representação da peça “Os Ardinas” (1957). 

As festas que englobam representações teatrais mantiveram um fio condutor até à 

atualidade. Há muitos anos que deixaram os palcos dos teatros da capital para se 

realizarem exclusivamente no espaço físico do Colégio. Agora como antes 

envolvem a população escolar entusiasticamente e são muito apreciadas por toda a 
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comunidade. A importância que lhes era atribuída pelo seu fundador mantém-se e 

estão efetivamente inculcadas no ideário da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 - Programa teatral da peça “O Brasileiro Pancreácio” (1943). 
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7.2. O dia 19 de Fevereiro 

 

O dia 19 de Fevereiro correspondia ao aniversário do Pe. Gomes Pinheiro e era 

sempre celebrado no espaço físico do Colégio, contando-se nessa data com 

atividades diferentes das habitualmente consagradas. Ainda que não houvesse 

convites formais, a instituição contava nesse dia com a presença de ex-alunos, 

professores, sacerdotes e amigos. 

Era uma verdadeira festa de família. Às 9 horas começavam a chegar os 

antigos alunos que subiam a escadaria e à direita, na sala forrada a 

vermelho e de maples de veludo, o Sr. Prior era cumprimentado com o 

beija-mão e a todos falava como um pai extremoso. Conversava com eles 

e inteirava-se da vida de cada um, das suas dificuldades e das suas 

felicidades. Juntamente com o Sr. Prior havia vários professores e alguns 

amigos e até colegas.
86

 

O dia obedecia a um esquema de atividades de natureza festiva para a qual todos 

estavam convidados. 

Às 10 horas era celebrada a missa na capela que era pequena para tanta 

gente. No fim seguia-se o tradicional jogo de futebol entre os antigos e 

actuais alunos. Pelas 13 horas saía o cortejo do colégio tendo à frente o 

Sr. Prior, que se dirigia para o ginásio onde estavam postas mesas em 

toda a extensão. Estas estavam cheias de iguarias diversas, bolos, vinhos 

e flores; especialmente camélias vermelhas e brancas. Os cozinheiros 

esmeravam-se, apresentando pratos de delicados paladares. Havia 

também bons vinhos de mesa, além dos vinhos finos: Porto e Madeira. 

(…) No final havia os brindes, um por cada grupo, professores e alunos 

apresentavam ao seu querido director as prendas. Este fechava a sessão, 

decretando uma amnistia geral para todos os castigos, e aqueles que 

tinham as saídas cortadas podiam sair livremente.
87
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Figura 72 – Cortejo a caminho do ginásio para a celebração da missa em dia de 

aniversário do Pe. Augusto Gomes Pinheiro (sd). 

 

 

Figura 73 – Missa celebrada no ginásio pelo Pe. Augusto Gomes Pinheiro no dia 

do seu aniversário (sd). 
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Para os antigos alunos esta ocasião constituiria uma oportunidade para reviver 

dias passados e rever colegas, professores e restantes funcionários. Para os alunos 

representaria uma pausa nas suas atividades, sem dúvida vivida com agrado. Além 

disso, como testemunha este excerto, oferecia ainda a oportunidade de escapar a 

castigos ainda por cumprir, facto que seria certamente muito bem recebido pelos 

alunos. 

 

 

Figura 74 – Almoço servido no espaço do ginásio em dia de aniversário do Pe. 

Augusto Gomes Pinheiro (sd). 

 

Após o seu falecimento, a data foi transformada em Dia do Colégio, mantendo as 

mesmas atividades. A 19 de Fevereiro de 1990 procedeu-se à inauguração do 

busto do Pe. Gomes Pinheiro, da autoria do escultor José Mouta Barradas, e à sua 

colocação no Jardim dos Azulejos. Daí em diante, desse dia passou a constar uma 

singela homenagem composta pela colocação de um ramo de flores pelo ex-aluno 

mais antigo acompanhado do mais novo dos atuais alunos, numa forma de unir 

gerações formadas na mesma casa. 
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7.3. As celebrações religiosas 

 

Uma vez que se tratava de um colégio católico e que tinha internato, os seus 

alunos além da frequência diária da missa e das orações que se realizavam em 

determinados momentos do dia, como era o caso das horas das refeições e o 

período de tempo que precedia o deitar, aí recebiam também os sacramentos da 

Primeira Comunhão, da Comunhão Solene e do Crisma. 

A preparação para estes sacramentos era feita no próprio Colégio pela mão do 

Padre Augusto Gomes Pinheiro ou por um dos seus colaboradores. As cerimónias 

realizavam-se no espaço do ginásio, uma vez que a capela era pequena para 

receber os alunos e as suas famílias. Após as celebrações realizava-se um 

banquete para os alunos e convidados. 

Durante a cerimónia, os alunos seguravam na mão o missal e todos apresentavam 

no braço esquerdo o simbólico laço branco. 

Na atualidade, estas cerimónias de índole católica continuam na sua totalidade a 

ser preparadas no Colégio, mas a Primeira Comunhão e o Crisma já são 

celebradas em paróquias diversificadas da cidade de Lisboa, pela quantidade de 

pessoas que se reúnem nessas ocasiões. 
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Figura 75 - Cerimónia da Primeira Comunhão (sd). 

 

 

Figura 76 – O banquete servido após a cerimónia (sd). 
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7.4. Os Jogos Florais 

 

Os Jogos Florais consistiam num concurso promovido pelo Órgão do Centro 

Escolar em 1958 e que envolvia alunos de todos os pontos do país. 

Em boa hora o nosso jornal lançou os Jogos Florais da Primavera, pois as 

obras recebidas e já classificadas nos animam a continuar em iniciativas 

deste género. Foi na verdade agradável, receber cartas com produções de 

nossos colegas de todo o Portugal. Podemos afirmar desde o Minho até 

ao Algarve.
88

 

Para participar os alunos elaboravam um trabalho, como a escrita de um conto que 

era depois submetido à apreciação de um júri que selecionava aquele que no seu 

entender era o digno vencedor. Os primeiros classificados eram agraciados com 

um prémio e viam o seu trabalho publicado no periódico escolar.  

Os prémios eram entregues num festival que marcava o encerramento das 

atividades da Mocidade Portuguesa no Colégio. A iniciativa marcou o final da 

década de cinquenta, e estendeu-se até meados da década de setenta, mas depois 

disso não teve continuidade, coincidindo com o final do regime do Estado Novo. 

Para a entrega dos prémios estavam presentes os representantes do Órgão do 

Centro Escolar a que o Colégio pertencia. Tendo em conta que era uma atividade 

promovida pela Mocidade Portuguesa, os alunos apresentavam o traje alusivo e 

além de serem cantados os hinos da escola e de Portugal era também cantado o 

hino dessa organização. 

 

                                                           
88

 Testemunho do aluno Neto Dos Santos no artigo “Os nossos Jogos Florais” in A Nova Floresta, 

Ano XVI, Nº 20, 25 de Maio de 1958, pp. 1. 
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Figura 77 – Entrega dos prémios dos Jogos Florais na presença de responsáveis do 

Órgão do Centro Escolar (sd). 

 

 

Figura 78 – Alunos trajando a farda da Mocidade Portuguesa cantam o hino, 

orientados por D. Ascenso de Siqueira (sd). 
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Figura 79 – Anúncio dos Jogos Florais no periódico escolar (1971). 
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7.5. As exposições de trabalhos 

 

Entre 6 e 16 de Junho de 1959 realizou-se no Colégio uma exposição de trabalhos 

dos alunos mais novos. Antes dessa data não encontrámos registo de que esta 

atividade já aí tivesse sido desenvolvida. De igual modo não nos foi possível 

apurar se esta iniciativa resultou de uma vontade interna do diretor da instituição, 

ou se era mais uma das atividades promovidas pelo Órgão do Centro Escolar. Não 

deixámos contudo de especular sobre esse facto.  

A data da sua apresentação coincidiu com o dia de encerramento das atividades 

desse mesmo Centro, o que não terá sido coincidência, até porque estiveram 

presentes representantes oficiais e mais uma vez os alunos trajaram a veste da 

Mocidade Portuguesa. 

A exposição realizou-se nos salões da residência do próprio Pe. Augusto Gomes 

Pinheiro e contou ainda com a presença dos pais dos alunos envolvidos. 

Orientada superiormente pelo distinto professor José Passos Pinto que à 

Arte Infantil tem dedicado o seu esforço, foi esta [exposição] inaugurada 

no dia do Encerramento das Actividades do Centro pelo inspector da 

Mocidade Portuguesa. 

