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Neste capitulo reúnem-se documentos e sistematizam-se algumas
informagôes, acompanhadas por apontamentos analíticos e comentários

críticos, respeitantes â organizagão e administragão da Universidade

Popular Portuguesa.

Abre naturalmente com o texto integral dos estatutos, por nele se

definirem os objectivos da instituigão e se determinarem os

princípios que presidem â organizagão e funcionamento da UPP. Trata-

se pois de um primeiro reconheciraento
,
de uma aproximagão inicial e

necessária ao objecto de estudo.

Neste sentido vão também os demais documentos e anotagôes. Apôs os

estatutos segue-se uma apresentagão abreviada da orgânica
administrativa da Universidade e respectiva identif icagão dos seus

dirigentes. Se fica visível a importância e dimensão dos diferentes

ôrgãos, para a avaliagão da representagão social e prof issional , bem

corao para as modalidades de participagão de cada um dos seus membros

na experiência educativa que constituiu a UPP, quer na direcgão quer
no apoio e prossecugão dos trabalhos, torna-se necessário completar
a leitura das listas dos corpos gerentes com as informagôes
biográficas constantes do grupo IV, dedicado aos responsáveis da

Universidade Popular Portuguesa.

Entre as primeiras fontes a procurar para aceder a alguns dados de

conjunto sobre a vida interna da instituigão, contam-se os relatôrios

produzidos pela direcgão. Apenas conhecemos uma versão manuscrita de

um deles, concernente â actividade da UPP entre os anos 1919 e 1924.

Dada a importáncia do docuraento, que aliás cobre os trabalhos da

Universidade em mais de metade do período em estudo, optámos pela sua

transcrigão integral.

Por fim, ocupamo-nos com um dos últimos aspectos organizativos da

UPP: o da sua implantagão, feita através de uma rede de secgôes
abertas em diversas associagôes de classe. Reunimos num quadro geral

alguraas inforraagôes julgadas úteis no sentido de aquilatar a

importância de semelhante expansão.

No capítulo da organizagão e funcionamento da Universidade Popular

Portuguesa dois sectores ficam por documentar. 0 primeiro respeita â

identif icagão númerica e profissional da populagão associativa: neste

carapo, a ausência de dados é praticamente completa. Åparte umas

quantas informagôes isoladas, relativas ao número de sôcios para os

primeiros anos ou â identif icagão de uma ou outra personalidade
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aderente, o desconhecimento é total. Nada encontráraos que nos

perraitisse um estudo sociolôgico, ficando esta área tão importante
circunscrita a meros apontamentos qualitativos, procurados

persistentemente entre os documentos que fomos consultando sobre a

Universidade Popular Portuguesa. Utilizados na construgão do texto,
nele vêm devidamente referenciados, não se justificando portanto
inseri-los aqui. Idêntica situagão se regista para o segundo sector

não documentado: formas de f inanciaraento e cálculo das receitas e

despesas. Os dados apurados, susceptíveis de quantificar, resumem-se

ao valor das cotizagôes por sôcio e dos subsídios atribuídos. São no

entanto informagôes de utilizagão muito limitada, uma vez que não

possuímos qualquer padrão de referência. Ou seja, desconhecemos a

representagão real das despesas fixas (arrendaraento, abasteciraento de

energia, funcionários da secretaria e biblioteca, actividade

editorial, aquisigão de material, renovagão dos fundos da biblioteca,
etc), bem como das receitas, onde, a par das fontes correntes,
existem também as ofertas e doagoes (em numerário e em materiais).
Tudo o que apurámos para além da imagera de perpétua crise financeira

e escassez de recursos
, tal como perpassa pela leitura da

documentagão, se encontra mencionado no texto onde ensaiamos uma

interpretagão histôrica da Universidade Popular Portuguesa.
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. Estatutos
1/1.

Os estatutos da Universidade Popular Portuguesa forara aprovados em

Assembleia Geral no dia 24 de Agosto de 1919 e viriara a ser revistos

em 1924 (Assembleia Geral de 18 de Agosto e 27 de Novembro) í1) . Na

verdade, como adiante veremos, as alteragôes são raínimas.

Circunscrevem-se, praticamente, ã actualizagão das cotizagôes a

cobrar aos sôcios e ã remodelagão numérica da composigão do Conselho

Administrativo. As prescrigôes estatutárias de 1919, afora os

rea justamentos mencionados e a eliminagão de mais um artigo e de um

parágrafo único, não são assim raodificadas, razão pela qual se insere

neste anexo apenas o texto de 1924.

Os estatutos encontrara-se estruturados era 12 capítulos, contendo no

total 46 artigos, o de 1919, e 45 o de 1924. 0 I e o X capítulos

respeitam â definigão sucinta dos objectivos e programa da

Universidade, sendo os demais consagrados â orgânica, administragão
e funcionamento da instituigão:

. Capítulo I - Fins da Universidade

. Capitulo II -

Organizagão Social

. Capítulo III - Admissão dos sôcios: seus direitos e deveres

. Capítulo IV - Assembleia Geral

. Capítulo V - Conselho Pedagôgico
. Capítulo VI - Conselho Administrativo

. Capítulo VII - Conselho Fiscal

. Capítulo VIII- Atribuigôes

. Capítulo IX - Gerência social e fundos sociais

. Capítulo X - Aulas e Cursos Livres

. Capítulo XI -

Disposigôes Gerais e Transitôrias

Os diversos capítulos surgem devidamente analisados no presente anexo

sempre que os estatutos sejam convocados para elucidar ou explanar

determinados núcleos de informagão sobre a UPP (exemplo: Corpos

gerentes, Secgôes, Programa, etc). Achou-se por bem, no entanto,

reproduzir aqui integralmente o texto, já com os ajustamentos

introduzidos em 1924, exigências práticas de cinco anos de

actividade.

1
Kstatuto da Universidade Popular Portuguesa, Lisboa, Tipografia da Biblioteca Hacional, s.d; Tipografia

da Associacio dos Conpositores Tipograficos, Lisboa, 1925.

4



BSTATTITO

ra-A.

UnWersidade Popolar Portuguesâ

aprovado em Aasemblea Geral no dia
34

tle Agosto de 1919 e álterado

nas de 18 de Agoato e 37 de Kovembro de 1934

toflisoi: ta* i/ l:TH. «e 10 «■» (• *MJ,

de 18-06 i-rS de 1M8 do MMstérfe fc IntragU MWtot

'
"

-

----,
1.» SmjIo: ĩrsgsMÍA i» 8u_t_ I«A»

iSÎ NUEIIltt í ĩl liBll E SIIBI, 1 1. F.

LIQBOA

ÍBIĨERSÍTîSDB POPIFUS

= PORTDGÍJÊSI =

Rua Luís Derouet, U Pf'
~

LI8BOA

19S5

TlP. DA i_ss. dos Comp. TlPOCHLÍF-OQ*

TraT-BBft 4a Agua ûe 21«, 86



&:r-c

m:-ĸ

■:1 \ .-
* -•.Vî.-f '^i'^V

.y. . '...,%.
"

■ ', *,■•'■ ■••■■-"
.
.■•■■ o -' -

. .••;• ..-^f'Wwa^j

ĨHIVERSĩr:SD3 PC?U1I&.:'

:/";:'/ = PûRTjGUESí =

•Rua Luís Deroust, U P P

ESTATUTO lisboa \^";
T)A

DMVERSIDADE POPOLAR PORTOGUESA
os • o._

, uj; o

\hî.i::
*' :"

CAPÍTULO I

-,..<■ 00'>* f.^k
-'-- ■ '■*■■ \-__C ■ -"-■ 1

.
-'7 -*í--M"<-7-fS*

&.

*tí*

_ . . -yíp^qí
5) organirando bibliotecas e salas de leitura populares, bem eomo ■.-■-Jrry: y«-

^

K^V<f>X nittBeuH deinterêsae pedagôgico: ■* \ .-.'-. .... .*••» ."-- .•:,;-.y'aÍM^tøfi^":'
,; '6) auxiliando ■.» Poderes Fúbíicoe, as eêcolas e as divereas aisocia- ^y?^_^>:q^*1
c5e« congéneres com ae suas informacCea e consultas ; o '. O"'- .

e oferecendo i ■_ooBiderac5« doa Poderes Páblieoe
'

"'•**^*'*?'*?^t^l^í' '

V; ■'."')' propondo e ofe

jtetji^V'wĩ.*' quaiaquer observacôes, éxposi^Ô-S, projectoe, pareceres ou votos da sua*

r '. . compeiência

...
. ♦. *■ ..-

"p-tø- ^ universidade

<,-.;
..-■■ .'•^cy ol, .■-/-.;.- :. ..,,■,. . ■;

-

Art'go 1 .•— A Universidade Popxilar Portugnesaé uma instituI^So
<jue tem por fim exclutsivo contribuir para a educa^âo geral do povo '■_-/■■' '-^J^fø^J&^
portnguê.o '■;".■■ •-• ► '--■.--■ ■■*

'

'-.'•• ■•.':i:j'';y*;[i..f
.*■ '. Att. 2.«—

1 0 objectivo da Universidade Bcrá atingido:
'

'-'..? ■

7\ <*f*j^?*HS
■

1) coogregando os indivíduos e ae agremia^ôes que possam eoncor-
...

■

.
n

rer para a sua útil acyão e para o seu progresso ; '._..•/ -.'■' 'C^tSj'/. o
2) fandindo entro ai inBtituĩfO*. similares, ou confederando-se eo'm

,,V.^^^iv.^
elas, sem prejuixo do seu carácter e autonomia;

#

•
• ^Ĩ-Vv ^•S^v'V^

-*
- 3) promovendo preleccOes, leituras públicas, confer&ncias euraos ~:Ljt'$j#ĩj&~

"~

îivrea, aulas, congreseos e bem aseim visitas, eicuri'Oes, seseôes ciuema-

Ãrt. 3.*—A Univerridade tem a suâ sede em Liaboa, maa a sua aceío' ;- '}?$,
estender-se hi a todo o territôrio que constitui a Nacão Portoguesa c-.'o^.-íf.
a todos 08 ponto* do etrangeiro onde haja coléoias portugueaus.

. . Art. _•—A Univensidade Popniar Portngnesa é completamente es-

trauha'a quHiequtsr propôsitos, discussôcs ou manifeBtac_e8 de política

partídária ou controvér-ita religiosa.
.

, Art. 6.»— A Univeraidade Popnlar Portngnesa será um eentro de

oonvívio-doa estndiosos naciunais e eĸtrangeiros, de passagem em Lis-

boá, aos quais será franqu^ada & fua sede, mediånte autorixaelo ou a

couvite do Conselho Administiativo. .'.■■■>

->-4'ĩ,-'t-

*t»*v=--?:".■
■: capítulo'ii
<- -

Organizatjão Booial

••-•;^

**-/\\'t.,'0-':'%';^-:.:y''...í"' •
"• ; •

-;,-
■;■■■ ^r^'"'"^"?i

v^ĩÁArt 6»—.Constitnirto a Uiiivertídade Popular Portngnieaa, alám 'clr.-.^-'^íiá;^
, Jdo» indivíduo^ que a fundar&m, qu ii-qu.r outros indifíduos n-eionais .Xr':^c ^&S^j&î'
©u estrangeiros, as agremiafCes já inaixitai e quai_qaer iudivídnos om

. ív '̂>>:^í^^
•"•_'

"■

';
'

.-" r-. ,

■■

■.■ . . .
■-.-' •.-^■ĸr^.'^j^

-;?*-S-"'.-."^..^=".v,:-.,v>
'

-- -.
-

.:;-o-v^o>^»*^
.

... .[__..
-

.--i-
•

. .,'■.-. : -. ■•-.-.•. ';■:.,'■ -W'.V.

.oV'- :■.-'._-.-.-'; :,'.'■:■■>'''■'■■:'•.
'

••''-'•
"

-":.-;'r#^;T^
i^úu _->_-\*.

"'

-v. i■'»'!»_.■^*-'.' . .•■-■■': -'-^
• .'

■•
_

■ -.'- '■•"' •-.•■'•'•
•

.

'

•

-
: '.":•'

''

>■''"j-'< &%g>3Wfr



'*. '&*'"■';

■: tr*- -3

_, _

o

5"sj
grøt-
©_t .

■2 ... _ •_. • - »

. 3
■ ■_

5-

c5

- o4
o o

5 G

S _rS -oj

- _^05ss-0-:-
5 o, y

—
*_. .™ i *o Q.-S

0 ■
_,

-

-

O ■_ «"0 O
iîs^ .«=."■

■r'V- --"•-■ \:**~?<l

tX4^_AÍ0*V..î">~ ' -yí --: ■
-

■•'■•
-

jj'.%^î«" ■■_:- -..
-..<--•.-.

8,^^-^_;î'5k.v*«o,-7- ■•'"■''?.- "•■*•■* --o-- ._

-

•

eâ-_i:sii§-g._„li-.illB«*í-C^.3,9ÎS'a-7^ a<?,<'So«

25 •-. - 2 _<-■

O s

5rt
_î C .-< fl

-W5M •

»* t. * °. "O -5 *o íí-

§ S'F^-aí 9_£

a
■_

... '^a ~-_ "Sí-cs-2

it?-§ ©
i JS.2: S.l 5_« ■;■•• '■••

•

• îî > a

T3 •

3 O- U 13. T3
OT3 S -

Q. CC

0000-__<_rO

CJ^I'5? r^£-'
._ 3 « -=> «- .— o< 0-30

0 a.
.3 B-S- :

. O w

» *» _!ĩ

>;.••>
5 °^

•

B _
w

_. ©_f a*»-a'3-5 —
'«-.ii

_; "Sbo^^-^íî >-^3
<

_
_ s<î • g 0<!hê

ir-Cé,-.»r.

■OM aS.g 1H
£_- ?

',:■■-— .-----:
■-

.-?*-'-■-.

■•srir_r"«. i*-?*-í.--£*y_iî-'

....-■.«. «: -•. 7;. -».-;--- -■•■-■ >■ 0-v>vv.;*->^:_ĸ.^íi«^'.i

...- ;- ■•!--»:■,^if
■

.- : -.-
•

:
■ *-.-WO íf.-*- ■+> -i.-*i__í^î'- '■-. s-í'

.. .-

*

... . -/ ., .

'

•
. . ■■:__■ .■•_.'Jf.^'

'''

-••••^■.?í'S=S^!MBP*í-^^

1



*■.-_-
'

VV'

-^f.-4'í} «'1 - -

o * _Æ «

ffl ©BJ (0 <0

2 "2 • <*-1î

w o •»■*».-•-

q
—--

»■»./».••(■».■- -V
'

7* s _á » b

2 •£ =1-3 ;^ ■£ ■•- ■ >-J'^2á-*^'^
'

■*
" a "Sr

'

8> - -s

r_ : •* ___* -^-f- .m J^y.i ••-.»• ,
-■ t^ H ' '-

_Wi_*rĩS^^l!-?-*í-5«lM-:

© o o 2 w --■ *•

o

«-

t> i_
• —

-.

2 «- o£
-■3.S00
'■-

N tí
al

'

S.ĩ"-fl°«
■■%<o a

]Zs _

"

£ •->■*&■ * ■'iK*&' :'
'
'

ô^•**'••&"-•_"*-.■:■.$■ cf---s--v

->7:r--,-- t:*-> .