Vieram até nós algumas individualidades que a puderam apreciar 

observando pois mais uma vez a compreensão e boa vontade do nosso 

Director, para todos os problemas da juventude. 

Após a leitura deste excerto, apraz-nos refletir sobre a expressão “observando pois 

mais uma vez a compreensão e boa vontade do nosso Director” que nos leva a 

considerar uma certa atitude de colaboração nas atividades promovidas por 

outrem, no caso pelo Centro Escolar. Seguindo essa nossa conjetura a organização 

da exposição poderá ter partido do próprio Centro. 

O professor responsável pela exposição não se escusou a explicitá-la: 

Desde tempos atrás a nossa orientação tem sido lutar contra o 

convencional, contra a visão rotineira e mesquinha, pôr as crianças em 

contacto com os grandes pintores e com as fontes vivas da vida – uma 
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liberdade construída para que a personalidade se afirme e nobremente se 

desenvolva. 

Nesta exposição o tema foi seguido mas executado em frente da 

liberdade natural.
89

 

Este testemunho não deixa de conter algumas nuances políticas expressas no 

“lutar contra o convencional” e contra a “visão rotineira e mesquinha”, a 

“liberdade construída para que a personalidade se afirme” e se desenvolva 

“nobremente”. Há ainda a considerar a indicação de que “o tema foi seguido”, o 

que pressupõe uma intervenção externa, não foi uma iniciativa do professor, 

contudo este deu-lhe um cunho pessoal ao fazer com que fosse executada “em 

frente da liberdade natural”. 

Nesta exposição observaram-se trabalhos manuais do 1º e 2ºanos, 

interpretações livres do tema História da Iluminação, algumas 

interpretações de química inorgânica e o pintor Rouault foi o escolhido 

para o tema “Como as crianças vêem os grandes pintores”.
90

 

A natureza dos trabalhos é reveladora da doutrina defendida pelo Estado Novo, 

havendo aqui claramente o cunho que identificava a sua política educativa. 

Não obstante, as exposições de trabalhos dos alunos continuaram a realizar-se no 

final de cada ano letivo, constituindo uma oportunidade de se observar o trabalho 

desenvolvido ao longo do ano. Mantêm-se na atualidade e fazem parte integrante 

da cultura de escola. 

 

                                                           
89

 Testemunho do Professor José Passos Pinto no artigo “Pintura Infantil” in A Nova Floresta, Ano 

XVI, Nº 22, pp. 2. 
90

 In A Nova Floresta, Ano XVI, Nº 22, pp. 2. 
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Figura 80 – Augusto Gomes Pinheiro apresentando a exposição (Junho de 1959). 

 

Figura 81 – Convidados observando a exposição (Junho de 1959). 
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Figura 82 – Aluno acompanhado pela mãe em visita à exposição, sob o olhar 

atento dos colegas da Mocidade Portuguesa (Junho de 1959). 

 

7.6. O Cinema 

 

A construção do espaço de ginásio contemplou, de acordo com a legislação, e 

como já referimos, uma tela cinematográfica onde os alunos pudessem assistir a 

determinados filmes, criteriosamente escolhidos e que visavam dois objetivos. Por 

um lado pretendia-se proporcionar um tempo de lazer aos alunos, por outro, que 

esse tempo fosse ocupado com produções adequadas ao seu desenvolvimento 

cultural e social. 

No início de cada ano letivo era elaborado um programa com o intuito de divulgar 

os filmes que seriam exibidos e a sua calendarização. As sessões cinematográficas 

decorriam com a periodicidade de uma ou duas vezes por semana. 

Recomeçaram as aulas, novas actividades escolares e, com elas, dentro 

do aspecto pedagógico sempre de louvar, a secção de Cinema do Colégio 
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principiou as suas exibições ao domingo e, por vezes, às quartas, em 

colaboração com a Secção Cultural do Centro.
91

 

As sessões apresentadas aos domingos contemplariam somente os alunos internos, 

o que nos leva a considerar que as sessões exibidas à quarta-feira teriam como 

objetivo serem visualizadas por todos os alunos, não só por intenção do Colégio 

como do próprio Centro Escolar. 

Todos nós sabemos que o bom cinema é um grande educador, podendo 

tirar-se dele proveitosíssimos ensinamentos. Pensando nisto, o nosso 

“director cinematográfico” tem procurado apresentar aqueles filmes, que 

quer pelo seu entrecho, quer pelas suas ideias, possam ser aproveitados 

como fundos de cultura e educação.
92

 

A referência a um “director cinematográfico” respeita ao Padre Filipe Pattavina 

responsável a quem cabia a escolha dos filmes apresentados, de acordo com os 

objetivos educativos perseguidos. Os valores defendidos pela instituição e pelo 

Centro Escolar marcavam assim presença e eram identificados pelos alunos. 

Sem dúvida alguma, o melhor filme que foi exibido no nosso “écran” 

durante este mês, foi “Planície Vermelha” do qual todos nós saímos 

satisfeitos. Põe diante de nós uma fase da última grande guerra mundial, 

passada na Birmânia (…). Naqueles tempos difíceis, onde a morte os 

procurava frequentemente, a vida tornava-se quase impossível. Um único 

bem a mantinha: A fé em Deus.  

E essa mostra-nos perfeitamente o piloto cuja esposa tinha morrido no 

próprio dia do casamento, e a quem a amargura transtornara a tal ponto 

que era considerado como doido. E foi assim que, num dos momentos 

mais difíceis, ele mostrou a sua calma e solariedade. Enquanto o 

companheiro se suicida, ele segue sempre em frente, olhos postos no céu, 

vontade indomável, capaz de vencer.
93
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 Testemunho de aluno não identificado, na crónica “assim vai o cinema no Colégio” in A Nova 

Floresta, Ano XVI, Nº 22, 30 de Novembro de 1959, pp. 3. 
92

 Testemunho de aluno não identificado, in A Nova Floresta, Ano XV, Nº 17, 15 de Dezembro de 

1957, pp. 3. 
93

 Testemunho de aluno não identificado, in A Nova Floresta, Ano XV, Nº 17, 15 de Dezembro de 

1957, pp. 3. 
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De acordo com o testemunho citado a título de exemplo, temos um cenário de 

guerra com óbvias dificuldades inerentes, onde a fé inabalável constituía o bem 

imperioso que permitia sobreviver a tamanhas provações, servindo de guia em 

situações extremas e conduzindo a uma vontade soberana que permitia a vitória 

do bem sobre o mal. A mensagem educativa é evidente, assumindo o cariz 

católico patenteado pela instituição. Por outro lado, a temática da guerra abrangia 

uma perspetiva patriótica emergente da política do Estado Novo. 

(…) Os exemplos dados são realmente magníficos, mas se na verdade a 

história é fictícia, fica porém em nós gravados uns momentos de 

expectativa e ansiedade que muitas vezes nos poderão conduzir a um fim 

certo e agradável. Esperemos pois que continuem a apresentar bons 

filmes e que os exemplos deles tirados produzam em nós frutos 

proveitosos.
94

 

Importa ainda realçar no testemunho a consciência revelada na assimilação da 

mensagem, separando a realidade da ficção, considera-se que a mesma transmite 

uma lição proveitosa e é evidente a permeabilidade à inculcação dos valores 

transmitidos. Independentemente dos momentos de lazer que estas sessões 

poderiam constituir para os alunos, a missiva educacional deixava o seu cunho 

indelével. 

Na realidade atual do Colégio continuam a ter lugar as sessões cinematográficas 

nos finais do 2º e 3ºperíodos letivos, já não possuem contudo, essa missiva 

educacional. Têm como única finalidade proporcionar momentos de lazer aos 

alunos e continuam a ter lugar no espaço do ginásio. 

 

7.7. O Hino 

 

Tal como acontece em muitas instituições escolares, sobretudo as mais antigas, 

também o Colégio Manuel Bernardes possui um hino, cuja letra foi escrita por um 

antigo aluno, depois professor, e ainda que não tenha sido possível apurar a data 

em que foi escrito, a verdade é que consta do primeiro exemplar do jornal escolar 
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 Ibidem. 
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da instituição datado de 6 de Abril de 1938. A música é da autoria do conhecido 

Maestro Mário Sampayo Ribeiro que exerceu funções docentes na instituição. 

O hino é constituído por uma poesia sobre a qual apraz-nos considerar a 

capacidade de dizer muito num curto espaço de tempo. Pela escolha das palavras, 

das frases, da métrica, do ritmo e da rima, evocam-se pensamentos e sentimentos 

de uma forma particular e sem dúvida intencional por parte do autor. 

Hewitt (1994) afirma que os poetas possuem “estratégias” para arranjar os 

elementos familiares de forma inusitada. Desse modo, “ao perturbarem as visões 

usuais que os leitores têm dos elementos em análise, os poetas tornam possível 

(…) o desenvolvimento de uma compreensão alternativa desses elementos”. 

Como afirma Woods (1999), o poema tem como objetivo evocar, estimular o 

pensamento, comover, dar expressão à essência, induzir simpatia. Neste caso 

concreto, o poema que compõe o hino é episódio representativo de uma 

experiência com uma assinalável carga moral e emocional. Numa constante 

comparação entre o trabalho da terra e o trabalho das almas na escola. 

 Analisemos os versos da primeira quadra: “Desbravando o vale e a serra” – 

educando com menores ou maiores dificuldades; “Quanta vez o cavador” – 

poderia ler-se o professor; “Assim revolvendo a terra” – preparativo para a 

educação; “A põe coberta de flor” – é bem sucedido na sua missão educativa. 

Na segunda quadra: “Como lavrador sagrado / A Escola a todos seduz / Pois nas 

almas seu arado / Abre caminhos de luz” – A Escola é apresentada como um lugar 

especial, cativante, onde o educador vai plantando sabedoria, tal como um 

lavrador ao passar com o seu arado numa colheita pronta para ser colhida. 

Na terceira quadra que é o refrão: “É a Escola o sol bendito / Tanto bem nela se 

encerra / Um farol astro infinito / Guiando a gente na terra” – O resplandecer da 

escola completamente revelado. Abandona-se a temática agrícola e surge o farol 

na plenitude da sua função, iluminar e guiar a bom porto. 

Na primeira quadra, da segunda parte: “Razão forte, esclarecida / Cheia de sabor 

profundo / É d‟Alma – a doce guarida / Nas tempestades do mundo” – A escola é 
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aqui apresentada como uma forma de nos proteger de desaires, oferece os 

conhecimentos, a preparação moral para lhes fazer face. 

Na segunda quadra, da segunda parte: “A ignorância – esse véu / Que só a Escola 

rasgou / Ciência é oiro, que o céu / Para sempre abençoou” – As brumas da 

ignorância só podem ser atravessadas pela riqueza do conhecimento (o oiro é luz e 

riqueza), da Educação. E aparece depois o primeiro traço claramente de índole 

católica, a bênção celeste. 

Na primeira quadra da terceira parte: “No saber que é já riqueza / De tão subido 

valor / Põe a fé maior beleza / Maior força e mais amor” – a educação é já uma 

realidade e é a fé cristã que a engrandece, dando-lhe beleza divina, força de 

caráter e amor ao próximo. 

Na segunda quadra da terceira parte: “Vamos seguindo na vida / De olhos 

cravados nos céus / Tudo vencendo na vida / Temendo somente a Deus” – A 

missão educativa da escola está concluída, permitindo vencer na vida. Para essa 

vitória contribui a fé cristã da qual não nos podemos afastar, ela constitui-se como 

um guia vida fora, pelo que só a Deus devemos temer. 

Para o ouvinte do hino o objetivo não é apenas que o oiça, mas sim que o 

experiencie. A escrita possui de facto este potencial para se relacionar e fundir, ser 

presença fundamental para nós e para os outros. Transmite-se o sentimento e 

capta-se a emoção. 

O hino reúne ainda a capacidade de unir um grupo numa missão comum, num 

sentimento de pertença a uma causa, onde se partilha uma única identidade que é 

de todos. 
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Hino do Colégio Manuel Bernardes 

I 

           Desbravando o vale e a serra, 

          Quanta vez o cavador 

        Assim revolvendo a terra 

          A põe coberta de flor! 

 

Como lavrador sagrado, 

A Escola a todos seduz, 

  Pois nas almas, seu arado 

Abre caminhos de luz. 

 

Refrão: 

É a Escola o sol bendito 

Tanto bem nela se encerra! 

Um farol! Astro infinito, 

Guiando a gente na Terra. 

 

II 

Razão forte, esclarecida, 

Cheia de sabor profundo, 

E d‟Alma – a doce guarida 

Nas tempestades do mundo. 

 

A ignorância – esse véu 

Que só a escola rasgou 

Ciência é oiro, que o céu 

Para sempre abençoou. 

 

Refrão 

 

III 

No saber, que é já riqueza 

De tão subido valor, 

Põe a fé maior beleza, 

Maior força e mais amor. 

 

Vamos seguindo na vida, 

D‟olhos cravados nos céus! 

Tudo vencendo na lida 

Temendo somente a Deus. 

 

Refrão 

 



 
 

170 

 

 

Partitura do Hino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83 – Partitura do Hino do Colégio. 
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7.8. A Bandeira 

 

Tal como o hino a bandeira tem a capacidade de nos unificar – é a nossa bandeira. 

Neste caso, é a nossa Escola. Estes símbolos são efetivamente dotados de uma 

componente emocional elevadíssima que desencadeia o sentimento de pertença. 

A bandeira apresenta um fundo azul e branco, desconhecendo-se o que motivou 

essa escolha. Contudo, não podemos deixar de conjeturar sobre o facto dessas 

cores terem marcado presença nas bandeiras nacionais durante um longo período 

de tempo, o que pode ter contribuído para essa opção. Por outro lado, a cor azul 

não deixa de estar associada a uma dimensão celestial e o branco não deixa de 

representar candura e virtude, o que se enquadraria eficazmente no ideário de uma 

instituição católica.  

Quanto ao símbolo existente na bandeira sempre marcou presença no dia-a-dia do 

Colégio. Fazia parte das fardas e do vestuário desportivo e identificava a escola. 

Mas, ao longo desta investigação não foi possível determinar quem o desenhou. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 – Bandeira do Colégio. 
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Trata-se de uma esfera armilar que de imediato nos remonta para a temática dos 

Descobrimentos e que pode ter duas leituras. Considerámos que por um lado, 

tendo em conta o contexto político e as ideologias vigentes que o país vivia na 

época da fundação do Colégio, a esfera armilar poderá ser interpretada como um 

elemento patriótico. Por outro lado, considerando que foi elaborado para uma 

escola, fará sentido que traduza a missiva de ir mais além. A corroborar essa 

interpretação temos a frase em latim – Respice Finem que acompanha a esfera.  

O lema do Colégio – Respice Finem – (Atende ao fim), tirado da obra do 

Padre Manuel Bernardes pareceu-me adequado para uma casa de 

educação. Na preparação para a vida deve pensar-se desde muito cedo e a 

sério, no caminho a seguir para que se possa conseguir aquele fim que 

Deus destinou para cada homem. 

Tenho a impressão de que sob o ponto de vista intelectual e educativo o 

nosso Colégio tem conseguido realizar o fim a que se propôs. São muitos 

os antigos alunos que com frequência vêm ao Colégio matar saudades – 

recordar as horas difíceis, as alegrias da juventude e várias peripécias da 

sua mocidade, para alguns já bastante recuada no tempo.
95

 

Respice Finem significa olha o fim, ou atende ao fim. Como afirmou o Pe. Luís de 

França, conselheiro espiritual da instituição durante parte da década de noventa do 

século passado: 

Respice Finem é uma visão que estrutura a realidade presente a partir da 

consideração dos fins. Para o autor da Nova Floresta e patronímico deste 

Colégio, a educação começa pela consideração do fim a que o homem 

está destinado, e à luz da fé cristã. Depois vem a elaboração detalhada 

dos meios e para tanto Manuel Bernardes escreveu durante 36 anos, 

dezanove volumes. (…) O fundador do Colégio Manuel Bernardes (…) 

soube aquilatar um vulto pedagógico bem adequado a patrono de uma 

comunidade educativa.
96
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 Testemunho de Augusto Gomes Pinheiro in A Nova Floresta, Ano XXXIV, Nº 2, pp.7. 
96

 Testemunho do Padre Luís de França, no artigo “Respice Finem um programa” in A Nova 

Floresta, Ano LXI, Nº 45, Fevereiro de 2000, pp. 4. 
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O Pe. Gomes Pinheiro quis deste modo deixar mais um contributo da obra de 

Manuel Bernardes ligada à história do Colégio que fundou. Possivelmente 

pretendia oferecer aos seus alunos um lema que os pudesse auxiliar na sua vida de 

estudantes, incitando-os a olhar o fim, a obra completa. 