'•*a ;

i-S-' '-"-ĩ:*- ;*.

#£??;'? _-»

ÍÍÁC^O-O— 7-' S- -'r
„•- fl

-ms'-ĩ^z-'A

l.ill'iîi .8!:i-1sis

0"S-i2"S-

•-?•£_. "5.3 ,__?*

.^ ■

**•
-
«

-.2 a

© o >.*"• 0
*•

_i -5 •
**

"« 2 e^ •

1-. O iî ..
~3

>-T_« a> (0 S>

0._|2-_1.I
■■■'•'s'ls'îs*

o S o « £ 3 53
» í » g £ g

_
£-5 o«-<i

O «>__ "O o O -g -
o a2* - **

_

o 2-3 -
_
«

« © - O ° í

.2 9'. fl-°2H _:• o

l-.5i-||ii|s.
r_ .2 -^ "p k"0 -

w *rĩ *-*
*■_ -^ «î

3 _5 c« -
-

o—
_

*••-

■§-*§= - g - -._ *>s
• '*_3 » I"2Æ ►^s-S
,
• -

* O S
**

O S..? S. -
1 T3 - 4 ___. : 85 í. S*-< ÎT'O

0
-

•_ *
o*

cu

~s
_.
^

- 5^ _ 2 2

fl a
"

_ —
=-

•SîS2oí»<

fl
©

•- as.s .»8W --« -

_> (B
•_

"*"

2
-

s I^ s'o u.2^'2"^
•_££«2'>0-©E

"

a 2 _
«
• _■«

es o
"

aSÎD«"'a-

íjH^V-'-*^>--.vív>--^.:.-í--^i'-;•.- «-*- *'_- ••" ^"~
"

^-

'.^•^^^É3^_^^:v-:'^
• -•

.ât>7' -_ ;• r&^'.t/^â^Z.**.^'-*1-*
■

■
•- ■

-«
• **= * •



&

-

^
t-i -_

*- - '

* r-

.^*

o

a-
• D
H.
•« .

.5.
O

— co ■? y

n>
_
S io e b ..

•

o ■ '.3 3 ■» -» - -

3 ■*; - p b -

°

§ -iSsloa
• 'T-SÍÍí8
S 3s>g:s.s

-

.."3.2 *§«_<•,.:-

^<2'JS~
•SÍsl^S*
* o"0""* -

,

-
-

*:j.7 jíSS'-o

«*»** 'vk— •
■ — O d 2 _**

Íi-3-íll

—

*

"T3 "3 © *5> o"

j^>__**!Í«.:< ** "° w ^,

ĩWtit-isj&*'.-r'. ^■^'^■■'■■'•^, ■-«. •;:^><~^'-o>-**;..>*
-

•-^AVi-t.f-V-'^í-^B'i-^^f^^-'V-
'

■

.^^l^^^í^^^^^-^".- ■• o**?* -^.' -'"?>■
-

•

^^v^-^^.^étf^^.rî-^^'r ■'- ....
-'-•"■ ■

>•■

. IRI _ 1 „ - -'-! - - -■- -

"^

«* p*

63
- o 2 3 « ■"«

« » 2°u 2 S - »* 2 S
g«3©- *§.= _:_

*»

•s-es^-"
a *•_ "-

ea b

o..

ÎS -O"'
,£'a
"O fl o

■88-î..:

* *
« « P

el _H o *»
,j

*° 5 - >

^rt
o-o

ĩoc'Í *>0 p

•_3.-2B> :

• '_ o
o 5

° "-

'? £® ««_:>*« 5,g S S.2*« »
o r

■3 ?-,°. o"^ _ ___•£•__ 5-o „-95 _ *£ - c 2,o*

«-o o

o S c-'B g o

O -3 _

»
°
-í

o-i-jS*
i 2 -

,o-.|B
I gs._ s

'**■*• S *
*" — "3.

!• _. W _-»■ i* .-»

í-* !■*■*!0 3 o -3

.«,-;,© o.. oto

11.'
. co

-

_• i*í* .•-.;■•»-. -;.

. -

. •__.-V /-«>V—

;• rV. *>("Kv"*?4Ííí*.-."»

■'
■■>~w

luY _*_*.:_>■- -••
.-"-..;

•

--^-'-•r'V-ST-.-v/Ví-i «v-_£-. >;--..

■•' *g.-ãr:wr.-i^''_riWi ■'*■•'■



fefe^y ^r '•
^vĸ. ..

^, ^a,- ,-lir
-

,

iííí- -á\=»;7 'V. í. ■> ■ rV '

;• '
■ '. 1"!oí-,,o' ; -;V*1 i

"

•

?; ••>?•-. .



. Corpos Gerentes 1/2.

A direccâo da Universidade Popular Portuguesa foi assegurada desde a

fundacão em Janeiro de 1919 até ao Verão do mesmo ano por uma

Comissão Organizadora, justamente o grupo gue procedeu aos trabalhos

necessários a criacão desta instituigão educativa. Esta comissão foi

apoiada por uma outra, que Antônio Sérgio denomina "consultiva" (x).

Através dela se conseguiu, segundo Ferreira de Macedo, "a adesão de

individualidades de grande prestígio intelectual" com o objectivo de

assim assegurar "as primeiras realizagôes do programa da

Universidade" bem como dar desenvolviraento â "propaganda a fazer no

sentido de atrair adeptos â causa em vista" (2). Sô no termo do

primeiro, e algo experimental , período "lectivo" da UPP,
-

Agosto de

1919 -

se procede, sob proposta da Comissão Organizadora, ã aprovagão

dos estatutos e á eleigão dos corpos directivos, ficando então

regulamentado o funcionamento administrativo da Universidade Popular

Portuguesa . Vejemos corao se distribuiram poderes e competências e

atenda-se a uma apresentacão esquemática.

"A actividade científ ica e administrativa da Universidade" é remetida

para quatro ôrgãos, encontrando-se assim "representada pela

Assembleia Geral" e "exercida pela Mesa da Assembleia Geral
, pelo

Conselho Pedagôgico, pelo Conselho Adrainistrativo e pelo Conselho

Fiscal" (Art. 10u). Excluindo o Conselho Pedagôgico, todos os demais

ôrgãos são submetidos a sufrágio por "escrutínio secreto" em trés

listas e com os cargos especif icamente identif icados (obrigacão não

extensível ao Conselho Fiscal)(art. 259). Os lugares elegiveis são

gratuitos (art. 422).

1
Carta dirigida por Ântônio Sérqio a Ferreira de Macedo e Conceicão Silva, Biblioteca Nacional, E.17,

Cx.2, ís. 233 (0 grupo II, respeitante â "0rienta<?ão e objectivos educativos" da Oniversidade, abre coi este

docuiento).

2
Ferreira de Hacedo, Motas resuiidissiias sobre a fundacão da Dniversidade Popular Portuquesa, Biblioteca

Nacional, £.17, Cx.2. Ver grupo V/l. onde este docuaento se encontra transcrito.
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ASSEMBLEIA GERAL

Compete, no essencial, a esta Assembleia -

composta por todos os

sôcios (3) -

eleger a Mesa da Assembleia Geral, o Conselho

Administrativo e o Conselho Fiscal, bem como discutir e votar o

relatôrio e contas da gerência. Para estes fins reune-se,

respectivamente, de dois em dois anos no mês de Julho, e anualmente

era Setembro (4) .

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

É integrada por um presidente - detentor de "todos os poderes

representativos da Universidade" (art. 19B, &la) -, um vice-

presidente e dois secretários. Estatutariamente consigna-se â Mesa a

fungão de convocar, presidir (art. 20 e) e "dirigir os trabalhos da

Assembleia Geral" (art. 19= ). Assiste ainda ao presidente o poder de

convocar a reunião extraordinária da Assembleia (art. 21s).

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Este é o ôrgão que na prática dirige e administra a Universidade.

Fica sendo da competência do Conselho Administrativo "executar e

fazer executar as disposicôes" estatutárias "e as resolucôes sociais,
manter e defender o decoro e a boa ordem da Universidade, e promover

quanto interesse ao mais eficaz exercício das funcôes da mesma e ao

seu engrandeciraento" (art. 27^). Semelhantes tarefas partilham-se

inicialmente entre ura grupo de vinte membros (quinze efectivos e

cinco suplentes), contingente que viria a ser reduzido para 14

elementos (nove efectivos e cinco suplentes) com a revisão do

Estatuto em 1924 (art. 27B). Apesar de se remeter para "regulamento

interno" a def inicão "dos diversos cargos do Conselho Administrativo"

(art. 33fi), sabemos pela publicacão na imprensa das listas eleitas

compor-se o referido Conselho de ura presidente e de ura conjunto de

Para a definicão do tipo de socios e seus direitos ver os seguintes capítulos do Estatuto: II, art.s 6» a

92 e III, art.s 13» a 155.

4
Afora estas deteninaqôes

-

consignadas nos capítulos III, art. 15fi, alíneas 4 e 5 e IV, art.s 20fi e 21 9 -

atenda-se ainda ao art. 15B, alínea 6 onde se concede ainda aos sôcios o direito de "requerer a convocacão da

Asseableia Geral", prescrevendo-se nos art.s 228 e 23» as condicôes necessárias para a reunião extraordinária,
e taibéi ordinária, da referida Asseibleia.
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vogais, entre os quais se conta um secretário, um secretário-geral e

um tesoureiro (5). Cada membro encarrega-se ainda de orientar uma

actividade específica da Universidade, acuraulável era alguns casos com

os cargos anteriormente definidos: conferências e cursos; cineraa;
seccôes e propaganda; biblioteca; serôes de arte e excursôes de

estudo; revista e edicôes de vulgarizacão (6).

Pelos estatutos ficaraos ainda a saber que podem auxiliar o trabalho
do Conselho Administrativo, o Conselho Pedagôgico (art. 30* ) e

"comissôes especiais de sôcios para estudo, preparacão e consulta de

quaisquer assuntos" (art.26fi), todos cargos de noraeagão.

0 desconhecimento do regulamento interno da Universidade irapede-nos
de melhor conhecer a estrutura do seu funcionamento e bem assira os

expedientes encontrados para contornar as dif iculdades, tantas vezes

evocadas pelos seus responsáveis, de levar â prática o programa da

instituicão. Saberaos, no entanto, que a direccão empossada em Agosto
de 1924, e cujo mandato se estende até 1926, procurou tornar mais
eficiente e coordenada a gestão das actividades da UPP. Segundo uma

nota informativa, da responsabilidade do Conselho Administrativo,
publicada em A Batalha, resolveu aquele árgão, "no intuito de

trabalhar no mais íntimo acordo com as seccôes", "convidar cada um

dos organismos de Lisboa onde estas estão instaladas a nomearem um

delegado para assistirem âs suas reunioes ordinárias, que se efectuam
ãs quintas-feiras, esperando que já na que se realiza depois de

Nao consegunos apurar coi clareza os diversos cargos do Conselho Adiinistrativo, uia vez gue as fontes
oferecei duplicidade na infona^ão. A lista dos corpos gerentes publicada ei Educacâo Popular. ns2, Fev.-Mar. 1922
nâo especifica para o referido conselho senão dois tipos de cargos: presidente e vogais. 0 jomal A Batalha. para
a aesna direccão, identifica, aléi destes, os cargos de tesoureiro e secretário (25 Agosto 1919), facto que já não
se verifica na apresenta^ão gue o iesio periôdico faz do Conselho Adiinistrativo eleito para o biénio 1926/28,
surgindo aqui apenas a divisâo siiples efectivos/suplentes. Por outro lado, os artigos e entrevistas que aparecei
na iiprensa a divulgar a Universidade consagrai e vulgarizai outras designa^ôes, coio sejai director ou, lais

raraiente, secretário-geral da DPP. Indiciai a personalizagão do Conselho Adiinistrativo e projectai geraliente
ui responsável: na priieira fase (até 1924) trata-se de Ferreira de Macedo; para in período posterior, José Carlos
de Sousa. A correspondéncia trocada entre a UPP e o Sindicato Único Metalúrgico corrobora estes eleientos: nuia

carta datada de 6 de Dezeibro de 1921, Ferreira de Hacedo assina coio director, e nuia outra coi data de 13 de
Fevereiro de 1929, José Carlos de Sousa subscreve-se coi a designa^ão de secretário-geral (Biblioteca Nacional,
Arguivo Histôrico Social, Caixa Educacão e Cultura, is.804 e is.961). Ei síntese, a operacionalidade do Conselho
Adiinistrativo devia residir ei cinco cargos: o presidente, o secretário-geral (ou director), o secretário e o

tesoureiro. Aliás, estrutura seielhante foi taibéi aplicada â Coiissão Organizadora. Se atendenos ao facto de que
as reuniôes do Conselho Adiinistrativo sô se poderiai realizar estando "presente a laioria dos seus leibros

efectivos" (art. 28s), percebe-se que a reducão dos leibros que integravai o Conselho de 15 para 9 se destina a

facilitar o funcionaiento adiinistrativo áa DPP. A partir da renovagão dos estatutos ei 1924, bastava assegurar
a reunião daqueles quatro eleientos, iais ui vogal efectivo dos cinco disponíveis.

Ver nota 14.
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araanhã registará a sua presenga" (7). Provavelmente foi também a

partir desta altura que entre os cargos do Conselho Administrativo

passou a figurar o de Delegado para as seccôes. Para além da sua

existência nominal, nada mais sabemos acerca da sua criacão e funcâo

(8).

CONSELHO FISCAL

Trata-se de um ôrgão que coopera com o Conselho Administrativo na

matéria da sua especialidade: "examinar a escrituragão e os

respectivos documentos
, verificar todos os valores sociais",

"apreciar o relatôrio do Conselho Administrativo, antes de este ser

presente â Assembleia e dar sobre ele o seu parecer". Para além

destas tarefas ordinárias, a sua colaboracão pode ainda ser requerida

pelo Administrativo "quando para isso seja convidado" (art. 31°).
Este grupo fiscal integra cinco socios, três efectivos e dois

suplentes, e entre eles se procede å escolha do presidente, do

secretário e do relator (art. 32u).

CONSELHO PEDAGÔGICO

Dentro da estrutura administrativa, os estatutos consagram por fim a

existência de um ôrgão cientifico, dependente do Conselho

Administrativo e com funcôes de consulta quer "sobre questôes de

ensino que interessem â Universidade"
, quer fornecendo "informacôes,

pareceres e esclarecimentos da sua competência" quando requeridos â

UPP "por outras associacôes e pelos Poderes Públicos" (art. 26* ). Na

projeccão social da Universidade, enquanto instituicão de educacão de

adultos, a posse de um corpo de especialistas
- "indivíduos de

comprovada autoridade pedagôgica" (art.26a)
-

parece constituir signo
de diferenciacão do projecto que a UPP defende no seio do movimento

de educacão popular. Neste sentido, o Conselho Pedagôgico afirma-se

'

A Batalha, 3/02/1925. Coi esta nota, ficáios taibéi a saber que o Conselho Adiinistrativo reunia

seianaliente, pelo lenos neste período. Ei seielhante latéria os estatutos são oiissos.