 

 

Figura 85 – O símbolo do Colégio Manuel Bernardes. 
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Capítulo IV – O Jornal Escolar 
  
 

Nos últimos anos a imprensa tem vindo a ser utilizada como fonte documental de 

assinalável valor para a compreensão de uma determinada época. A imprensa 

possibilita múltiplos campos de pesquisa onde se inserem a História da Educação, 

a Sociologia, a Pedagogia, a Política, entre outros. Constitui um significativo 

instrumento de trabalho em pesquisa, pela diversidade de informações que 

disponibiliza ao investigador que pode assim apreender factos únicos para o seu 

estudo. 

No caso da nossa investigação, os jornais escolares constituíram um fio condutor, 

através do qual foi possível reconstituir a história da instituição que estudámos, 

com recurso a uma análise detalhada que permitiu avaliar a política educativa, as 

práticas em vigor, as vivências escolares, e a ideologia moral e social, com base 

no discurso veiculado e nos temas debatidos. 

Como afirmam Catani & Bastos (1997) os jornais constituem uma instância 

privilegiada para a apreensão dos modos de funcionamento do campo educacional, 

na medida em que fazem circular informações sobre o trabalho pedagógico, o 

aperfeiçoamento das práticas docentes, o ensino específico das diferentes 

disciplinas, a organização dos sistemas, e outros temas emergentes do espaço 

profissional. 

 

1. A imprensa e a educação 

 

A leitura da imprensa pedagógica põe a descoberto a realidade educativa de uma 

época, revelando-se, de acordo com Catani e Bastos (1997), como um 

observatório de onde é possível vislumbrar todo um quotidiano vinculado por 

uma determinada época histórica. 

Como afirma Neto (2002), a imprensa escrita possui a capacidade de formar uma 

cultura, funcionando como um veículo educativo, através dela divulgam-se e 

consolidam-se as principais representações sociais. A palavra escrita assume a 
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possibilidade de ser resgatada no futuro para ser utilizada como documento na 

construção de interpretações históricas. 

Mas o corpus das publicações periódicas não foi, até hoje, objeto de uma 

atenção específica. E, no entanto, a função que ela desempenha na 

configuração institucional do campo educacional na afirmação da 

profissionalidade docente, no debate de ideias pedagógicas ou no 

desenvolvimento de práticas educativa e escolares, concede-lhe um 

estatuto muito especial. 

(Nóvoa, 1993: XXXIII) 

 Os periódicos assumem deste modo um valor inestimável no campo da pesquisa 

educacional, quer como fonte, quer como objeto de investigação.  

É difícil encontrar um outro corpus documental que traduza com tanta 

riqueza os debates, os anseios, as desilusões e as utopias que têm 

marcado o projeto educativo nos últimos dois séculos. Todos os atores 

estão presentes nos jornais e revistas: os professores, os alunos, os pais, 

os políticos, as comunidades (…). A escrita jornalística não foi ainda, 

muitas vezes, depurada das imperfeições do quotidiano e permite, por 

isso mesmo, leituras que outras fontes não autorizam. Por outro lado, é 

através deste meio que emergem “vozes” que têm dificuldade em se 

fazerem ouvir noutros espaços sociais (…). 

(Nóvoa apud Bastos, 2002: 169) 

O periódico do Colégio Manuel Bernardes constituiu efetivamente o corpus 

documental basilar da nossa investigação, emergindo como uma referência para a 

compreensão do universo educacional de onde emana um conjunto de dados que 

alargaram a nossa visão promovendo interpretações dotadas de uma abrangência 

que nos permitiu acompanhar o percurso da instituição. 

Como afirma Carvalho (2010), o universo da imprensa é ricamente diversificado, 

facultando aproximações múltiplas, com maior destaque para aquelas que tratam 

especificamente das publicações voltadas para as questões educacionais. 
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2. A Nova Floresta 

 
O Colégio iniciou a publicação do seu próprio jornal a 6 de Abril de 1938, 

mantendo-se a mesma até à atualidade, ainda que com alguns interregnos 

temporais. Nele destaca-se, ao longo do tempo, a coerência com o ideal de 

educação vinculada pela instituição. 

Mais uma vez como referência à obra literária do Padre Manuel Bernardes, o 

fundador do Colégio escolhe para nome do periódico A Nova Floresta. Título de 

uma das mais conhecidas obras desse autor. 

Além de divulgar as práticas e as vivências escolares, incentivava e dava a 

conhecer a produção literária dos alunos.  

Primeiro que tudo, não é um jornal de informação. Não. Além de ser 

mais laço de camaradagem que une todos os alunos da Escola, e um 

órgão que os represente, é uma bandeira que os precede. A Nova Floresta 

tem outra ambição. Ela fará o possível para se tornar, na medida das suas 

forças, o viveiro onde vejam a luz do sol novos talentos, novas penas, se 

me é permitido dizer – novos escritores, que amanhã, lançados na vida, 

utilizem esta primeira aprendizagem jornalística e literária, e ponham o 

seu talento ao serviço da Nação.
97

 

 

 

 

 

 

  

Figura 86 - Cópia do cabeçalho referente ao primeiro número do periódico escolar  

A Nova  Floresta (6 de Abril de 1938). 
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 Testemunho do aluno Fernão de Castro Vaz Pinto in A Nova Floresta, Ano III, Nº 6, 20 de 

Dezembro de 1941, pp. 2. 
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Como defende Lopes (2004), mesmo sendo a imprensa escolar porta-voz das 

concepções de educação e da prática educativa da escola, servia também para 

discutir o caráter formador do jornal em geral. O Padre Augusto Gomes Pinheiro 

reconhecia-lhe as vantagens: 

O jornal tem para todos os alunos vantagens muito grandes. Desperta 

neles possibilidades latentes, vocações que sem esse estímulo se 

perderiam; obriga-os a pensar, saber manobrar a sua imaginação e a dar 

os primeiros passos na sublime mas difícil arte de redigir. (…) Muitos 

nomes de escritores ilustres nas Ciências e nas Letras tiveram os 

primeiros ensaios num jornal escolar. A colaboração no jornal, em 

pequenas notícias, em artigos a brincar, cria o gosto por esta actividade 

que mais tarde na vida lhes há-de servir de muito.
98

 

Reconhecia ainda valoroso o contributo do corpo docente, que podia reiterar a 

formação dos alunos através do jornal. 

A colaboração do corpo docente em A Nova Floresta é não só muito útil 

mas absolutamente necessária. 

Esta colaboração impõe-se pelas proveitosas lições, que os alunos por 

este meio podem obter dos professores em assuntos literários, científicos 

e técnicos (…).
99

 

O jornal escolar de algum modo também pode ser visto, como uma forma de 

revisitar os tempos de estudante, fazendo parte da memória coletiva dos ex-alunos. 

A sua razão de ser é facilmente justificável pelas possibilidades que abre 

aos alunos, pelo intercâmbio que possibilita e pela continuidade, para 

além das paredes do Colégio, da vida do mesmo. Mas quanto a mim a 

sua principal utilidade é a grande prazo. Ainda hoje quando releio 

números do meu tempo de aluno, procuro avidamente alusões a meu 

respeito que me transportam a esses tempos e possibilitam transfigurar-

me naquele rapazito franzino e de cara cheia de borbulhas que como 

vocês também deambulou por estes corredores e aqui viveu os mesmos 
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 Testemunho de Augusto Gomes Pinheiro in A Nova Floresta, Ano XVI, Nº 18, 31 de Janeiro de 

1958, pp.2. 
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problemas que hoje vos assaltam, (…) agradáveis sensações que daqui 

por alguns anos vos confortarão.
100

 

O aumento da fluência escrita, a formação de juízos de valor podem efetivamente, 

resultar de uma participação em projetos de comunicação, como é o caso dos 

jornais escolares. O espaço da imprensa na escola pode constituir um local 

privilegiado de promoção do diálogo e da partilha, onde os alunos constroem 

ativamente o seu processo de aprendizagem. Leva-os a consciencializar os seus 

valores e os seus ideais e ao mesmo tempo que os expressam a terceiros, 

expressam-nos a si próprios. 