8
Do espôlio do Arquivo Histdrico e Social consta alguia correspondéncia trocada entre a Dniversidade e o

Sindicato Único Metalúrgico, associacão de classe onde a DPP estabeleceu uia seccjio. Desses poucos docuientos,

existe ui cartão tiibrado, coi data de 19 de Janeiro de 1926. Reporta-se â organizacão dos trabalhos referentes

ao ano educativo 1925/26 e tei justaiente por objectivo convocar a presenga do delegado do Sindicato dos

Metalúrgicos na reunião do Conselho Adiinistrativo da Dniversidade. Esta carta não sô prova que a ledida ei causa

funcionou - eibora nada saibaios da sua eficiente concretizagão -, coio nos revela a existência, entre os leibros

eleitos do Conselho Adiinistrativo, de "in delegado para as sec?ôes\ É nesta condicão que Alexandre Vieira, o

responsável pela carta, assina (Núcleo Alexandre Vieira, Caixa 59, is. 820).

14
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alicerce forte para ambicôes mais vastas da instituigão no domínio

educativo, como seja oferecer a sua experiência pedagôgica de molde

a "auxili[ar] os Poderes Públicos, as escolás e as diversas

associacôes congéneres cora as suas informacôes e consultas" e

"propo[r] [...] â consideracão dos Poderes Públicos quaisquer

observacôes, exposicoes, projectos, pareceres ou votos da sua

competência" (•) . 0 Conselho Pedagôgico compôe-se de "ura número

indeterminado de membros" (art. 26fi), todos noraeados pelo
Adrainistrativo .

Nas fontes que trabalhámos não nos foi dado surpreender, em moraento

algura, sinal de funcionamento ou actividade deste ôrgão científico da

UPP (10) .

Tendo em conta a exposicão aqui feita da orgânica da UPP passamos â

apresentacão dos merabros que desempenharam cargos de responsabilidade
na administracão da Universidade entre 1919 e 1927. Antes dos Corpos

Gerentes eleitos, o funcionaraento da UPP, como acima referimos, foi

assegurado por uraa Comissão Organizadora , apoiada por uma Comissão

Consultiva. São pois estes os primeiros dirigentes da Universidade

para o período que medeia entre a fundacão, Janeiro de 1919, e a

aprovacão dos estatutos em Agosto do mesmo ano. A primeira
administracão eleita inicia-se assim nesta data e sô terminará em

Julho de 1924, mantendo-se em exercício de funcôes por mais um ano do

que ficara estabelecido nas "Disposicôes Gerais e Transitôrias" dos

Estatutos: com o fim de "elaborar o regulamento interno da

Universidade e de a organizar def initivamente" (Art. 46u) concedera-

se excepcionalmente um mandato de três anos. A partir de 1924

organizaram-se eleicôes bienais conforme o disposto, surgindo

portanto para o período aqui em estudo raais duas direccôes -

1924/26

e 1926/28.

Assinale-se que as cita^ôes pertencei ao Capítulo I do Estatuto, exactaiente aquele onde se def inei os "Fins

da Dniversidade". Trata-se do art. 2B, referente aos objectivos, alineas 6) e 7).

10
Até 1927 ele não terá presuiiveliente existido. Coi efeito, Ferreira de Hacedo ei 1928, ei sinal de

fidelidade ao proiecto e perante a crise que afecta a DPP, apresenta ui conjunto de propostas tendentes a reaniiar

a instituicão. Nuia delas aponta-se a necessidade de se cuiprir o disposto no Art. 269 dos estatutos, justaiente
o gue prevê a existéncia do Conselho Pedagôgico. Å seielhanca de outras propostas, que sabeios terei sido aceites

(ver Plano de trabalho apresentado pelo Dr. Ferreira de Hacedo, III/1.5), taibéi é provável que a ideia da fona?ão
do referido Conselbo tenha tido acolhiiento. Neste sentido se pode toiar a Proposta de Bento Cara^a para a

coiposiyão do Conselho Pedaqôqico, datada de Janeiro de 1929 e adiante transcrita.
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COMISSAO ORGANIZADORA

Álvaro Valente de Alieida

Abel de Assun^ão
Álvaro Ribeiro Barbosa

Urbano de Castro

Eugénio Costa -

(vice-presidente)
Antonio Figueiredo Júnior

Antônio Augusto Ferreira de Macedo (secretário-geral)
Higuel Espírito Santo Oliveira

Antônio Ezequiel Pereira (tesoureiro)
Alberto George Potier

Antônio Conceicjío e Silva

João de Sousa

COMISSAO CONSCLTIVA
io,

Pedro José da Cunha

Aureliano de Hira Fernandes

Carlos Adolfo Harques Leitão

Adolfo Liia

José de Hagalhães
Antônio Joaguin de Sá Oliveira

Raul Proenca

Francisco Reis Santos

Antônio Sérgio
Frederico Ferreira de Siias

Anando Cirilo Soares

Francisco Silva Teles

;Presidentei

11
Aléi de infonacôes avulsas, a discriiinacão iais coipleta dos eleientos que integravai as Coiissôes

Organizadora e "Consultiva" podei encontrar-se ei: Ferreira de Macedo, Notas Resuiidissiias sobre a Fundayão da

Dniversidade Popular Portuquesa, (BN, E.17, Cx.2); "Saudayão", Educayão Popular, n!l, 27 Hargo 1921 e nsl, Abril

1921; "Pela Instrucjio. A Universidade Popular na Freguesia de Santa Isabel", A Capitalf 2 Fevereiro 1919.
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CORPOS GERENTES PARA 1919/1924
.12.

ASSEHBLEIA GERAL

.Presidente

•Vice-Presidente

.ls Secretário

.28 Secretário

Pedro José da Cunha

Carlos Adolfo Hargues Leitão

Abel de Assun^âo
Antônio Ezeguiel Pereira

CONSELHO ADMIHISTRATIVO

.Efectivos

(Presidente)

(Tesoureiro)

(Secretário)

(Sec. Geral)

.Suplentes

CONSELHO FISCAL

.Efectivos

.Suplentes

Artur Drbano de Castro

Eugénio Costa

A. Toaás Conceicão Silva

Ant9 Â. Ferreira de HaceJo

Alberto George Potier

Aiancio Saipaio de Andrade

Ants de Figueiredo Junior

Ant? Doiingos dos Santos

Bento de Jesus Caraga
Carlos de Figueiredo Hiranda

Ezeguiel de Horais

João de Sousa

Joaquia Lafaia

Miguel F. Espírito Santo Oliveira

Ovidio Borges

Adolfo Liia

Joaguim Harques
José Augusto Vieira

Raul Proenga
Teodoro da Silva

Joaguii Sá Oliveira

João Baptista dos Reis

Antônio Constáncio da Silva

Cesário Baptista dos Reis

Gabriel Constáncio da Silva

12
A lista dos Corpos Gerentes publicada ei A Batalha no dia seguinte å realizagão das elei?ôes, 25 de Agosto

de 1919, não é exactaiente coincidente coi a lista divulgada pela Educacão Popular
- revista da DPP -

no ns2, Fev.-

Mar. 1922, no que respeita â coiposigão do Conselho Adiinistrativo. A auséncia dos cinco suplentes na priieira fonte

deve-se decerto a oiissão, las as encontradas para os vogais efectivos podei corresponder a alteratjôes entretanto

verificadas. De facto, na Educacão Popular não constai os noies de Antônio Figueiredo Júnior (falecido entre 1919

e 1922) e de Carlos Figueiredo Miranda, aparecendo no entanto ui novo leibro, Ûvídio Borges.
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CORPOS GERENTES PARA 1924/1926 í (13;

ASSEMBLEIA GERAL

.Presidente Pedro José da Cunha

.Vice-Presidente

.l8 Secretário

.29 Secretário

CONSELHO ADMINISTRATIVO

.Efectivos

(Presidente)

(Tesoureiro)

(Secretário)

(Sec. Geral')

Joaquii Sá Oliveira

Augusto Carlos Rodrigues
Hanuel da Conceicão Afonso

Ant8 A. Ferreira de Hacedo

José Carlos de Sousa

Alexandre Vieira

Adolfo Liaa

Araando de Lucena

Drbano de Castro

Ovídio Borges
Jose Augusto Pereira

(cineia)

(conferéncias e cursos)

(seccôes e propaganda)
(revista e edicôes de vulgariza^ão)
(serôes de arte e excursôes de estudo

(biblioteca)

CONSELHO FISCAL

.Efectivos

.Suplentes

Não possuíaos a lista coipleta da adiinistracâo gue sucede á fundadora, ou seja os Corpos Gerentes eleitos

na Asseibleia Geral da DPP de Agosto de 1924. 0 joraal A Batalha, publica apenas a coiposicão do Conselho

Adiinistrativo. Nesta lista véi especificadas as actividades que cabei a cada leibro coordenar. Desconheceios coio

funcionou anterionente ou a quei forai atribuidas. 0 noie de José Augusto Pereira não consta desta lista, las

aparece, ao lado de F. Hacedo, J. Carlos de Sousa e A. Vieira, coio eleiento do Conselho Adiinistrativo ei 1925

(ver: "Di desvio laientável. A Dniversidade Popular Portuguesa diz-nos das suas intengôes ao organizar os serôes

de arte", A Batalha, 19 Jul. 1925 - carta dirigida a este periôdico, assinada "Pelo Conselho Adiinistrativo".

Inforiagôes avulsas retiradas de diversos artigos publicados na iiprensa sobre a Dniversidade, bei coio alguaa

correspondência expedida por esta instituicão (depositada no Arguivo Histdrico e Social), confinai sobretudo as

presencas dinåiicas de José Carlos de Sousa e Alexandre Vieira.
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CORPOS GERENTES PARA 1926/1928
í14

.

ASSEMBLEIA GERAL

.Presidente

.Vice-Presidente

.l8 Secretário

.28 Secretário

A. Faria de Vasconcelos

Hatias B. Ferreira de Hira

Luis Siiôes Raposo
Antonio Conceicáo Silva

CONSELHO ADHINISTRÂTIVO

.Efectivos

(Presidente)

(Tesoureiro)

(Secretário)

(Sec. Geral)

.Suplentes

A. A. Ferreira de Hacedo

Augusto Carlos Rodrigues
Beatriz Teixeira de Hagalhâes
José Carlos de Sousa

Joaguii Pedro Dias

Alexandre Vieira

Hanuel Gon?alves Vidal

Maria Eiília Baptista Ferreira

Mauro S. Rodrigues Pena

Bento de Jesus Caraca

Antônio Francisco dos Santos

Artur Freitas

José Vaz Guedes de Queirôs

Hanuel Subtil

CONSELHû FISCAL

.Efectivos

.Suplentes

Joaquii Sá Oliveira

Alberto George Potier

José Augusto Vieira

Estevâo Luis Tavares

Joaquii Lafaia

Resultados das eleigôes efectuadas ei 27 de Outubro de 1926, quase dois ieses apôs a data prevista nos

estatutos para a reunião da Asseibleia Geral (Agosto). Por noticia inserta ei A Batalha sabeios que esta se realizou
ei "2" e últiia convocacão". Ei 29 do lesio íês, aquele periôdico da CGT publicava a coiposigão dos Corpos Gerentes

para o biénio 1926/1928, aqui reproduzida.
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CONSELHO PEDAGOGICO

«PR0P0STA DE BENTO CARA£A PARA A C0HP0SICÃ0 DO CONSELHO PEDAGÔGICO (15)

Proponho que o Conselho Pedagogico de que trata o art8 26 - dos Estatutos, seja inicialaente

constituido pelos senhores:

- D. Virginia de Castro e Alieida
- Dr. Aureliano Lopes de Hira Fernandes

[*]
- Dr. Antônio Faria de Vasconcelos

- Dr. Hatias Boleto Ferreira de Hira

- Dr. Antônio Joaquii de Sá Oliveira

- Dr. Vieira de Aheida

[*]
- Dr. José de Hagalhães
- Dr. Agostinho de Caapos
- Dr. Adolfo Liia
- Prof. César Porto

- Dr. Cáaara Reis

- Prof. Hoisés Aazalak

[*]
- Dr. Anando Cirilo Soares

[*]
- Dr. Francisco Xavier da Silva Teles

[*]
-

EngE Artur Drbano de Castro

[*]
- Dr. Antônio de Oliveira Raios

- ũr. Antonio Sérgio
- Dr. Jaiie Cortesão
- Prof. Conceicâo e Silva
- Prof. Anando de Lucena

[*]
- Dr. Leite de Vasconcelos

- Dr. Hendes Correia

[*]
- Dr. José Pontes

- Dr. Aurélio Quintanilha

Ei 10 de [J]aneiro de 1929

(a) Bento de Jesus Cara^a »

15
Dia fotocôpia deste docuiento foi-nos gentiliente facultada ã consulta pelo Dr. Antônio Ventura. Até ã data

desta proposta nenhuaa infonacão encontráios sobre o funcionaiento e coiposi<?ão do Conselho Pedagôgico, o que nos

leva a supor que não se terá organizado antes da possível tentativa de 1929. Coi efeito, a lista de noies indicados

por Bento de Jesus Caraca, então presidente do Conselho Adiinistrativo, aparece parciaĩiente reproduzida nui texto

sobre a Dniversidade Popular Portuguesa, apresentado no Congresso Internacional das Associacôes para a Proteccão

â Infåncia de 1931. Trata-se de uia coiunicagão sobre a ac$ão educativa da DPP desde 1919, onde vei lencionada a

existéncia de ui Conselho Pedagôgico "pour les consultes des intéressés gui recevront les renseigneients necéssaires

des illustres personalités". Os noies assinalados coi * não figuraa nesta lista (Ce que c'est que l' Dniversidade

Popular Portuquesa, Lisboa, Iiprensa Lucas k C', 1931, p.ll) .
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Os relatorios e contas prestados pela direccão â populacão

associativa, de uraa forma geral anualmente, constituem para o estudo

de qualquer instituicão uma fonte primária rauito desejada, dado que
neles se contêm um manancial heterôgeno de informacôes sobre a

organizacão e o funcionamento da associacão em causa. Permitem,

sobretudo, avaliar do seu estado e evolucão.

Ainda que muitas vezes pontualmente ou com falhas na periodicidade,
estes relatôrios são publicados quer através de impressão prôpria,
quer introduzidos nos jornais ou revistas sustidos pelas associacoes,
chegando até nôs em versão abreviada ou mais desenvolvida, conforme

os casos. Contrariamente ao sucedido com a Academia de Estudos de

Livres ou a Universidade Livre de Lisboa, a Universidade Popular
Portuguesa não cuidou, que seja do nosso conhecimento, da divulgacão
de semelhantes documentos. Ficou-nos apenas a versão manuscrita do

Relatôrio do Conselho Administrativo correspondente aos anos 1919/24,

redigido por Ferreira de Macedo e no seu espôlio depositado.