É o jornal da rapaziada, onde se contam as traquinices dos estudantes e 

onde sob a forma de brincadeira se vêem estampadas as nossas alegrias, 

tristezas e esperanças. Um jornal de colégio é uma crónica da vida 

escolar. Nele estão marcados os factos mais importantes de uma época 

despreocupada e sem dúvida a mais feliz da nossa vida.
101

 

Ao participar num jornal, o sujeito que lê e o sujeito que escreve fazem uso da 

palavra com o intuito da compreensão e apreensão de uma determinada mensagem, 

o que implica um ato de partilha e reflexão de ambos. Essa atitude reflexiva 

origina uma análise crítica onde se explicitam interesses, opiniões e formas de 

estar, emergentes das suas vivências. 

Durante o período de vigência do Estado Novo, a imprensa escolar assumiu um 

papel primordial na divulgação ideológica e doutrinal. A Nova Floresta não foi 

alheia a esse facto institucional: nas suas páginas encontrámos alguns artigos cujo 

intuito era precisamente veicular uma mensagem de cariz ideológico. 

Mocidade Portuguesa, o teu coração juvenil não está eivado de peçonha 

virulenta; defende-o porque a hora que passa é tua. 

Protege-o com todo o carinho, fortifica-o com a fé, tira do Evangelho a 

força, da história o exemplo, e de ti próprio a vontade. Que cada um dos 

teus componentes, seja uma pedra inquebrável, para que todas as pedras 
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 Testemunho de Rodrigo Louro, ex-aluno do Colégio e na época Chefe de Disciplina. In A Nova 

Floresta, Ano XVI, Nº 19, 22 de Fevereiro de 1958, pp. 6.
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  Testemunho do aluno Brito Limpo Serra, na época diretor do jornal in A Nova Floresta, Ano II, 

Nº 5, 22 de Dezembro de 1940, pp. 1. 
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juntas com o cimento de uma sã virtude forme a muralha insuperável que 

não derruirá para salvaguarda daquilo que para cada um de nós deve ser 

mais querido – Portugal.
102

 

Retirado de um artigo intitulado “Deus, Pátria e Mocidade” que só pelo título 

expressa um ideal distintivo da política do Estado Novo, este excerto contém uma 

mensagem claramente identitária que se pretendia ver difundida, visando a criação 

de uma influência e a adoção de uma ideologia nas classes mais jovens e por isso 

mais influenciáveis, usando estrategicamente como veículo de transmissão o 

jornal escolar. 

Elaborado por alunos contou com a participação de professores. A redação e a 

administração circunscreveram-se à responsabilidade do Colégio e durante uma 

época ao Órgão do Centro Escolar. 

Quando surgiu em 1938, o jornal era propriedade da própria instituição. Entre 

1941 e 1963, a exemplo de tantos outros periódicos, foi propriedade do Centro Nº 

36 da Mocidade Portuguesa. Nos últimos anos da década de sessenta deixa de ser 

publicado, reiniciando-se a publicação em 1971, altura em que volta a ser 

propriedade do Colégio. No que concerne à composição e impressão, ao longo da 

sua existência esteve a cargo de diversos órgãos.  

A apreensão de propriedade do periódico, por parte da Mocidade Portuguesa é 

reveladora da política de controlo e vigilância que esta organização detinha sobre 

a imprensa generalizada, alcançando também as pequenas produções escolares, 

mesmo no âmbito de uma instituição privada. Quando se dá a alteração de 

designação do Centro que detinha a propriedade de A Nova Floresta, estamos já 

perante a fase final do regime do Estado Novo, com a desarticulação implícita da 

Organização da Mocidade Portuguesa. 

A coordenação e orientação do jornal esteve durante muitos anos, sob a 

responsabilidade dos alunos mais velhos que frequentavam o Colégio. Só na 

década de oitenta é que esse cargo passou a ser assumido pelo professor Ângelo 

Raposo, que ainda detém esse estatuto. 
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  Testemunho de Patrício Simão no artigo “Deus, Pátria e Mocidade” in A Nova Floresta, Ano I, 

Nº 1, 6 de Abril de 1938, pp. 4. 
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O Jornal A Nova Floresta constitui um exemplo de um periódico de natureza 

escolar que acompanhou o desenvolvimento da instituição onde foi criado, 

chegando à atualidade. O seu percurso nem sempre foi fácil, viveu tumultos e 

sobressaltos, sobreviveu a um dos acontecimentos mais marcantes da história da 

humanidade, a 2ª Grande Guerra, viu-se censurado e conduzido pelo Antigo 

Regime, passou por uma nova revolução. Houve de facto alturas em que a sua 

publicação foi interrompida, mas os seus desígnios não terminaram: esperaram 

que a tempestade passasse para o fazer renascer. 

 

3. A participação no jornal escolar 

 

No intuito de aferir a participação na elaboração do jornal, constituímos um 

núcleo formado por quarenta e dois exemplares editados entre 1938 e 1990. 

 

Quadro 1 – Participação no jornal escolar de 1938 a 1990 

Nº 

Jornal 
Alunos Profs. Direção 

Ex- 

alunos 

Pessoas ou 

organismos 

exteriores 

Não 

identificados 
Total 

Ano I 

 Nº1 

6/4/1938 

11 3 1 2 ----- 1 18 

Ano I  

Nº2 

6/5/1938 

12 2 1 ----- 1 4 20 

Ano I 

 Nº3 

6/6/1938 

19  3 1 1 5 29 

Ano I 

 Nº4 

15/3/1939 

11 2 1 1 1 1 17 

Ano II 

 Nº5 

22/12/1940 

14 1 2 ----- 1 3 21 

Ano III 

 Nº6 

20/12/1941 

12 3 1 ----- ----- ----- 16 

Ano I 

 Nº7 

15/12/1942 

7 ----- ----- 1 ----- 1 9 
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Nº 

Jornal 
Alunos Profs. Direção 

Ex- 

alunos 

Pessoas ou 

organismos 

exteriores 

Não 

identificados 
Total 

Ano II 

 Nº 8 

15/12/1943 

13 1 ----- 1 ----- 3 18 

Ano VII 

 Nº 8 

20/12/1944 

13 1 1 ----- 4 2 21 

Ano VIII 

 Nº 9 

2/2/1945 

11 ----- ----- ----- ----- 3 14 

Ano VII 

 Nº 10 

28/7/1945 

1 6 1 1 9 1 19 

Ano IX  

Nº 11 

8/2/1946 

5 1 ----- ----- 1 3 10 

Ano X 

 Nº 12 

17/12/1946 

7 1 ----- ----- ----- 4 12 

Ano XI 

 Nº 13 

15/12/1947 

11 ----- ----- ----- 1 4 16 

Ano XII 

 Nº 14 

15/12/1948 

12 ----- 1 ----- ----- 4 17 

Ano XIV  

Nº 16 

27/2/1950 

10 ----- ----- ----- ----- 4 14 

Ano XV  

Nº 17 

15/12/1957 

16 4 ----- ----- ----- 5 25 

Ano XVI 

 Nº 18 

31/12/1958 

9 1 ----- ----- 1 1 12 

Ano XVI 

 Nº 19 

22/2/1958 

19 4 ----- ----- 1 1 25 

Ano XVI 

 Nº20 

25/5/1958 

17 2 ----- ----- ----- 2 21 

Ano XVI 

 Nº22 

30/11/1959 

13 1 2 ----- 1 1 18 

Ano XVII 

 Nº25 

Abr. 1963 

15 1 ----- ----- ----- 2 18 

Ano XXXIII 

 Nº2 

30/5/1971 

6 ----- 2 ----- ----- 10 18 

Ano XXXIV 

 Nº1 

12/12/1971 

2 1 1 ----- ----- 18 22 
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Nº 

Jornal 
Alunos Profs. Direção 

Ex- 

alunos 

Pessoas ou 

organismos 

exteriores 

Não 

identificados 
Total 

Ano XXXIV 

 Nº2 

19/2/1972 

3 ----- ----- ----- ----- 12 15 

Ano XXXIV 

 Nº3 

3/6/1972 

25 5 1 ----- ----- 3 34 

Ano XXXV 

 Nº2 

19/2/1973 

14 5 1 ----- 4 1 25 

Ano XXXVIII 

Nº1 

30/5/1985 

4 2 1 1 3 2 13 

Ano XXXIX  

Nº2 

30/6/1986 

5 4 ----- 1 ----- 6 16 

Ano XXXIX  

Nº3/4 

Out./Dez. 1986 

10 4 ----- ----- 3 3 20 

Ano XL 

 Nº5 

19/2/1987 

13 7 2 4 2 ----- 28 

Ano XL 

 Nº6 

19/2/1987 

18 7 1 ----- 1 7 34 

Ano XL  

Nº5 

Out./Dez. 1987 

36 4 1 1 ----- ----- 42 

Ano XLI 

 Nº8 

Jan./Mar. 1988 

21 3 1 1 ----- 3 29 

Ano L 

 Nº9 

Abr./Jun. 1988 

23 1 2 1 ----- 2 29 

Ano L 

 Nº10 

Out./Dez. 1988 

33 2 1   8 44 

Ano L  

Nº11 

Jan./Mar. 1989 

18 1 1 1 1 3 25 

Ano 4 

 Nº12 

Abr./Jun. 1989 

32 1 1 1  5 40 

Ano XLII 

 Nº 13/14 

Set./Dez. 1989 

29 4 1   3 37 

Ano XLIII  

Nº15 

19/2/1990 

4 7 2 2  1 16 

Ano XLII 

 Nº16 

13/6/1990 

24 4 2 1   31 
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Nº 

Jornal 
Alunos Profs. Direção 

Ex- 

alunos 

Pessoas ou 

organismos 

exteriores 

Não 

identificados 
Total 

Ano XLII  

Nº17 

Dez. 1990 

29 4 2  2 6 43 

Total 607 100 37 21 38 148 951 

 

 

Gráfico 1 – A Participação no Jornal A Nova Floresta entre 1938 e 1990 

 

 

A análise avaliativa da participação revela que os alunos constituem o grupo que 

mais contribuiu na redação de artigos, com um índice de 63,82%, confirmando 

que este era um jornal de alunos feito para os alunos. Na sua maioria, os textos 

deste grupo apresentam pequena ou média dimensão incidindo em temáticas 

relacionadas com as vivências escolares, aspetos históricos, textos narrativos e 

poemas. 

O segundo lugar foi ocupado pelos professores, com um índice de 10,51%, 

percentagem muito inferior à dos alunos. Os seus artigos são de maior dimensão e 

reveladores de um conteúdo educacional coincidente com o ideário da instituição. 
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Os seus textos, ao retratarem o quotidiano escolar ou ao abordarem temáticas 

históricas e culturais, contêm um cunho formativo claramente dirigido aos alunos. 

O terceiro lugar pertence aos organismos exteriores à própria instituição e que 

alcançam um valor de 3,99%. Aqui estão inseridos pessoas pertencentes à esfera 

privada e à oficial e que fizeram chegar textos da sua autoria, habitualmente para 

felicitar o diretor pelo seu trabalho ou por uma distinção oficial que tenha 

recebido. 

O quarto lugar é ocupado pela direção do Colégio com textos que visam a 

formação do aluno, contendo diretrizes claras de conduta pessoal e escolar. Este 

grupo apresentou um baixo índice de participação, contando com 3,89%. Não 

obstante, os valores defendidos pelo diretor marcaram presença indireta no 

periódico, por meio das entrevistas que os alunos faziam, sobretudo nas primeiras 

décadas da instituição. 

O quinto lugar pertenceu ao grupo dos ex-alunos com 2,20% de participação, que 

considerámos por isso quase inexistente. O seu pequeno contributo consiste em 

textos reveladores de memórias dos seus tempos de estudantes e da importância 

que esse facto assumiu na sua formação, podendo, no nosso entender, constituir-se 

como um exemplo para os mais novos. 

O último grupo não foi o que apresentou um índice mais baixo. Pelo contrário, 

atingiu uma percentagem de 15,59%. Pertence ao grupo de artigos que não foi 

possível, no decurso da investigação, identificar. Uns porque não possuem nada 

que os identifique, outros porque continham apenas inicias ou porque 

apresentavam somente um nome próprio que não permitiu a identificação. Num 

número reduzido encontrámos ainda alguns que apesar de estarem identificados 

não foi possível estabelecer a sua relação com o Colégio. 
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4. Análise temática 

 

As publicações do periódico do Colégio Manuel Bernardes dão a conhecer uma 

realidade educativa, contribuindo com o seu exemplo para os estudos realizados 

neste âmbito. 

Seguindo a metodologia apresentada por Bardin (1977), iniciámos a análise com 

uma leitura flutuante no intuito de nos inteirarmos dos documentos a analisar e 

conhecer o seu conteúdo, de forma a familiarizarmo-nos com eles e a iniciar o 

reconhecimento de possíveis categorias de análise. 

Nessas primeiras leituras que abrangeram novecentos e cinquenta e um artigos, 

reconhecemos de imediato o valor e a pertinência da informação que nos 

possibilitou a reconstrução das vivências, das conjunturas, dos ideais, da cultura, 

dos diferentes autores, permitindo um verdadeiro olhar para a instituição, 

formando o já referido observatório. 

As leituras realizadas permitiram-nos o estabelecimento de categorias temáticas 

no intuito de abranger as dimensões que marcam presença nos discursos dos 

diferentes intervenientes. Essas categorias foram definidas de acordo com os 

conteúdos específicos dos artigos, pelo que, nalguns casos, foi considerada mais 

do que uma categoria num só artigo. 

Quadro 2 - Categorias de análise temática do periódico A Nova Floresta e 

frequência 

 Temas Frequência 

A Quotidiano escolar 85 

B Vivências pessoais 69 

C Valores políticos 21 

D Valores religiosos 98 

E Valores culturais e sociais 106 

F Valores e normas pessoais 85 

G Mocidade Portuguesa 9 

H Questões pedagógicas 58 
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I História local, regional ou nacional 58 

J Notícias de atividades desenvolvidas na instituição 79 

K O papel da família na educação 12 

L Atividades desportivas 37 

M Visitas de estudo e excursões 26 

N Cinema 5 

O Texto poético 139 

P Texto narrativo – género ficção 92 

Q Passatempos 78 

  Total: 1057 

 

 

Gráfico 2 - Temas por categoria no periódico A Nova Floresta 

 

 

O texto poético, como pudemos verificar, ocupou um lugar primordial no índice 

temático do periódico. Desde a sua fase inicial as suas páginas apresentavam 

poesias escritas sobretudo por alunos. A contribuição dada pelos professores neste 

registo revelou-se insignificante. 
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As temáticas de âmbito cultural e social ocuparam o segundo lugar no conjunto 

dos artigos, tendo sido escritas, maioritariamente, pelos alunos. A contribuição 

dos professores, ainda que superior à temática cimeira, continuou num nível baixo.  

Em terceiro lugar surgiram os valores religiosos, facto coincidente com o cariz 

católico da instituição. Neste caso as produções dos alunos são mais baixas do que 

nas temáticas anteriores, contrapondo-se às dos professores, da direção e de 

organismos externos que neste domínio se revelaram crescentes. 

O uso da ficção na escrita narrativa ocupou o quarto lugar e novamente os alunos 

dominaram estas produções. A este facto não será alheio a natureza do próprio 

jornal enquanto forma de fomentar a escrita dos alunos que nele experienciavam 

os primeiros ensaios jornalísticos. 

O quotidiano escolar e as vivências pessoais surgiram ambos em quinto lugar 

desta análise, produzidas marcadamente pela mão dos alunos e constituindo um 

reportório de inquestionável valor para o estudo da história da instituição.  

As notícias de atividades desenvolvidas na escola foram numericamente elevadas, 

revelando-se como um núcleo difusor das produções do Colégio. Cerca de metade 

dos artigos deste domínio são de autoria desconhecida, mas pelo conhecimento 

que revelam da realidade escolar, poderão ter sido produzidos na própria 

instituição. 

Os passatempos também se destacaram e ainda que a maioria fosse da autoria dos 

próprios alunos, um grupo considerável não se encontra identificado. 

Maioritariamente englobam palavras cruzadas e charadas que diziam respeito a 

alunos e professores. Sendo este um jornal para os alunos, esta rubrica visava fins 

meramente de entretenimento. 

Seguiu-se a temática das vivências pessoais com artigos redigidos em grande 

número pelos alunos que aí expressavam experiências pessoais em muitos casos 

relacionadas com passeios familiares vividos durante o período de férias, o que 

nos remete para algum saudosismo, sobretudo entre os alunos internos. 

As questões pedagógicas e a temática que envolve a História contemplaram o 

mesmo número de artigos. As primeiras foram redigidas por professores e pela 
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própria direção e reportam sobretudo à importância da Educação e à dimensão 

formadora do indivíduo, veiculando princípios claramente dirigidos aos alunos. 