Tem 2 3 páginas numeradas, está escrito pelo punho de Ferreira de

Macedo, decerto por ser o secretário-geral do Conselho Adrainistrativo

e apresenta título, seguido de um índice das matérias abordadas. Na

sua redaccão foram utilizados o verso dos impressos pertencentes ao

servico da Biblioteca da UPP (cartas, em formulário, a pedir a

devolucão das obras requisitadas para leitura doraiciliária) . 0

manuscrito respeita, supomos, a uraa versão do Relatôrio (em rascunho,
cora emendas

, acrescentos e algumas anotacoes â raargem) e, embora

provavelmente prôxima da sua redaccão final, não parece estar

completa. Não sô as listas e os quadros que apoiam o Relatôrio na

discriminacão das actividades não se encontram junto ao documento

consultado, como no interior do prôprio texto se detectam omissôes

relativas ao programa realizado pela UPP (ver nota 1). Desconheceraos

se foi efectivamente este o Relatôrio subraetido a aprovacão da

Assembleia Geral, que se reunia tambéra para eleger os Corpos Gerentes

para o biénio 1924/26.

0 Relatôrio corresponde ao exercício da primeira administracão eleita

da Universidade, que se estendeu de 1919 a 1924, cobrindo portanto o

período de organizagão, consolidacão e expansão inicial do projecto

configurado nesta instituicão de educacão de adultos. Para aléra do

seu inegável valor inforraativo, o documento oferece-nos sobretudo uraa

iraagera dinâraica da Universidade. Cora efeito, o balanco das

actividades educativas (feito por sectores e com algura pormenor) e a

abordagem de aspectos relativos â adrainistracão da UPP (servicos
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internos, f inanciamento e situacão econômica, instalacôes) são

acompanhados por observacôes e comentários que incidem ou perraitem
uraa leitura sobre: objectivos educativos, quer genéricos, quer
articulados com a existência de actividades específicas; nogão da

especificidade do público a que se dirige a Universidade, pela
introducão de um discurso acerca da pedagogia e didáctica prôprias ao

ensino de adultos; enuraeragão dos obstáculos e das dificuldades
sentidos para se dar cumprimento ao plano educativo pré-elaborado;
iniciativas insucedidas e opiniôes sobre actividades onde o novo

Conselho Administrativo deve investir; relacôes com instituicôes
of iciais e círculos de solidariedade inter-grupos corao base econômica
de apoio e garante de uma sobrevivência quase sempre precária.

0 Relatôrio do Conselho Administrativo referente a Gerência [da
Universidade Popular Portuguesa] desde 24 de Agosto de 1919 até 31 de

Junho de 1924 oferece portanto â investigacão múltiplas formas de

aproveitamento para o estudo da UPP. Justifica-se por isso a

transcricão integral do manuscrito. A ortografia foi actualizada e as

notas que o acompanham resultam de uma leitura onde se privilegiou a

articulacáo das informacoes contidas no texto com outras fontes ou

análises que as esclarecem, seja porque lhes conferem outra dimensão,
seja porque as completara prospectivamente. Para o texto não ficar

sobrecarregado, sô assinalamos as emendas e acrescentos contidos no

manuscrito quando estes oferecam dúvidas ou sejam signif icativos para
a compreensão do sentido do texto.
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DNIVERSIDADE POPŨLAR PORTUGUESA

Relatôrio do Conselho Adiinistrativo referente

å sua Geréncia desde 24 de Agosto de 1919 até 31 de

Junho de 1924

a apresentar ei Asseibleia Geral

de 1 de Setenbro de 1924 t1)

Biblioteca Nacional, E.17, Cx.2.
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ÍNDICE

1
- Preliæinares

2 - Biblioteca

3 -

CineBatografo
4 - Conferéncias e cursos

5 -

Projeccôes luBÍnosas

6 -

Grupos de estudos

7 - Orfeão e canto coral

8 - Matinées dominicais educativas

9 - Concertos sinfônicos e serôes de arte

[10]- Consultôrio Pedagôgico e Laboratorio de

Psicologia Experiaental í2)
11 - Revista

12 - Seccôes e bibliotecas uôveis

13 -

Propaganda
14 -

Congresso de Educacão Pop[ular]

15 -

Prestigio da D[niversidade]
16 - Sede social

17 -

Situagão financeira

18 - Palavras finais

19 -

Propostas

2
Esta rubrica foi introduzida ao índice posterioraente, aparecendo descrita na largea esguerda da folha

coi uaa seta que a posiciona a seguir ao ponto 9. A nuiera^ão dos iteis seguintes sofreu ui reajustaiento, sendo

visível a eienda. TaibéB no ponto 4 se acrescentou âs "conferéncias" a palavra "cursos". SeBelhantes alteracôes

ao indice ocorrerai já depois de coiposto o texto do Relatorio, uia vez gue estas actividades não são nele

conteipladas. Registe-se ainda que na zona direita superior da página, å largei do corpo do índice, encontrai-se

escritas ui conjunto de anotacôes, gue correspondes a tôpicos destinados eventualiente a serei ainda

desenvolvidos no Reiatôrio. Ligai-se, coi efeito, ås rubricas acrescentadas ao índice: "Cons[ultôrio] pedagôgico

e L[aborat6rio de] P[sicologia] Eixperiiental]"; "Curso de Francés", "Curso de Aleião", "de Esperanto". No canto

esguerdo da folha ienciona-se taibéi ui "Curso de Desenho", ías, contrariaiente aos outros, encontra-se riscado.

Nestes apontaientos å largei surgei ainda duas indicagôes: "resuio" e "os lapas".
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No cuBpriiento do disposto nos nossos Estatutos, víbos apresentar-vos o Relatôrio e Contas da

nossa gerência, que se estende desde 24 de Agosto de 1919 até 31 de Julho findo.

Há Buito teapo já gue o deviaios ter feito, e gue novos corpos gerentes deviai ter sido eleitos.

Tal não se fez, poréi, devido á dificuldade de reunir nas ocasiôes necessárias os leabros do

conselho adiinistrativo, e, sobretudo, devido â ÍBpossibilidade cada vez laior ei gue nos teios

encontrado de consagrar aos diversos assuntos da vasta obra da Dniv[ersidade] todo o teipo
necessário. Nestas condicôes, o Cons[elho] Adi[inistrativo] pensou que não deixarieis de

desculpar-lhe esta falta, tanto iais que as contas e toda a vida da D[niversidade], quer

adninistrativa quer pedagôgica, não deixarai nunca de estar patentes a todos os associados gue

delas guiserai toiar conheciiento.

EstabeleceraB os nossos Estatutos gue os priieiros corpos gerentes se conservasseB ei exercicio

durante trés anos, coi o fii de organizar e fundaientar solidaBente a nossa Ufniversidade].
Deveios dizer gue, sô ea parte, conseguiaos esse objectivo. Coio sabeis o plano da

U[niversidade] é vastissiio, e a accão gue pretende exercer é duaa dificuldade iaensa, já pela
sua natureza educativa, )á pelo estado atrazadissiio e de profunda desorganizacjio ei que se

encontra a sociedade portuguesa.

Não é de admirar, pois, que não tenhaios cuiprido coipletaBente a nossa BĨssão. A obra de

educacão é uia obra luito lenta, para ser real e eficaz e não apenas aparente. No nosso caso,

o siaples trabalho de iniciacão e Banutencao da U[niversidadej durante ui periodo de iais de

cinco anos, é sô por si uia iiportante obra de educacâo: educagão de nôs proprios e de ub certo

■eio, enbora reduzido, onde nos apoiareaos e donde irradiareaos eB todos os sentidos para a

sociedade portuguesa.

ConsideraBos us resultado particulanente iaportante o teraos fixado duaa Baneira inequivoca o

carácter exclusivaiente educativo da D[niversidade], fora e aciia de todos os credos religiosos,

politicos e sociais. É indubitável que o noie da D.P. se iipoz já no nosso ieio. As provas do

seu prestigio são nuaerosas. Criou raízes. iBporta agora fazé-la viver e prosperar, dando-lhe

toda a expansão necessária para a coipleta satisfacáo dos seus fins.

Vaao-nos referir porienorizadaiente aos vários assuntos gue coiporta a vida da D[niversidadej,
e vaios fazê-lo de Bodo que os nossos corpos gerentes possaa cob o nosso Relatôrio e a

docunentacão arguivada prosseguir convenienteBente na direcgão da nossa Ũ[niversidade1.

Bibiioteca

Ao fundo inicial coi gue se constituiu, proveniente da oferta de alguns sôcios fundadores, teB-

se vindo juntar contribuicôes iíportantes que já hoje a tornaa iua biblioteca notãvel. Deveaos
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destacar a incorpora^ão duaa parte da biblioteca do falecido dr. João de Henezes, gue nos foi

generosa_ente cedida pelos seus herdeiros, devido ã aBável interferência do aiigo da

D[niversidade], o Prof. Eiílio Costa.

Deveaos registar uia oferta ei dinheiro (100$00) dos nossos consôcios Snrs. Hanuel Martins e

Joáo Rocha, destinada â coipra de livros. Encontra-se taibéi na nossa Biblioteca uaa coleccjio

notabilíssiia de publica$ôes editadas pelo Bureau International du Travail (Liga das Na?ôes) e

por ele oferecido gratuitasente â D.P. Essas publicacôes, quase todas periôdicas e que se

recebes regulanente, fonaa já uaa seccão de alguBas centenas de voluBes. Entre eles sobressai

a ÍBportante Revue International du Travail, contendo valiosos art[igos] s[obre] econoaia

social, cooperativisio, educagão popular e profissional, etc. etc.

Coi as aguisi?Ôes efectuadas e as nuierosas ofertas, te»os elevado o nosso fundo a cerca de 10

000 voluies. Destes a laior parte estão devidaiente catalogados, correndo iipresso o respectivo
Catálogo (3) gue ■uito tei contribuido para a propaganda da nossa D[niversidade]. 0 loviiento

de leitura na sede foi seipre diiinuto. Poréí, o servico de eipréstiao para leitura aos

doiicilios tea auientado sucessivaiente. Para contribuir para as despesas de encaderaacão e

conservagâo dos livros, foi estabelecido o pagaiento de uia cota supleientar de 5 centavos,
auæentada ultiaaBente para 10 centavos, por cada voluie eiprestado. 0 resultado obtido é poréB
insuficiente, devendo talvez ser auientada a cota supleientar. É urgente teninar a catalogacáo
da nossa biblioteca, gue é, sea dûvida, ub dos leios de acgão iais iiportantes da nossa

U[niversidade], e que pode, quando devidaiente reorganizada e aberta talvez ao público, durante
o dia, prestar ainda lais valiosos servicos.

Está apenso a este Relatorio ui Quadro coi os noies dos oferentes de livros ( ). Hais adiante

nos referireaos ãs bibliotecas lôveis que estabeleceBos nas nossas seccôes.

Cineiatôgrafo

Coio sabeis, desde a inaugura^áo desta U[niversidade] gue lanteaos na nossa sede ui

aniiatôgrafo, tendo junto ub dispositivo para projeccôes luiinosas fixas. Foi o aiigo da

D[niversidadej sr. Celestino Soares, entâo director-gerente da Lusitânia-Fili, gue nos eiprestou
a 1« láguina gue utilizáios. Hais tarde, tendo liguidado essa Eipresa, conseguiios coiprar na

C.C.P., a prestacôes, a láguina gue actualiente possuiios. Sabeis bei o extraordinário valor que

representa para a nossa accáo educativa ui aparelho cineiatográfico. Dia grande dificuldade,

poréi, existe para a sua lanutengão: é a obtengão de filies. Foi principaliente devido ao

generoso ouvido (?) do sr. Levy, director da C.C. de P., gue conseguiios obter, por ui preco

ínfiio, os muerosos filies gue no total de iais de 50 000 ■etros téi corrido na nossa lãquina.
Deveaos taibéi citar aqui a aiável aquisciência dos srs. Coronel Ferreira de Siias, General

Beraardo de Faria, ilustres directores respectivaiente do Instituto de Odivelas e do Colégio

Hilitar, e do sr. Cordelo Lopes, proprietário do Salão Central, ei utilizanos os filies das

suas coleccôes.

J
Universidade Popular Portuguesa. Cataloqo da Biblioteca, Lisboa, Tipografia da Biblioteca Macional,

Harco de 1921, 66 p. (no grupo III/2.3 daios alguias inforaacoes sobre a análise deste catálogo).

4
Este guadro não consta do Relatorio lanuscrito gue conheceios, todavia, podeios identificar alguns deles

por uia lista inclusa na revista da Dniversidade onde se lencionai os noaes dos doadores desde a fonacjio, ea

1919, até ao principio do ano de 1922 (Educacão Popular, nEl-2, Fev.-Har.1922, p.26. Ver III/2.3).
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Deveios agora fazer referéncia aos estudos gue fizeaos, e aos que projectavaBos fazer, sobre a

conveniente utilizacão e a expansão desse Beio poderoso de accão educativa que é o

cinenatôgrafo. Reuniios priieiraiente infona^ôes linuciosas sobre os filies editados ei vários

países, e que podei ser utilizados ei educacão. Eibora se trate du> [íeio] recente, é iíensa já
a soia de recursos de que se pode lancar ião. Essas infonacôes estão reunidas nui dossier que
o novo Conselho adiinistritativo apreciará devidaiente. Pensáios taibéi na aguisigão dua

aparelho cineaatográfico portátil, destinado a estender ås nossas seccôes, e a toda a parte onde

fosse possivel, a accão do cine«a educativo. Handaios vir catálogos, e fizeios íesio a escolha

dui aparelho. Não o conseguiios adquirir porque as nossas condicôes financeiras o não

penitirai. Hoje poréi que as circunståncias lelhorarai, creios que a D[niversidade] poderá
fazer iiediataiente essa coipra (V

0 probleia da aguisicão dos filies continua, poréi, a ser o iais iiportante devido å sua extreia

carestia. Para coiecar entendeios que a D[niversidade] pode desde já adquirir ui certo núBero

deles. Para o futuro pensaBOs que se poderá vir a efectuar uia nossa ideia antiga, gue teaos

ventilado nmerosas vezes, ã espera seapre da V[ossa] oportunidade para lhe dar execugáo. Essa

ideia consiste ei obter a criacjio duia Coiissão de representantes da D.P., Colégio Hilitar,
Instituto de Odivelas, Liceus, Escolas Industriais, e outras, destinada a adguirir,
colectivaiente, no estrangeiro, filies siiplesaente instrutivos ou educativos gue possai ser

utilizados sucessivaiente nos vários estabeleciientos, para ui conveniente servico de rouleaent

devidaaente pago. Essa Coiissão trataria de alcancar todos os filaes nacionais da Repartigão de

Turisio, Hinistério da Aoricultura, Propaganda de Portugal , etc, e entender-se-ia ainda cob o

Servi^o CineBatográfico do Exército gue parece ser ub servigo nacional já razoavelsente

organizado. JulgaBos gue é por esta via que o probleia se resolverá, dados os grandes encargos

que representaria para uia única entidade, qualquer que ela seja, a aquisicjão prôpria de todos

os filies a utilizar (6).

Não deixareaos de fazer referência a uia lei do Congresso ultiaaBente proiulgada e relativa âs

sessôes cineiatográficas públicas de exploracáo coiercial. Eibora a proíúlgagáo dessa lei

J

A Dniversidade Popular Portuguesa viria a adguirir o aparelbo portátil ei 1925. A sessão inaugural,
realizada no Sindicato dos Chauffeurs no dia 20 de ui Sábado ã noite, revestiu-se de algusa solenidade: Ferreira

de Hacedo proferiu uia conferência prévia, tendo-se deslocado åquela associacão, para assistir ao acto, o

Conselho Adiinistrativo e os delegados para as secgôes. Di dos filies projectados na segunda sessâo (27 Junho)
docuientava o fabrico dos autoaôveis Fiat (noticias insertas ea A Batalha, de 11, 20 e 25 de Junho de 1925).

Esta Coiissão nunca se chegou a fonar, pelo lenos até 1929. Ferreira de Hacedo, ei 1928, voltava a

insistir na necessidade de se "fundar" uia "cooperativa cineiatográfica para aguisicão de filies e aparelhos".

Segundo a sua opinião, as sessôes de cine»a da Dniversidade, pelo reportôrio escolhido, afastavai-se da fun^ão
educativa para que tinhai sido criadas (Plano de trabalho apresentado pelo Dr. Ferreira de Hacedo. E.17, Cx.2

-

docuiento transcrito no grupo III/1.5). A fona^ão desta cooperativa, proposta pelo fundador da DPP, foi tentada

pelo Conselho Adiinistrativo da Dniversidade. Nu«a carta dirigida ao Sindicato Dnico das Classes Hetalúrgicas,
datada de 13 de Fevereiro de 1929 e assinada por José Carlos de Sousa (secretário-geral da Dniversidade),
solicita-se a adesão daguele sindicato para a constitui?ão da referida cooperativa: devido â "insuperãvel
dificuldade de se obtere*, individualaente, (...) aparelhos cine«atográficos, bei coio filies adequados aos

propdsitos educativos das instituicôes que têi, entre os seus ieios de accão, o cineiatografo" ,
"viios perante

V. Ex' subieter a ideia de se criar uia Cooperativa entre todas aguelas instituigôes que concordei cob a Besaa

ideia. Sudobos que, reunidas ei núiero suficiente, sob foria de Cooperativa, se toraaria fácil a cada uia delas

a aquisi?ão ou aluguer de fitas cineiatográficas convenientes aos seus objectivos, e ei condicôes iais

favoráveis do que as do iercado" (BN, A.H.S., Cx.87 -

Educacão e Cultura). Na carta dá-se ainda conta de uia

reunião a realizar para se discutir o assunto. Desconheceios se esta iniciativa conheceu outros

desenvolviientos.
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2Trl. PrÍ"eÍr° "^ de int6resse d0 "■*> ^U accá° ^ial do cine.a, cre.os gue ela

tr ,ort.tLTJll "C°'pletiSSÍM do Proole'a c™ ta_b« esta feita d'e .oide a i^rietra iorta ei face dos poderosos ínteresses coierciais a gue se opôe.

Cabe-nos ainda relatar neste capítulo a ideia gue co.ecá»os a por e. prática de oroankar

1"Z T 'T ****?' d°'ÍnÍCaÍS e diu™s< "f**™*SatáS
llrr, , t'- c

»?!"«» varias para os alunos da Escola industrial Harqués de Po.bal dasco m,ana Supenor S_be.ro Sancnes, da Escola Preparatdria de Rodrigues Lpa , dffcco
for.aPn.ana, e c. Quase todas essas sessôes fora. precedidas de pequenas patetreducativas por professores e directores das respectivas Escolas, ou T r essorS d
D-iiversĸtade Pop[ular; (') . julga.os escusafdo] acentuar a i.portán ia å_Z sessôî 1 s

S! ZCfp^ic: Îf •r
M- - *~ <« » ^eressa„rS-: _

Conferéncias

As Conferéncias no pensanento dos fundadores da E.P., constituira, se.pre, a par da Bibliot»ca
e do Cineia, ui dos prmcipais ĸios educativos a e.pregar.

' -~iowca

Apontai os pedagogistas os defeitos das conferéncias, e não os ignora. os .enbros do Consfelbol

sxtjs^
de " ***«■ é tecabid° ^^ ° — '• S2

ÍI^ n°fSaS =onferéncias. ^tâo subordinadas a m plano gue organizáios, no gual se conté.
todos os el_.ei.tos necessanos para u» cultura geral intelectual co.pleta. Isto é, as nossas
co ferencias destma.-se, e. 1» lugar, a fomecer o .íni.o de ÍMtoîåointelectual, n e S
a todo o bo.e. adulto .oderno, gualguer gue seja a sua profissão e a sua posifão s a P

ZĨI^r PlM°' ' ^ dâS *°^S de C0S'0qrafÍa os flêientidOistorio
SSĨSH-

Esse plM0 apenso a este«»^^^

r»ûvnLTa,°S T
t0daS

,'*" feÍtaS.e' lin9uage" si,Ples e clara' acess™l a toda a gente,e aimhadas guando possivel e necessáno por projeccôes luiinosas fíxas e cine.atográficas por
expenencias, e por excursôes e visitas de estudo.

'

hL"^00111'3"05 T Seja" sintéticas< ist0 é< «« P"cure. dar sobretudo vistas gerais, nâo
descendo as .mudencias propnas da especializagâo. Para isso são e. cada assunto, feitás e.
senes oe iu a 15.

4- - Todas estáo relacionadas entre si, concorrendo hanonicaiente para o ĸsio fia, para o gue
alguBas delas tei particulanente o carácter de conferéncias coordenadoras
5* -

Estas conferéncias, sendo a fona de instru9ão intelectual i«ediata.ente praticável
constitue. todavia uia preparacão para os cursos activos, satisfazendo a todos os requisitos dá

Apenas conheceios a organizacão destas sessôes para os anos educativos 1919/20 e 1920/21 Pelas
in onagoes que te.os profenra. alguBas das conferéncias aludidas no Relatorio: Har^es Leitão "0 valoreducativo das festas escolares"; Ferreira de Hacedo, -0 gue se deve ler"; Agostinho de Carvalho "A li ao

S fa
Hrstor.a"; Ed^ardo Noronha "A educacão e o progresso de Portugal"; Virgilio tora Pedr s

?"

^^.l^^m^
^" ""* ***«. n-l, Abril 1921, p.15 e iJatalha, 23 Haio! 28

B

ferreir^^de
Maced0 refere"se ao "Plano Educativo Geral da Universidade". É cob a transcricão destedocuBento que abn.os o grupo III

-

Progra.a e actividades, l.l Progra.a educativo ("plano gue corre i.presso')
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pedagogia loderna, cursos e. gue os ouvintes, e. aulas apropriadas, laboratôrios, etc
colabora. coi miciativa na econo.ia das licôes, tomando-as assi. e.inenteiente educativas!
Esse ideal, so iais tarde se poderá alcancar. E então as li?6es da Universidade deveråo
constituir ui verdadeiro Curso Superior de Cultura Geral para Adultos.

Te.sido esta a nossa orienta?áo. 0 probleaa é luito delicado, é ies.o o lais delicado da nossa

accao, vista a tendéncia natural para a dispersão, para a erudicão e para o verbalisao, e

sobretudo de â falta de experiéncias dos nossos professores eB se dirigirei ao público especial
constituido pelos adultos sei instrucão ou coi uia instrugâo incoipleta. Há toda uia Didáctica
nova a contribuir, e nisso há uia grande influência certaiente [d]a acgão das Dniversidades
Populares.

Deveios poréa acentuar que a nossa U[niversidade] nas suas Conferéncias tes sido extresaiente
feliz coi os probleias que téi _ _

Dentro do nuiero avultadissiio de conferências já realizadas, destaca.-se algmas séries dua
éxito extraordinariaBente notável. Vai apenso a este relatôrio a lista dos conferentes e das
conferências já realizadas c).

Outro ponto gue desejaaos referir é o da retribuicão dos conferentes. Não está ainda,
evidenteBente, a U.P. e. condicôes financeiras de pagar aos seus conferentes. Todavia, esse deve

ser o ideal a atingir. Enguanto não o atinginos, podeaos no entretanto, diiinuir ub pouco o

sacrificio de certos conferentes, encarregando-nos de certas despesas a que são obrigados por
nossa causa. Foi o gue coaecaBOS a fazer já cob alguns conferentes.

Cabe ainda neste capítulo o relatanos a nossa aprovagão ã proposta gue nos feita pelo Prof . sr.

E[Bilioj Costa para, na Bélgica e cobo representante da U.P., efectuar algusas conferências

s[obre] Portugal e coligir infonagôes relativas ãs U.P. belgas gue nos pudesseB interessar.
Obteve o Prof. sr. Efaílio] Costa dados Buito interessantes por exesplo s[obre] cineBatôgrafo
educativo e s[obre] a U.P. Le Foyer intelectuel. Todos esses ele.entos se encontra. arguivados
para UBa conveniente utilizacão.

Proieccôes luainosas fixas

Referiao-nos acisa ao valioso auxílio que as projeccôes l[u.inosas] fixas pode. prestar nas

conferéncias. Consegui.os já organizar alguaas séries iaportantes de diapositivos, esbora as

últÍBas nos ficassea relativaaente caras. Tesos uaa série gue serviu nas Conferéncias s[obre]
os Lusíadas do Sr. Dr. Sá Oliveira, outra gue serviu nas do sr. A[nando] Lucena s[obre]
Histôria da Arte, outra nas do sr. dr. Vieira de ALeida sfobre] Histdria da Civiliza?ão, e

ainda outras gue serviraB nas conferéncias dos Srs. Dr. Bettencourt Ferreira e Ladislau Batalha,
respectivaBente s[obre] Zoologia e ViageB â volta do Bundo.

Estas l's séries devea ser o inicio duBa grande colecgão gue possa satisfazer a todas as

necessidades das conferéncias.

A lista .encionada não figura junto do .anuscrito. A partir do levanta.ento por nos realizado, através
da i.prensa, apresenta.os no grupo III/2. alguns guadros referentes a esta actividade (identificacão dos

conferencistas e séries, por no.e do conferente e por ano educativo). Dentro das fontes >ais acessíveis a

consulta i.ediata, veja-se a revista da Universidade que fornece ma rela^ão das conferéncias proferidas desde

Maio de 1919 até Har^o de 1922 ÍEducacão Popular, ns 1, Abril 1920 e nsl-2, Fevereiro-Har?o 1922).
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Gruoos de estudo

Eb confonidade cob as nossas ideias pedagogicas já aciaa referidas, a propdsito das

conferências, tentáBos criar alguns gruoos de estudos. Esses grupos seriaa fonados dua certo
n8 de indivíduos interessados eB guaisguer assuntos de cultura intelectual, e gue se reuniriaa,
em conferência, periodica.ente e sob a presidéncia dua professor, para expor e discutir e. cobub
os resultados dos seus estudos sobre esses assuntos.

A ideia foi bea acolhida por alguns sôcios, chegando-se a fonar ub grupo para o estudo da

Higiene profissional. A falta de teapo no Beio da agloBeracáo de assuntos ispediu-nos de

prosseguir nessa tentativa, que todavia, eB nossa opinião, deve ser renovada. (10)

Qrfeão e canto coral

Desde afundagão que pensáBos na organizacão duB orfeão popular. Tentáaos a sua realizacáo coæ

o auxilio do ilustre Prof. Herainio do NascÍBento. Nada conseguiaos poréB, porque não pudeaos
fazer a conveniente propaganda e talvez porque o Beio não está ainda preparado para essa

aanifestagão superior de cultura social. É assunto para se retoaar na priieira ocasião.

Fobos aais felizes na organizacão de ima aula de canto coral para as criancas. Aí o éxito foi

grande. TiveBOs priaeiro o auxílio generoso do prof . Henínio do NascÍBento, e contactaaos aais
tarde a Prof. sr'. D. Eaa Cordeiro. Foi preciso alugar ub piano. A princípio pensou-se gue se

seria suficiente ub orgão. TiveBos, entâo, a alegria de receber da parte da Sr« D. H. de J.

Conceicão Silva, representando uia CoBÍssâo de Senhoras, sôcias da U[niversidade], uia

ÍBportante guantia obtida por subscricão e destinada a aquisigão de orgão. Reconheceu-se a

vantagen de adquirir un piano gue se utilizaria não sô na aula de canto coral, coio e. sessôes
■usicais e festas de carácter educativo. Resolveu-se alargar a subscricjio inicial e procurar o

auxilio do Estado. Efectivaaente conseguiu-se do Instituto dos Seguros Sociais de 4 000$
destinados â U[niversidade]. Coaprou-se o piano e aléB das aulas de canto coral, organizaraB-se
as

Hatinées doBÍnicais educativas

0 inicio das satinées doainicais educativas foi a Hora dos Contos. No priaeiro ano foraa

history-tellers as sr» D. Helena George e D. Haria de Jesus Conceicão Silva, liaitando-se as

pequeninas sessoes a leituras de historias para as criancas seguidas de pequenas conversas

s[obre] os assuntos das histôrias. Algusas foraB ilustradas, na ocasião, pela senina Suzana

Conceicão Silva.

iû
A constituicão de grupos de estudo terá sido uaa ideia introduzida por Faria de Vasconcelos, o "pedagogo

seareiro" de renoBe internacional, que coBega a colaborar coa a UPP no ííb de 1920. A funcão destes ".étodos

activos" no prograBa educativo da Universidade encontra-se por ele explicado no artigo "0 gue dever ser a

Universidade Popular Portuguesa", publicado eB Educacão Popular. n-1, Abr.1921. Has esta prática inovadora não

viria a conbecer desenvolviaento nos anos subsequentes.
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No ano seguinte a experiéncia alargou-se. Co. o donativo do I[nstituto de] S[eguros] S[ociais],
tentou-se a organizacão de sessôes Bais extensas e coipletas. Contratou-se ub professor de
dancas infantis educativas, distribuiraa-se lanches ás criangas e lancou-se a ideia de uaa

Hutulidade infantil. Estas sessôes, cujo plano coBpleto vai apenso a este.Relatôrio, tiverai w
éxito extraordinário, sendo frequentadas ei .édia por 70 crian?as (n). TiveraB que ser

interroapidas quando a falta de recursos a isso nos obrigou. Parece-nos digna de toda a atencão
esta experiéncia duia actividade educativa interessantissi.a, destinada especial.ente aos filhos
dos nossos socios (lí).

1) Concertos sinfônicos populares e

2) Serôes de arte

Iniciou o conselho adiinistrativo os trabalhos necessários para a organizacão de concertos

sinfônicos populares. AlcangáBOs a pro.essa de coadjuvacão das pri.eiras individualidades do

nosso .eio Busical: L. de Freitas Branco, Viana da Hota, Francisco de Lacerda, etc, e víbos a

possibilidade de nos servinos, cob pequeno custo, duaa sala apropriada, cobo é a do Teatro

Nacional. A nossa ideia era tentar organizar regulanente verdadeiros concertos populares,
verdadeiros não sô nos seus prograaas .as taibé. por sereB destinados principalaente ås classes

trabalhadoras Banuais, e convenienteaente preparados por peguenas palestras prévias e pela
distribuigão de folhas ispressas vulgarizadoras dos priaeiros eleaentos de cultura Busical.

Reconheceaos porén gue não dispunhaflos do teapo necessário para e efectivacão conveniente dos

nossos intentos, e deixaao-la por isso para aelhor oportunidade.