No âmbito da História, os artigos escritos quase na íntegra pelos alunos, colocam 

em destaque figuras históricas dignas de ser seguidas como exemplo, de onde se 

destacam a coragem, o amor à pátria e a Deus. São destacados ainda vultos da 

literatura como é o caso de Luís de Camões e repetidas vezes de Manuel 

Bernardes. 

O desporto surge nas décadas iniciais em coluna própria, bem identificada e 

pertencendo a redação dos artigos marcadamente aos alunos. São textos que 

davam conta das atividades desenvolvidas nesse âmbito e dos resultados obtidos, 

redigidos entusiasticamente, permitindo a perceção da importância deste setor na 

vida quotidiana. 

As excursões e visitas de estudo enquadram-se em textos narrativos, redigidos em 

número mais elevado pelos alunos e destacam com entusiasmo locais visitados, 

salientando ainda as vantagens inerentes à sua realização. 

Os valores políticos inserem-se em artigos de exaltação da ideologia do Estado 

Novo e surgiram na década de quarenta quando a publicação passou a estar 

abrangida pelo Centro Escolar Nº 36 da Mocidade Portuguesa, ocupando regra 

geral um lugar de destaque - primeira página do periódico. 

Os artigos apresentados sobre a temática da família na educação são originários 

dos encarregados de educação e destacam o papel da mesma em ligação à escola. 

O número de artigos é contudo irrelevante, revelador da sua baixíssima 

participação. 

No que concerne à Mocidade Portuguesa, o número de artigos é 

significativamente baixo e composto por pequenos textos dando conta de 

atividades promovidas por esta organização ou realçando a ideologia norteadora. 

Não obstante, não revelou no periódico o fôlego que a caracterizava na época. 

Por último, o cinema apresentou uma rubrica periódica em finais da década de 

cinquenta dando a conhecer as projeções visualizadas mensalmente e sintetizando 

as mensagens envolvidas. Nomeadamente, valores patrióticos e religiosos, 

apontados como um exemplo de conduta. 
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Ainda que as temáticas abordadas no jornal apresentem um leque variado, importa 

salientar o papel preponderante que os alunos tiveram na elaboração dos números 

que integraram a presente análise. A eles se deve A Nova Floresta.  
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CONCLUSÃO 
  

 

Investigar uma instituição com um tão longo período de existência no âmbito de 

uma dissertação de mestrado, mais do que um projeto ambicioso apresenta-se 

inquestionavelmente como uma limitação e não foi a única. O facto de se tratar de 

uma instituição privada implica que a documentação existente sobre a mesma se 

encontra maioritariamente no seu espaço de ação. Depois destaca-se a questão 

incontornável de sermos pioneiros no estudo da história da instituição. Contudo, 

este é também o maior dos desafios que resolvemos abraçar. Como afirma Eco 

(1977), há uma satisfação de um desportista em andar à caça de um texto que não 

se encontra, há uma satisfação de charadista em encontrar, depois de se ter 

refletido muito, a solução de um problema que parecia insolúvel. 

Primeiramente, não podemos deixar de chamar a atenção para o contributo da 

escola privada, como forma de assegurar um ensino de qualidade, apresentando-se 

como uma alternativa válida e coerente ao ensino público, demonstrando que a 

responsabilidade educativa não cabe somente ao Estado. Ainda que justamente lhe 

possa ser imputada, não impede a existência de alternativas e a criação e 

organização de instituições privadas que se preocupam em dar resposta às 

necessidades das crianças e dos jovens. 

Em segundo lugar, apraz-nos destacar o empreendedorismo do Pe. Augusto 

Gomes Pinheiro que perseguindo uma vocação, conseguiu concretizar 

solidamente o seu projeto e escolher os seus sucessores para lhe dar continuidade. 

O facto de a sua obra ser desconhecida de muitos, enquanto figura da pedagogia 

nacional, justifica a realização efetiva de investigações que permitam dar a 

conhecer não só a obra como o seu legado. 

Em terceiro lugar, é legítimo sublinharmos que o seu Colégio, fruto da sua 

determinação, ainda que não seguindo, como vimos, uma corrente pedagógica 

específica, se revelou uma tarefa audaz e bem sucedida, contribuindo para a 

formação de milhares de crianças e jovens que aí realizaram o seu percurso 

escolar e desenvolveram uma identidade que os leva a acreditar na instituição e 
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nela entregarem os filhos e netos para trilharem o mesmo percurso. Entre os 

antigos alunos, procurou também os docentes que aí tiveram sempre uma porta 

aberta, imbuídos do espírito do Colégio. 

Em quarto lugar, destacamos o lema sempre perseguido da educação integral, 

considerando o aluno como um todo que é necessário formar do ponto de vista 

moral, cognitivo e físico. 

Gostaríamos ainda de salientar que a relação estabelecida com os alunos não se dá 

por finalizada aquando da sua saída do Colégio, pelo que as festividades inerentes 

ao Dia do Colégio contam sempre com a presença de antigos alunos, no intuito de 

sustentar o quadro de referências que fez parte da vida de cada um e que é 

importante revisitar. 

Todos estes aspectos continuam a fazer parte do projeto do Colégio, revelando 

que estão dotados da qualidade que visa o sucesso académico. E não se 

apresentam vantajosos unicamente para os alunos, constituem uma mais-valia 

para os professores que não vêem as suas práticas limitadas por excessos 

burocráticos e aqui assumem e vivem em pleno a profissão que escolheram. Este 

facto contribui certamente para a estabilidade que sempre marcou o corpo docente, 

salvaguardado ainda por uma liderança que exerce a coordenação e a autoridade 

de forma eficaz, conduzindo o rumo da instituição de acordo com os princípios 

que formam já o património do Colégio. 

Numa perspectiva temporal, constatámos que um projeto pedagógico pensado por 

uma pessoa, o Pe. Augusto Gomes Pinheiro, na terceira década do século passado, 

conseguiu não só ser encetado pelo próprio, como pelos seus sucessores, que 

partilhando princípios semelhantes deixaram o seu cunho em milhares de alunos e 

contribuíram de forma inequívoca para o sucesso do ensino privado nacional. 
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ANEXO 1 

Guiões de Entrevistas 

 

Anexo 1.1. Guião de Entrevista – Ex-alunos 

Anexo 1.2. Guião de Entrevista – Professores 

Anexo 1.3. Guião de Entrevista – Chefe de 

Disciplina 

Anexo 1.4. Guião de Entrevista – Secretário-Geral 
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Anexo 1.1. 

 

Guião de Entrevista – Ex-alunos 

Questão Principal 
Questões Complementares 

 

Pretensão da 

investigadora 

Gostou de frequentar 

o Colégio? 

Durante quanto tempo o 

frequentou? 

Por que motivo frequentou 

este Colégio? 

Recomendava-o a um 

familiar ou amigo? 

Identificar as 

motivações inerentes à 

frequência. 

Aferir o grau de 

satisfação. 

Como descreve o 

Colégio? 

O que aprendeu de mais 

relevante? 

Considera o ensino exigente? 

Justifique. 

Como eram os professores? 

Era feliz no Colégio? 

Fez amigos durante a 

frequência? 

Mantém contacto com esses 

amigos? 

Mantém contacto com o 

Colégio? 

Apreender a vivência 

dos alunos no 

Colégio. 

Compreender de que 

modo os ex-alunos, 

caracterizam o 

Colégio. 

Como caracteriza o 

Colégio em termos de 

disciplina? 

 

Havia grandes exigências 

disciplinares? 

Como eram as punições? 

Compreender de que 

modo era a disciplina 

apreendida. 

Como se 

relacionavam as 

pessoas no Colégio? 

Como era a relação entre os 

alunos? 

Como era a relação com os 

professores? 

Como era a relação com os 

prefeitos? 

Caracterizar as 

diferentes relações 

educativas. 

De que modo a 

educação obtida no 

Colégio influenciou a 

sua vida? 

Que mais-valias ou 

condicionantes lhe trouxe? 

Como caracteriza o tipo de 

educação obtida? 

Compreender os 

princípios 

pedagógicos que 

norteavam o Colégio. 

Que imagem têm as 

pessoas do Colégio? 

É habitual ouvir falar do 

Colégio? 

Que tipo de comentários se 

fazem? 

Apreender a imagem 

social do Colégio. 
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Anexo 1.2. 

 

Guião de Entrevista – Professor 

Questão Principal Questões Complementares Pretensão da 

investigadora 

Como se processou a 

sua admissão no 

Colégio? 

De que modo teve 

conhecimento da vaga? 