0 BesBO aconteceu cod os serôes de arte. A aquisigáo de ub boB piano constituiu o prifieiro passo

para a realizacão de pequenas festas ausicais e literárias que na nossa sede, contribuaa para
a cultura artistica dos nossos associados. Tudo isto, poréB exige uaa soBa enone de teBpo, para
ser devidaaente preparado. Não o podefios nôs fazer até hoje, .as entendeaos que todos os

esforcos se devea eapregar para que essa ideia, cobo outras essenciais, na obra educativa da

U[niversidade], venhaB a realizar-se (i3).

Revista

Coio sabeis, inicialæente publicáfios ub Bodesto jornalzinho cob o título Educacão Popular. Dado

o éxito obtido, e reflectindo aelhor nas necessidades da U[niversidade], resolveaos transfoná-
lo nuaa revista. ReeditáBos o ls n* do jornal, já co. o fonato de Revista, e publicá.os .ais

tarde, os n-s 2 e 3, reunidos nu. sô fascículo.

A aceitagão da nossa revista não podia ser Bais lisongeira. Foi certaBente uaa das nossas

0 texto apresenta-se eaendado. Por cifia de ub núfiero gue nâo conseguifios decifrar foi escrito 40. Este

últiao foi depois tracado e aposto então â .argei o nũ.ero 70.

11
Pouco sabe.os sobre estas sessôes para alé. do gue ve. referido no Relatôrio... Não te.os conhecifiento

da sua realizacão senão nos anos educativos 1920/21 e 1921/22, periodo eB gue a UPP sais diversificou as suas

actividades.

-;
A partir de 1924 a Universidade organizará anualiente os seroes de arte aqui aludidos por Ferreira de

Hacedo. Na sua Baioria obedeceB a u. reportôrio clássico, antecedidos por palestra educativa (os progra.as
destas sessôes vê. descritos no grupo III/2.5).
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Baiores alegrias, apesar de certos defeitos provenientes da nossa inexperiéncia. TrabalháBos cob
afinco para prosseguir na publicacão e organizar os respectivos senicos. PoréB, as despesas,
a falta de teapo e de eapregados, e as preocupagôes nuaerosas cob os outros assuntos da

U[niversidade; levarai-nos cob grande pesar nosso, a adiar a continuacão da revista. Oxalá o

nosso Cons[elho] adBÍnistrativo possa dedicar a este iaportante assunto todo o desvelo gue ele
.erece

Seccôes e bibliotecas »6veis

Foi ina das ideias iniciais dos fundadores desta U[niversidade] estender a sua accão ao .aior
nuaero possível de Associacôes de trabalhadores, criando aí seccôes onde gradualBente, e co. uaa

convenienteautonoBÍa, os operários das diversas classes fossea organizando ele.entos de estudo
e trabalho intelectual. A accâo coBecaria por conferências e pelo estabeleci.ento de peguenas
bibhotecas .ôveis, de livros rigorosasente escolhidos. Assi. se fez, tendo encontrado essa

ídeia da Universidade ub reconheci.ento, da parte dos operários, superior a toda a expectativa.
Estabelecera.-se seccôes, nas condicôes indicadas, na Associacão dos Caixeiros, Sindicato do
Pessoal do Arsenal do Exército, Sindicato Ferroviário do barreiro, Sindicato das Classes

Hetalúrgicas, Associacão dos Chapeleiros e Grupo Drafiático de Beléfi (*5).

Nos últÍBOs teapos, eu que a actividade da U[niversidade] afrouxou, não deixou de se receber

pedidos para se estabelecerefi novas seccôes, sendo de esperar gue o novo conselho adiinistrativo
tenha de dar ub grande desenvolviaento a esta ideia de extraordinária ifiportåncia. Para esse

desenvolviaento contribuirá poderosaBente o eBprego de ub aparelho cineBatográfico portatil
cobo aciaa já indicáBos.

As Bibliotecas .oveis que criános forai, uaa no Barreiro, outra no Sindicato dos Hetalúrgicos
e a 3« na Associacão dos Chapeleiros.

A propôsito das seccôes da U.P. devefios citar o facto de por diversas vezes, de várias
Associacôes operárias, recebenos convite para realizanos conferências ou siaples palestras
educativas. Assíb se nos dirigiraB, por ex", o Sindicato da Construgão Civil, o Sindicato dos

Hobiliários, as Juventudes Sindicalistas, etc, etc

Julgaaos este facto, ao lado de Buitos outros, prova cabal do prestígio gue a U[niversidadej
alcancou junto das classes trabalhadoras, seB guebra do seu

_ _

educativo, prestígio que lhe deve penitir no futuro realizar efĩcaz.ente a sua obra socĩaĩ
profundaBente civilizadora.

Propaqanda

É este ub dos assuntos gue de.anda Bais cuidado na vida da Universidade. Duaa propaganda
criteriosaBente feita depende grande.ente o éxito da nossa obra. Logo de princípio procurafios

espalhar, larga.ente, i.pressos e folhas volantes por toda a cidade. Infeliziente as despesas
rapida.ente avulta.. Entende.os, poréB, gue são das despesas Bais profícuas. HandáBos iaprÍBÍr

4
No grupo referente ã actividade editorial -

III/2.4
- inclueB-se alguns dados infonativos sobre o

"ôrgão da Universidade Popular Portuguesa".

Eb 1925 aQPP era solicitada a estabelecer Bais 4 seccôes: a 8', eB Setúbal, a 9» no Sindicato Único
da Construgáo Civil, a 10' nas Sec^ôes da Construgão Civil e Hetalurgia do Âlto Pina, e a 11- no Sindicato dos
Chauffeurs (ver 1/4.)
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ub grande nũBero de pequenos cartazes cob pensaaentos e frases escolhidas, de grandes
escritores, pedagogos e filôsofos, para sereB distribuidos pelas paredes das nossas secgôes. Por
várias vezes BandáBos afixar cartazes grandes e peguenos nas paredes das ruas (16).
Tafibéa nos dirigifios â isprensa. Aí o resultado não foi tão grande cobo seria necessário. HesBo

para os relatos das nossas conferências, houve se.pre uia certa dificuldade, be. co.o para o

anúncio das nossas sessôes. É de justiga, poré., destacar alguaas excepgôes, entre as guais a

do jornal operário a Batalha gue seBpre acolheu cob a Baior boa vontade os nossos pedidos, e coi
o Belhor reconhecÍBento, incitaaento e BesBo louvor a nossa acgão educativa (17).

De novo frisareBos a ifiportáncia da propaganda na vida da U[niversidade]: ela deve ser feita por
todos os Bodos possíveis, e fundos bastantes deveB ser-lhe consagrados.

Conoresso de E,"duca"9ão Popular

Realizou-se, durante a nossa gerência, ub Congresso de Educagão Popular, profiovido pela
Universidade Livre. Fobos, inicialiente, convidados para a organizacão desse Congresso,
juntaBente cob a Acadefiia de Estudos Livres. Não aceitáBOS, por discordanos da orientacão

proposta, .as não podeBOs deixar de confessar gue o Congresso realizado foi uaa tentativa

interessante, cobo prÍBeira experiência. Convidados, coi a Baior deferência, para nele nos

representanos, lá estiveBos (1S).

Foi proposta e aprovada uia aproxÍBacão das trés principais instituicôes de educagão popular
para a consecucão, eB cobub, de certos Beios de acgão (19). InfelizBente essa proposta nunca

Ub destes cartazes pode ser visto no sector respeitante â actividade editorial - III /2.4.

17
Apesar da íaprensa de cariz noticioso, beB cobo a afectada a grupos políticos ou profissionais (cobo

sejaa, as publicacôes periôdicas republicanas, socialistas, anarquistas, ou as de natureza cultural e

pedagôgica) incluireB referências â Universidade, é o jornal A Batalha que noticia cob Baior regularidade as

actividades da UPP. Não s6 anuncia seaanahente as conferéncias e publica alguns dos seus suiários, coio taibes

cobre outros sectores de actividade e lúltiplos aconteciientos ligados a esta instituicão (abertura dos anos

educativos, funcionaiento das secgôes, resultados das eleicôes para os Corpos Gerentes, etc). Insere tafibéB

artigos onde se divulga o prograia da UPP ou se apoia a sua accão. Quando a C.G.T. passou a editar o Supleiento
sefianal "literário e ilustrado" (3 DezeBbro 1923) e a revista quinzenal Renovagão (2 Julho 1925), incorporou
no plano editorial destas duas publicacôes vários artigos sobre a Universidade Popular Portuguesa. Nelas
encontraBos alguns resusos bastante desenvolvidos de conferências ali proferidas, cobo ÍBportantes textos sobre

os objectivos e fungão das universidades populares para o operariado. Para o nosso trabalho de recolha de

infonayão, estas trés publicacôes (diária, sefianal e quinzenal) constituiraB fontes iiprescindíveis.

18
0 Congresso Nacional de Educacão Popular realizou-se ei Lisboa, entre 17 e 21 de Abril de 1922. Ferreira

de Hacedo, bei coio alguns intelectuais gue colaboravai coi a Universidade Popular Portuguesa, casos Faria de

Vasconcelos, Eiílio Costa, Augusto Casiiiro, Jaiae Cortesão, Cáiara Reis e José de Hagalhães, apresentaraB
coBunicacôes. Todas incidiraB eB aspectos relacionados cob a organizacáo, conteúdos e pedagogias da educacão

de adultos, dentro pois da fungão consignada âs universidades populares. IlustraB a tendéncia Binoritária do

Congresso, es oposicão a uaa corrente de educacão popular Bais associada å profiocão da instrugão eleBentar e

do ensino técnico
•

_. .

No Congresso foi proposto por Teles Pinto a constituigão de uaa "Federacão das Universidades Livres

e Populares". DesconheceBos os tenos da sua aprovacão, ias a "aproxiiacão das trés principais instituigôes" -

Acadeaia de Estudos Livres, Universidade Livre e Universidade Popular Portuguesa
- referida por Ferreira de

Hacedo, deve vir na sequência daquela proposta ("Congresso de Educagão Popular. A penultiia sessao", A Vitôria.

20 Âbr.1922).
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foi posta en execucâo. É ua assunto interessante gue deixaaos ao estudo do nosso conselho
adiinistrativo.

Prestiqio da C.P.

Referiio-nos no princípio do nosso Relatorio a provas do prestigio que a U.P.P. tei alcangado
no seu, eibora, reduzido n9 de anos de accão social. Querefios citar, eB prifieiro lugar, o louvor
oficial consignado na portaria do Hinistro da Instrucão, n9

,
de

, de

publicado no D. do Governo, n9
, de Vai apensa a este Relatôrio (2V

Citareaos Bais a ÍBportáncia dada á educacão popular, e particulanente âs Universidades
Populares, no notável projecto de refona do ensino público, apresentado ao Parlaaento pelo sr

Dr. João de Cafioesas. É do doBínio pũblico, que o principal organizador desse projecto de
refona foi o sr. Dr. Faria de Vasconcelos, distinto pedagogista que, cobo sabeis, foi ua

assíduo colaborador da obra da U.P., tendo tido frequentes ocasiôes de apreciar as nossas ideias
e os esforcos feitos para as alcancar.

DeveBos ainda citar o facto de várias vezes a iaprensa periôdica se referir cob louvor â nossa

obra. E ainda há pouco tenpo, quando correu a notícia que a Universidade ia fechar, Bais dus

jornal se nos referiu cob entusiasBo fazendo votos para que tal não acontecesse. Pode ser vista
na nossa secretaria a coleccão de alguns recortes de jornais.

Não devenos esguecer taabéB os frequentes convites para Congressos e outras AsseBbleias cob gue
nos téi honrado. Se a nossa organizacão estivesse Bais desenvolvida, certaBente, teriasos tido
ocasião de colaborar ea alguns desses Congressos, no sentido de propagar as ideias fundaaentais

gue dirigea a nossa accão educativa. Infeliziente s6 no Cong[resso] de Educagáo Popular a que
aciia nos referiios, essa colaboracão nos foi possivel.

Cuipre-nos finaliente citar o facto de ea vários pontos da província (Setúbal, Coiabra, etc)
( ) se pensar ea organizar Uni[versidades] populares no tipo da nossa, tendo-se chegado a

fundar eB Faro, una delas, para o que nos foran pedidas directaiente alguaas infonacôes gue

prontaBente enviaaos.

Sede Social

TeBOS, cobo sabeis, a nossa sede social instalada BodestaBente nuBas dependéncias da

"Cooperativa A Padaria do Povo". Por Buitas vezes, nos teaos preocupado cob a instalacão nusa

sede prôpria, existindo até alguns projectos aBavelfiente estudados e executados pelo nosso

consôcio o arquitecto sr. José Urbano de Castro. Tefios taibé. procurado encontrar algua edificio
do Estado que pudesseaos obter para nos instalanos. InfelizBente nada tesos conseguido.

A nossa actual sede não satisfaz evidenteaente âs nossas necessidades. Dado o carácter educativo

da nossa instituigão, deveriasos dar-lhe sobretudo ub certo aspecto de asseio, de boB gosto e

de beleza lesio. Por lotivos evidentes, tes-nos sido ÍBpossivel fazê-lo.

Trata-se do louvor oficial concedido por João CaBoesas. 0 texto da portaria vea publicado junto
Estatuto da Universidade Popular Portuguesa, Lisboa, 1924 (ver grupo 1/1).

L'

Afibas se ínauguraB ea 1925. A de Setúbal é, inclusive, uBa seccão da UPP.
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Aléi dos pequenos cartazes coi pensanentos educativos e de quadros cob estafipas de Botånica e

Zoologia, encontra-se nas nossas paredes iua coleccáo valiosissiaa de iapas geográficos
oferecidos â U[niversidade] pela Exia. Sr' D. Haria de Jesus Conceicâo Silva.

Tudo isso é, poréi, luito pouco. Não teios côpias de guadros artísticos, nei estatuetas, nea

fotografias de vultos notáveis da histôria da civilizacáo. Não teios plantas ornaaentais. Não
teios ui confortável salão de estar, onde se crie ui leio atraente para os nossos associados se

encontrarei e se habituarei a uia vida superior de intensas e hanonicas relacôes sociais.

Situacáo financeira

Falareios por últiio da nossa situacão financeira.

Conseguira. os fundadores da U[niversidade] gue fosse votada uia lei estabelecendo ui subsídio
oficial para a U[niversidade]. Esse subsídio foi de 400$ esc iensais. No ano econôiico findo,
eipregaios vivos esforgos para gue esse subsídio fosse consideraveliente auientado. Conseguiios
gue se elevasse a 733$33 que é o seu quantitativo actual. Deveaos esse resultado principal.ente
faos] exBos. srs Dr. Queiroz Vaz Guedes e Dr. João Ca.oesas, que, cobo linistros e coao

parlaaentares, forai se.pre de uaa grande dedicacão pela Universidade.

Deveios dizer gue o subsídio oficial nunca foi recebido cob regularidade. Nåo tei sido pequena
a soaa de tefipo gasta pelas reparticôes e gabinetes dos Binistérios não s6 para elevar, cobo

para Banter e obter o pagaiento seapre atrasado dos Bagros cobres gue o Estado nos dá. No últiao
ano, coi as econoaias tentadas por vários governos as dificuldades auientarai a ponto que quase
desesperaaos de equilibrar a nossa situagáo. Feliziente a recente subida ao poder do nosso

consocio, o exio. sr. Dr. Hanuel Rodrigues, penitiu pela inteligente, justa e generosa
detenmagao de sua ex« gue nos fossen pagos os subsídios ei atraso. Deixaaos aos nossos

sucessores no C[onselho] Adfi[inistrativo] fundos gue certaaente penitirão uaa nova vida e

progresso para a nossa Ufniversidade].

Tem iugar neste capítulo do nosso relatôrio, o referino-nos a certos factos que forafi decisivos
na nossa vida financeira. 0 1* foi o subsidio alcancado no Instituto dos S[eguros] Síociais].
Cobo aciaa indicáfios, foi ele efipregado na aguisigão do piano e no custeio das "latinees
donnicais para as criancas. Não deveios deixar de criar uia Hutualidade infantil na nossa

Uímversidade]. Se o fizenos, ligando assifi ub pouco de assisténcia .aterial å assistência
íntelectual e Boral que é o principal objectivo da C[niversidade], creBos que de futuro fazeaos
jus a Bais e laiores subsidios do referido Instituto de Seguros Sociais. Cuipre-nos citar aqui
o noie do Exio. Sr. Dr. João Luis Ricardo a guei deveios principaliente o boi resultado do nosso

pedido de auxílio ao I[nstituto] dos S[eguros] S[ociais].

Quando ultiiaaente a U[niversidade] correu o risco de se extinguir ã língua de recursos,
recebeios da instituicão nossa congénere a "Universidade Livre" ui ofício nos tenos lais
cativantes coi a oferta de todo o seu auxílio possível no sentido de evitanos a nossa

dissolucão. É do nosso dever apontar este facto gue nos sensibilizou profundaiente, e que
louvando-nos sobreianeira, provou da parte da U[niversidade] Livre uia altíssiia coipreensão dos
lelhores sentiientos de solidariedade social. Aqui fica registado soleneiente o nosso

agradeciiento.

Antes do fii do ano econoiico últiio, e precisaiente no loiento de laiores dificuldades
financeiras, tiveios a fortuna de receber de uia Coiissão de a.igos da Ufniversidade] a avultada

quantia de 1.800$ co.o donativo destinado a sustentar-nos enquanto os subsídios oficiais não nos

fosse. pagos. Efectivasente, foi principal.ente esse donativo gue nos penitiu custear as nossas

despesas até ao .ês de Agosto.
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Náo podeaos infelizaente indicar å Assefibleia os noaes dos íeibros dessa CoBÍssão, pois gue ela

se guiz insistenteiente conservar anôniia. Sendo, todavia, segundo creios, toda fonada por
sôcios da U[niversidade], .ostra tal facto não s6 o prestigio e as raízes criadas pela nossa

U[niversidade], co.o taibés a possibilidade de obter entre os nossos sôcios os recursos

convenientes para a nossa .anutencão.

Relativaaente ås contas da nossa gerência, podeis observar, anexas, vastos balangos e guadros
que vos darão uia ideia do .ovi.ento adiinistrativo da U[niversidade]

0 produto das cotizacôes foi seipre diiinuto, eibora a inscrigão de sôcios seja constante. Tei
havido ui grande núiero de desistências, sobretudo no últiio ano, ei que a actividade da

U[niversidadel se liiitou â biblioteca. Deveios confessar que o servigo de inscrigão de sôcios,
e da cobranca das respectivas cotizagôes não chegou a estar bei lontado. Entre várias razôes

disso, avulta a infelicidade que teios tido coa os cobradores. Teios tido sucessivos, não tendo
ainda nenhui chegado â regularidade e precisão gue deianda ui servigo de tão grande iiportância.
Teios esperanga ei que o actual cobrador consiga, sobretudo auxiliado pelo servigo de secretaria
a lontar devidaiente pelo nosso tesoureiro, pôr a cobranca na ordei devida.

Ao teninar o nosso relatorio, seja-nos penitido afinar perante a Asseibleia geral os nossos

veeaentes votos para gue a Univ[ersidade] progrida e alcance os seus objectivos iais do gue
nunca hoje essenciais na sociedade portuguesa. Eipregáios, ei alguns anos de trabalho [e]
dedicagão o lesio entusiasio e fé gue levaraB quase todos nos a fundar a U.P. Ficáaos longe do

■uito gue aabicionavaBos alcangar. Algusa coisa porea fizeaos, e a nossa boa vontade apenas,

desejafios e esperaaos gue seja reconhecida.

TeBos a bonra de propor:

l9 -

ub voto de profundo sentiaento por todos os nossos associados falecidos.

2- -

que proclaaeis socios beneiéritos os exnos.

sr.s

Dr. Queiroz V. Guedes

Dr. João Caaoesas

Dr. Daniel Rodrigues
Dr. João Luis Ricardo

3S -

gue Banifesteis soleneBente â U[niversidade] Livre o agradecinento da U.P. pela sua

generosa oferta de apoio aoral e aaterial.

4e -

que aproveis ui voto de vivo e profundo reconheciiento pelo auxílio prestado pelos
nossos ilustres conferentes â U.P.

5e -

que aproveis ui voto de agradeciiento e louvor aos nossos dedicados eipregados que coi

tanta dedicagão e nos têi auxiliado.
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. Seccôes
1/4.

Segundo o Art. 3e do Estatuto
,
a "Universidade tem a sua sede em

Lisboa, mas a sua accão estender-se-á a todo o territôrio que
constitui a Nacão Portuguesa e a todos os pontos do estrangeiro onde

haja colônias portuguesas" . Deste modo vocacionada para ser uma

organizacão de ãmbito nacional, a Universidade Popular Portuguesa
inscreveu no seu programa um plano de expansão que passava pela
progressiva abertura de centros locais dirigidos para as populacôes
urbanas e rurais. Estas delegacôes teriam uma organizacão autonoma,
se bem que os "regulamentos privativos" fossem "elaborados pelo
Conselho Administrativo" e "de acordo com as disposigôes do Estatuto"

da UPP (ArtB 40) . (x)

Para lá dos núcleos populacionais de forte concentragåo operária
localizados a sul do Tejo e proximos da capital

-

Barreiro e Setúbal

-, a Universidade não logrou estabelecer-se em mais nenhum outro

ponto do país. Será de facto na cidade de Lisboa que esta

instituicão, inicialmente circunscrita ao Bairro de Campo de Ourique,
se vai expandir, fruto da adesão manifestada pelas organizagôes
operárias ao modelo educativo delineado pelas universidades populares
em geral, e pela aceitacão de compromisso expressa em particular para
com os promotores da UPP. Entre Janeiro de 1921 e o princípio do ano

de 1925 a Universidade inaugura oito seccôes (além das do Barreiro e

Setúbal). A sua abertura foi solicitada por associagôes de natureza

sindical e nelas se estabeleceram as referidas seccôes, com o apoio
superior da União dos Sindicatos Operários de Lisboa e da organizacão
Confederal .

0 quadro que se segue contém alguns elementos de caracterizacão

genérica das seccôes da Universidade Popular Portuguesa, incluindo a

"central" ou sede.

As aissôes educativas, de carácter aôvel e especialBente concebidas para atingir a "província" e "os

centros fabris", constituiraB taibéi uia lodalidade de acgão exterior adoptada pela Universidade. Terá sido uaa

ideia posterionente considerada, pois sô ea 1922 ela aparece no prograBa da Universidade (Educacão Popular.
n9l-2, Fev.-Har.1922). Estas Bissôes, a que Toaé Vieira, leibro da Coiissão Instaladora da seccão do Barreiro,
atribui fungôes preparatôrias de "propaganda e estudo" para futura abertura de secgôes da UPP (ver A Batalha,
4 Abr.1922), nunca se realizaraa.
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. Seccôes
1/4.

ls SEC?ÃO (SEDE OU "CENTRÁL")

Cooperativa "A Padaria do Povo"

Rua Particular ã rua Alieida e Sousa, Caipo de Ourique
(depois, Rua Luís Derouet)

Inaugurada eB 1919 (aguando da criagão da UPP)
Funcionanento: de 1919 a 1927

Actividades: . conferéncias (educagão integral do adulto)

. biblioteca (para adultos, estudantes e criangas)

. sessôes cinefiatográficas (para adultos e criangas)

. aatineés dofiinicais educativas (educagão infantil)
. consultas paidotécnicas (educagão faniliar)
. cursos (educagão dos jovens e da Bulher)
. serôes literários e sessôes de arte (educagão estética)

I i

V SECC.ÃO

Associacão de Classe dos Caixeiros de Lisboa

Rua Antônio Haria Cardoso, n92û, l9, Lisboa

Inaugurada en Janeiro de 1921

Funcionanento: 1920/21 e 1921/22
Âctividades: conferências

3S SECgÃO

Barreiro

Inaugurada a 20 de Fevereiro de 1921

Coaissão instaladora: Augusto Penedo, José Teixeira, Toaé vieira,
Alexandre Pireza e HáxÍBO Praga n

Instalagôes: Associagão dos Corticeiros

Funcionaiento: 1920/21 e 1921/22

Actividades: . conferências

A constituigão da CoBÍssão Instaladora vei aencionada no periôdico do Barreiro, Acgão. de 15 Abr.1922.

Não figura o no.e de Antônio José Silva, .encionado es Educagão Popular, n92, Fev.-Har.1922, juntaBente cob

Augusto Penedo e ToBé Vieira cobo fundadores e "dedicados afiigos" da UPP. Apesar da presenga, na CoBÍssão, de

dois operários
- A. Pireza e H. Praga, representantes, respectivaaente, do Sindicato dos Ferroviários e dos

Corticeiros -, e da adesão destas associagôes ao estabelecÍBênto da secgão do Barreiro, e\ cujas instalagôes
se proferiraB as conferéncias, a iniciativa não parece ter pertencido, cobo nas outras secgôes da UPP, â

organizagão operária. Os fundadores apresentados no jomal da Universidade estão ligados â actividade coiercial,

pelo aenos A. José da Silva e Toaé Vieira. Este últiio dirige inclusivaaente ub periôdico literário de

propaganda regionalista (Acgão) que defende o desenvolviaento do Barreiro na perspectiva dos interesses

coserciais e industriais das organizagôes de peguena e lédia diiensão. É ainda editor de ui outro jornal, 0

Hundo Corticeiro. cob objectivos idénticos. Esta classe, através da Associacâo Coiercial, estã igualiente
representada na inauguragâo da seccão do Barreiro, acto a que acorrerai personalidades locais ligadas ã

adfiinistragão do lunicípio, para aléi dos sindicatos aci.a aencionados e da Juventude Sindicalista (sobre a

festa inaugural ver "CoBegando...", Acgâo, 5 Har.1921 e "Universidade Popular Portuguesa", A Batalha. 25 Fev.

1921).

38



. Seccôes
1/4.

. biblioteca Bôvel

. sessôes cineBatográficas

. teve ub "boletÍB da secgão III da Universidade Popular Portuguesa": saiu integrado nua seaanário

regional do Barreiro, dirigido por Tosé Vieira e intitulado Acgão (ocupava uaa página e publicou-
se apenas o n9l, en 5 Har.1921).

4' SEC^ÃO

Associagão do Pessoal do Arsenal do Exército

Canpo de St' Clara, ne87, 1% Lisboa

Inaugurada a 1 de Haio de 1921

FuncionaBento: 1920/21, 1921/22, 1922/23, 1924/25, 1925/26, 1926/27
Actividades: conferências

5! SECgÃO

Sindicato Único das Classes Metalúrgicas
Rua da Esperanga, n9204, 2S, Lisboa

Inaugurada ei Janeiro de 1922

Funcionanento: 1921/22, 1922/23, 1924/25, 1925/26
Actividades: . conferéncias

. biblioteca Bôvel

6' SECCÍO

Sindicato dos Operários Chapeleiros
Rua do Arco do Harquês do Alegrete, n930, 2-

,
Lisboa

Inaugurada a 8-03-1922

Funcionanento: 1921/22
Actividades: . conferéncias

. biblioteca Bôvel

7S SECC.Ã0

Secgão da Construgão Civil de Belén

Rua Paulo da Gaia, n96, l2, Belen

Inaugurada a 31-01-1923

Funcionanento: 1922/23 e 1925/26

Actividades: conferências

8S SECCÃO

Setũbal

Inaugurada en Janeiro de 1925

Instalagôes: Associagão dos Trabalhadores do Har

Adninistragão: ? (3)

Não conseguinos apurar a coaposigão dos orgâos adfiinistrativos desta secgão, gue por estar estabelecida

fora de Lisboa têB corpos gerentes proprios. Estes constituiran-se, dado tenos notícia da reunião do Conselho

Adfiinistrativo, da convocagão da AsseBbleia Geral e até BesBo da existéncia de ub bibliotecário (ver Voz
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. Seccôes 1/4.

Funcionanento: 1924/25 e 1925/26
Actividades: . conferéncias

. biblioteca

91 SECCÃO

Sede do Sindicato Único da Construgâo Civil

Calgada do CoBbro, Lisboa

Inaugurada ea 13-01-1925

Funcionafiento: 1924/25, 1925/26 e 1926/27

Actividades: conferéncias

10 ■ SECgÃO

Secgôes da Construgão Civil e Hetalúrgica do Alto Pina

Rua Barão Sabrosa, n981, l9, Lisboa

Inaugurada en 20-01-1925

Funcionanento: 1924/25 e 1925/26
Actividades: conferéncias

11« SECC.Å0

Secgåo do Sindicato dos Chauffeurs

Inaugurada [entre Jan. e Abr.] 1925

Funcionanento: 1924/25, 1925/26
Actividades: cursos

sessôes cinenatográficas

Sindical, 8 Nov.1925). A participagão da organizagão sindicaĩ parece ser bastante forte, guer no apoio dado pela
União dos Sindicatos Operários de Setúbal (propaganda e divulgagão através do seu jornal Voz Sindical e ainda

participando ei tarefas adBÍnistrativas, coio aceitando inscrigôes de sôcios) guer pela Associagão dos

Trabalhadores do Har, onde a secgão tefi sede. Pereira de Alieida, representante da Cåiara Municipal na sessão

pública de apresentagão do projecto de estabelecer uia seccão naguela cidade, proiovida pela UPP e feita por

Ferreira de Macedo e Alexandre Vieira, e onde estiverai presentes os delegados dos sindicatos dos Soldadores

e dos Trabalhadores do Har (ver A Batalha, 17 Dez.1924), ter-se-á recusado a participar, coio conferente, nas

trabalhos da secgão de Setúbal já depois de inaugurada ei discordância coi o doiínio que nela exerce o grupo

operário (ver o relato deste incidente ei "Resposta å letra ...", Voz Sindical de 5 Abr.1925).
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. Documentacâo diversa 1/5.

Documento nc 1:

Universidade Popular Portuguesa
- Boletim de inscrigão para sôcio

(BN /AHS
- Cx. 87, Núcleo Educagão e Cultura) .