Quem o entrevistou? 

Que tipo de questões lhe 

foram colocadas? 

Compreender o 

processo de 

candidatura. 

Conhecer o tipo de 

perfil procurado. 

Por que motivo 

aceitou trabalhar no 

Colégio? 

Há quanto tempo dá aulas no 

Colégio? 

Que razões o levam a 

permanecer no Colégio? 

Conhecer o grau de 

satisfação dos 

professores e as 

motivações que os 

levam a permanecer. 

Que princípios 

pedagógicos norteiam 

este estabelecimento 

de ensino? 

 

Quais os princípios que 

regem a educação dos 

alunos? 

Quais os princípios que 

regem a atuação dos 

professores? 

Que tipo de comportamentos 

são valorizados? 

Que tipo de comportamentos 

são sancionados? 

Compreender quais os 

princípios 

pedagógicos 

defendidos na 

instituição. 

Como se 

relacionavam as 

pessoas no Colégio? 

Como é a relação 

professor/aluno? 

Como é a relação entre os 

professores? 

Como é a relação dos 

professores com a Direção 

Pedagógica? 

Como é a relação dos 

professores com a 

Administração? 

Como é a relação do Colégio 

com os encarregados de 

educação? 

Caracterizar as 

diferentes relações 

existentes na 

comunidade 

educativa. 

Compreender o clima 

de escola. 

Como são preparadas 

as atividades 

escolares? 

Quando é realizado o Plano 

Anual de Atividades? 

Quem prepara esse Plano? 

Que tipo de atividades são 

habitualmente desenvolvidas? 

Como são preparadas as aulas 

e os testes? 

Conhecer o tipo de 

trabalho desenvolvido 

pelos professores. 

Conhecer a forma 

como esse trabalho se 

processa. 

Como caracteriza o Quais as principais Compreender que 
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Colégio? características? 

O que o diferencia de outros 

onde tenha trabalhado ou de 

que tenha ouvido falar? 

visão têm os 

professores do 

Colégio. 

Que mudanças 

gostaria de ver 

implantadas no 

Colégio? 

Quais os aspetos que 

alteraria? 

Aferir o grau de 

satisfação dos 

professores. 

Que imagem tem o 

Colégio no exterior? 

Como acha que o Colégio é 

visto por terceiros? 

Quais os comentários que se 

fazem sobre o Colégio? 

O Colégio tem muita procura 

por parte de novos alunos? 

 

Apreender a imagem 

social do Colégio. 

Que relação existe 

entre a orientação 

pedagógica do 

Colégio e o projeto 

educativo do seu 

fundador? 

 

Já ouviu falar do Pe. Augusto 

Gomes Pinheiro? 

Tem ideia dos princípios 

pedagógicos que defendia? 

Considera que esses 

princípios se mantêm no 

actual projeto educativo? 

Aferir se os princípios 

pedagógicos do Pe. 

Gomes Pinheiro 

incorporam os 

defendidos na 

atualidade. 
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Anexo 1.3. 

 

Guião de Entrevista – Chefe de Disciplina 

Questão Principal Questões Complementares 

 

Pretensão da 

investigadora 

Quais as funções de 

um chefe de 

disciplina? 

Como decorre o seu dia-a-

dia? 

Quais as maiores dificuldades 

inerentes à sua função? 

Compreender as 

funções inerentes ao 

cargo. 

Considera 

fundamental a 

existência do chefe de 

disciplina no Colégio? 

 

 

De que forma contribui para a 

manutenção de um ambiente 

tranquilo e disciplinado? 

Que importância atribui à 

Disciplina no ensino? 

 

Como caracteriza o 

Colégio em termos de 

disciplina? 

 

Existem grandes exigências 

disciplinares? 

Existem casos de 

indisciplina? 

De que modo podem os 

alunos ser sancionados? 

Aferir o 

comportamento dos 

alunos. 

Compreender de que 

modo é a disciplina 

aplicada. 

Que tipo de relação 

mantém com a 

comunidade 

educativa? 

Como é a relação com os 

alunos? 

Como é a relação com os 

professores? 

Como é a relação com os 

prefeitos? 

Como é a relação com a 

Direção? 

Como é a relação com os 

encarregados de educação? 

Caracterizar as 

diferentes relações 

educativas. 

Como evoluiu a 

Disciplina no Colégio 

ao longo do tempo? 

Como era o Colégio quando 

iniciou funções? 

E presentemente? 

Na sua opinião o que 

contribuiu para as mudanças / 

continuidade? 

Compreender de que 

forma a Disciplina 

evoluiu no Colégio. 

Que imagem têm as 

pessoas do 

comportamento dos 

alunos do Colégio? 

É habitual ouvir falar do 

comportamento dos alunos? 

Que tipo de comentários se 

fazem? 

Apreender a imagem 

social do Colégio. 

Que relação existe 

entre os princípios 

disciplinares 

defendidos pelo 

fundador e os 

Já ouviu falar do Pe. Augusto 

Gomes Pinheiro? 

Tem ideia dos princípios que 

defendia em termos 

disciplinares? 

Aferir se os princípios 

defendidos pelo Pe. 

Augusto Gomes 

Pinheiro têm eco no 

presente. 
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princípios atuais? Considera que esses 

princípios estão ainda 

presentes no Colégio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

206 

 

Anexo 1.4. 

 

Guião de Entrevista – Secretário-Geral 

Questão Principal Questões Complementares Pretensão da 

investigadora 

Há quanto tempo 

exerce o cargo de 

Secretário-Geral? 

Que funções lhe estão 

inerentes? 

Relacionar a 

estabilidade com o 

tempo de exercício de 

funções. 

Compreender as 

funções inerentes ao 

cargo. 

Como caracteriza o 

Colégio? 

 

Quais são os principais traços 

de caracterização? 

O que o distingue de outros 

estabelecimentos de ensino 

que conheça ou de que tenha 

ouvido falar? 

Caracterizar a 

instituição. 

Quais os princípios 

orientadores do 

Colégio e como são 

veiculados? 

 

Enquanto diretor, quais as 

suas principais preocupações? 

Quais os princípios 

pedagógicos que regem a 

educação dos alunos? 

Existe algum documento que 

especifique os princípios 

educativos do Colégio? Em 

caso afirmativo, especifique 

de que forma é dado a 

conhecer aos diferentes 

elementos que compõem a 

comunidade educativa. 

Com que periodicidade são 

revistos ou alterados? 

Qual é o perfil do aluno do 

Colégio? 

Como se processa o 

recrutamento dos professores 

e demais funcionários? 

Como se processa a admissão 

dos alunos? 

Que tipo de orientações são 

dadas aos professores por 

parte da direção? 

Compreender os 

princípios 

pedagógicos 

defendidos pelo 

Colégio. 

Conhecer de que 

forma são veiculados 

na comunidade 

educativa. 

Como se relacionam 

as pessoas no 

Colégio? 

Como é a relação entre os 

alunos? 

Como é a relação entre os 

Caracterizar as 

diferentes relações 

educativas. 
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professores? 

Como é a relação entre os 

prefeitos? 

 

Que relação existe entre a 

direção e os demais 

funcionários? 

Como é a relação da direção 

com os encarregados de 

educação? 

Como são preparadas 

as atividades 

escolares? 

Quando é realizado o Plano 

Anual de Atividades? 

Quem prepara esse Plano? 

Que tipo de atividades são 

habitualmente desenvolvidas? 

Como são preparadas as 

diferentes atividades 

escolares? 

Conhecer o tipo de 

trabalho desenvolvido 

pelos vários elementos 

da comunidade 

educativa. 

Conhecer a forma 

como esse trabalho se 

processa. 

Como se define a 

identidade do 

Colégio? 

É possível afirmar que o 

Colégio possui uma 

identidade própria? 

Justifique. 

O que contribuiu para a 

construção dessa identidade? 

O que a fomenta? 

O que a altera? 

Compreender os 

factores inerentes à 

construção e 

manutenção da 

identidade da 

instituição. 

Qual a relação 

existente entre a 

orientação pedagógica 

do Colégio e o projeto 

pedagógico do Pe. 

Augusto Gomes 

Pinheiro? 

Que princípios foram 

defendidos pelo Pe. Augusto 

Gomes Pinheiro? 

Considera que esses 

princípios são atuais? 

Reconhece esses princípios 

na realidade atual do 

Colégio? 

Aferir se existe uma 

referência explícita ao 

projeto pedagógico do 

padre fundador. 
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