Documento na 2:

Universidade Popular Portuguesa
- correspondência enviada para o

Sindicato Único das Classes Metalúrgicas:

carta, em papel timbrado da UPP, com data de 6 Dez. 1921;

autôgrafo assinado por Ferreira de Macedo (director), tendo por

assunto tratar do estabelecimento de uma seccão da Universidade

naquele sindicato

(BN /AHS
- Cx. 87, Núcleo Educacão e Cultura) .

Documento nu3:

Universidade Popular Portuguesa
-

correspondência enviada para o

Sindicato Único Metalúrgico:

carta, em papel timbrado da UPP, com data de 20 Abr. 1926;

autôgrafo assinado por Alexandre Vieira (delegado para as secgôes) ;

respeita a aspectos de calendarizagão das conferências em curso na

seccão da Universidade estabelecida naquele sindicato.

(BN /AHS
- Cx. 87, Núcleo Educagão e Cultura).

Documento n*4:

Universidade Popular Portuguesa
-

correspondência enviada para os

sôcios :

circular, com o carimbo da Universidade Popular Portuguesa, s.d.

[1928], destinada a informar os sôcios do aumento verificado nas

cotizagoes mensais, devido ter sido retirado â instituicão o subsídio

oficial que vinha beneficiando desde 1919.

(BN /AHS
- Cx. 87, Núcleo Educagão e Cultura).

Documento nu5:

Universidade Popular Portuguesa. IV Secgão:

Folheto de divulgagão ou cartaz de pequenas dimensôes onde se anuncia

a inauguragão na sede do Sindicato do Pessoal do Arsenal do Exército

de uma secgão da UPP, s.d. [1921], 25 cm.

(BN /Espôlio de Ferreira de Macedo)
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Fresados consdcios:

Tendo sido apreciada na últiaia As-

sembleia Geral a situagão financeira da

nossa Universidade e havendo-se verifi-

caco qne, por disposigâc governamental ,

a Universidade Popular Portuguesa não

figura, no orgamento econo'mico para o

ano 1928-1929, entre as instituĩgôes "be-

neficiadas com subsidio do Estado como

nos orgamentos anteriores o era— o que

representa um importantíssimo cercea-

mento das nossas receitas e conseqũente

desequilíbrio na gestão do nosso Insti-

tuto, resolveu a mesma Assembleia Geral,

como medida atinente a, em certo mcdo,

acudir as dificuldades em perspectiva,

elevar o mínimo de cota ate' aq-ai fixado

em Esc. 1$50 para Esc. 2tø50 na esperanca

de qne vc's, ccmpenetrados do valor da ac-

gâo que a Universi dade Fopular Portu-

guesa exerce e pode exercer emnossomeio

no sentido do maior aperf eigoamento do

ser humano, e ainda na dedicagão qiie ha-

veis mostrado pela vida do nosso Insti-

tuto , não deixeis de aceitar a resolugão

tomada e que com a mesma concordeis ple-

namente, continuando a dar-nos o prazer

da vossa camaradagem como nosso consd-

cio.

Agradecendo antecipadamente , temos a

hcnra de nos subscrever com tôda a con-

sideragão
De V. Ex.a

fEIYERSIDSDE POPDLSK

= PORTUGUESA =

Rua Luls Derouet. U P F

LISBOA



IV Secgão
_

C de S.inta Clara, 87, 1.°

(Sede do Sindicato do Pessoal do Araenal do l-.xcrcito)

No louvável intuito de difundir oss mais variades conhecimentos h-

torários c scieatíficos onfro nús, um grupo do abalisados professores criou

| a U-!ÍV.*.ri"!LÎ2d6 Pc"-:£f rL'rfUGl&SS, c tcm sido de tal maneira aco-

lhida csta nchrc iuiciativn que cm por/o tcmpo de formacûo instalou err

í divojsos hairros tres seco'V'?.

j Cũino tttHava no no-so bairro urna in.stitui^o desía natuiesa. s

j Asĸociacôo de Cîafise do re.^soal do Arsenal do Exéreiio oíercceu as s_a::

j sahs ri?.r;; .1 instah^o da. IV Sfoc-So de.-.ta Univcriidadc, quc no prô:;o

:i/.j doin _:;_>., 1 oe M«v'o, p-Ias 21 e moia horas, sei .1 ali inauguiu^

K o bt. dr. l'Vroiu- de Moredo o prof.ssoi que ii-iciaî*;. ? séoie ■:■■'

j| !i<o> nrn nn>o> qu. \\>
'

i "'inisîi'íĩJos na IV S-c-;'>: desta Ulivoĩ-

!» «._,-

jj 0 }..;;,'ieo désío ba.nv quo i.4v;en-.~i cur.jvar o seu o.Vf.iiio e aj'nrfi:

|j Jor :i vjik' de conîitfCÍ!!i-'-r,;os quc ..?.> ?'.;>■ res proí^soros de-ta l'niveix.-

j dftde cjĩn o svu dcvotruîo :..TU>r á causa da iusírûCÃo populai [_ivîer>\k'iT-

dii'undii iĩc rosso meio Ccitoujor.te apvveiîar.í. o en*-jo e aconcvá _: í-

j cundnr a iuiciativa dosiîj^re^.da c ne!>re déstes proí'--^ore>.

\) 0 t.nií. os'jolhiiíi c ao qua! se Mik-rdinará a 1 .' Jicũo é o s^!,;-r.i: -

/ jj _0 ø/'í e a cíhcy-'co c ccmo sc re-ifr.a. A ^■-■^{'■■r<}ojo. Ciih-u-^-

1] dadíi Kp:<!^P;rhtyc;,a .,,

\ Oatra-î ligîics se s„ Yj.uirK' ouc sri'So prcvirtme: te anunciadr.s ra

iuiprc-usu, dt igual m^idi- cu Jr.s Je irn _"__*■ e abuîîdar.U:- cra conhecimcn •

tos, que o"- dcdicados pitií-'-ssvre.i ôosí* Uuiversidade jc-in os rocursos ]••••

(ia"Ô2ricos (Íe que di.-;. •:•.'. faeiíîni.'r.t'. í':::;"íc assimiîar aos ouviiites.

Ka se,'ô desta ,sí-.-;<.c.o euconĩi-a-se abevto h insoriv_o î;i_s:-

jiotos aa-ooiados ^a T^iver?. idr.de Popuĩar ĩ1or!i::.uc--3a.



II

UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA / 1919 - 1927

ORIENTAQÃO E OBJECTIVOS

47



0 enunciado teorico ou fundamentador do projecto educativo

consubstanciado na edificacão da Universidade Popular Portuguesa,

decisivo para determinar a natureza das aspiragôes políticas que

sustem esta forma associativa de intervencão social típica das elites

liberais progressistas, não sugeriu aos intelectuais que nela

colaboraram producão escrita autônoma ou substancial. Que sejam do

nosso conhecimento, são rauitos poucos os textos onde aqueles tenham

ref lectido sobre o que efectivamente esperavam da educacão das massas

enquanto grupo titular de um projecto que, através de uma educacão

extensiva e destinada a cobrir o espaco não integrado pelo sisteraa

escolar, era animado sobretudo por ideias de reedif icacão,

reconstrugão e regeneracão do indivíduo, da sociedade e do país. 0

discurso, chegado até nôs, dos responsáveis pela UPP acerca dos

objectivos e finalidade educativa da instituicão que fundaram ou

dirigiram, capaz de iluminar o universo cultural e a tradicão

pplítica â luz dos quais se inventariarara propôsitos e ambicôes, é,

no essencial, um discurso fragmentado, disperso, repetitivo,

condensado em meia dúzia de fôrmulas.

Semelhante discurso pode-se surpreender nos manifestos e folhetos

editados pela UPP, em entrevistas, discursos inaugurais, conferências

ou artigos de divulgacão publicados na imprensa respeitantes

objectivamente â accão desenvolvida pela Universidade Popular

Portuguesa.

Ref erências mais claras ou indirectas encontramo-las também em outros

escritos que fomos compilando, na sua maior parte decorrentes de

intervencôes em aconteciraentos do foro educativo, cultural ou

político, havidas por alguns eleraentos do grupo dirigente,

colaborador ou apoiante onde é dado manifestarem-se sobre os caminhos

da educacão popular ou de temas afins. 0 Congresso Nacional de

Educacão Popular, o projecto de reforma educativa do ministro Joâo

Camoesas, a formacão da Liga de Accão Educativa, a inauguragão das

universidades populares de Coimbra e Porto, a abertura das

bibliotecas ao ar livre da responsabilidade da Universidade Livre de

Lisboa, constituera, a título de exemplo, factos que suscitam a

emissão de opiniôes acerca da educacão de adultos, das suas

instituicôes e objectivos. Isto para além de uraa produgão episôdica

sobre múltiplos temas atinentes ã educacão popular publicada quer em

revistas da especialidade ( imprensa educativa e pedagôgica) quer era

jornais de grande divulgagão, entre 1919 e 1927.

A apreensão do discurso que circulava sobre a orientacão e os
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objectivos da Universidade foi portanto conduzida a partir de

fragraentos discursivos colhidos em escritos e afirmacôes feitos em

situagôes e momentos diferentes, e também para públicos

dissemelhantes. Elementos que devem ser pesados quando o universo de

recolha vai da correspondência inter pares até â conferência pública

para operários, de artigos de reflexão para consumo de especialistas

a textos de propaganda ,
de documentos de cariz institucional a

raeraôrias pessoais, de testemunhos directos a relatos de segunda mão.

Assim, deste fundo documental heterôgeneo, escolheraos quatro textos

que julgamos constituirem bom ponto de partida para encontrar um

tronco coraum de ideias que alicercara e orientara o projecto da

Universidade. Através deles, e pelas formulacôes que tendem a fazer

sobressair a finalidade educativa da instituigão enquanto accão de

moralizacão social, se pode surpreender um raodelo cultural de

referência a que naturalmente subjazem opcôes políticas e uma

concepcão de organizacão da sociedade.

Todos os textos que adiante se transcrevera são da responsabilidade de

elementos que tiveram um papel importante na UPP. Apesar de neles se

encontrarem tracos comuns de actuacão, os discursos que estruturam

estes escritos, pelo tipo de argumentacão utilizada e pela forma como

colocam o problema, apresentam tonalidades diversas, determinadas era

parte pelo objectivo da exposicão raas também pela individualidade

prôpria de quem os subscreve.

0 primeiro pertence a Antônio Sérgio. Sôcio fundador e membro do

grupo consultivo que apoiou a Coraissão Organizadora da Universidade,

vem, apos a sua ausência no Brasil (1921-1922), a colaborar corao

conferencista. Propôe e oferece-se ainda para dirigir um Museu

Pedagôgico na UPP (*) e, como ministro da Instrucão, manifesta a

intencão de a apoiar materialmente (2). 0 texto que inserimos está

ligado å elaboracão do projecto da Universidade, onde Sérgio se

pronuncia acerca da sua orientacão. Trata-se de uma carta pessoal

dirigida a Ferreira de Macedo e ao seu cunhado Conceicão Silva, os

responsáveis pelos trabalhos organizativos.

0 artigo seguinte é da autoria de Faria de Vasconcelos. Com um

1
Infonagão contida nuna carta, não datada, de Antônio Sérgio para Ferreira de Macedo -

BH, E.17, Cx.l,

ís. 245.

2
Carta dirigida a Ferreira de Hacedo onde Ântônio Sérgio, apôs solicitar infonagôes sobre "fitas

instrutivas", diz ser sua intencão "substituir a verba destinada aos liceus no or<paiento (inútil desde o auiento

das propinas) por uia verba igual destinada na laior parte ås universidades populares". Â carta, não datada,

terá sido escrita entre Dezeibro de 1923 e Fevereiro de 1924, justaiente o periodo ea que Antonio Sérgio se

■anteve no aiiistério da Intru^ão (BN, E.17, Cx.2, ĸ.242).
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curriculum internacional de grande projecgão, feito através de uma

forraacão teôrica e de experiências práticas no doraínio da psicologia

e da educacão, emerge como a grande autoridade pedagôgica do moraento

quando chega a Portugal em fins de 1920. É o especialista, por assira

dizer, que logo se introduz nos círculos intelectuais da capital.

Membro da Seara Nova, vem a colaborar na UPP, onde introduz aliás

novas ideias no programa. É pois ao autor da tese "Bases para a

organizacão de institutos superiores para adultos" -

aprovada por

aclamagão no Congresso Nacional de Educagão Popular, em 1922
-

que

cabe a tarefa de explicar o "que deve ser a Universidade Popular

Portuguesa" ,
texto publicado no primeiro número da revista da

Universidade, datado de 1921.

O penûltimo escrito provém de uma reflexão sobre educagão popular

assinada por Ferreira de Macedo, o fundador e principal impulsionador

da Universidade Popular Portuguesa e que consistia no primeiro de um

projectado conjunto de artigos sobre aquela matéria a publicar pela

revista Seara Nova, raas que não tiveram continuagão. Merabro dirigente

deste periodico e responsável, cora Faria de Vasconcelos, pelos

assuntos de natureza pedagogica, naquele texto define ura conceito de

educagão popular, no qual assenta a prática educativa da Universidade

Popular Portuguesa. Neste sentido esclarece sobre a sua orientagão e

objectivos, bera como expressa o pensamento do grupo seareiro sobre o

assunto. Diga-se, que em matéria de educagão de adultos, Ferreira de

Macedo se tinha tornado uma referência.

Fechamos esta pequena antologia com uma conferência feita para

operários sobre "A acgão das Universidades Populares na preparagão

mental do proletariado" feita, em 1926, por um dos mais activos

dirigentes da Universidade, o anarquista José Carlos de Sousa.

Representa aqui , pelo enunciado de uma posigão teôrica de base, um

discurso corrente no movimento sindicalista sobre a colaboragão das

suas associagôes com ura projecto de natureza "burguesa" .
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1. 0 discurso político de Antônio Sérgio

Exbos Senhores Ferreira de Hacedo e Conceicão Silva (3)

Fizeraa-ae Vas. Exas. a honra de te escolher para aeabro da coaissão consultiva da Universidade

popular que se propôea instituir coa o íåis adiirável espírito de filantropia e abnegacão. Será

seapre para bíb ub prazer trabalhar cob hoaens codo Vas. Exas.; auito especialæente o é

tratando-se de uia obra desta espécie. A conversa que outro dia tive o gosto de travar cob Vas.

Exas. nesta sua casa foi interroapida quando já «e haviai explicado a organizacão e os aeios

■ateriais que tencionas por ea obra (organizaQão e aeios que eu aplaudi e adiirei) aas antes de

se haver discutido outro assunto que, ea aeu juízo, deveaos considerar fundaaental. Ficou

coabinado ui segundo encontro; sas cobo Vas. Exas até hoje ae não tornaraa a falar, e teaendo

eu que dêea a latéria por suficienteaente discutida, venho pedir por este íeio alguns

esclareciaentos sobre tal assunto, e subaeter â sua critica alguaas breves consideracôes que,

coao ■eabro da Coaissão, íe julgo no dever de lhes apresentar.

Cobo tenho dito ea vários livros, folhetos e artigos, creio que na nossa época quea ensina não

pode ter objecto "derraaar luzes", "espalhar ciência", "instruir o povo",
-

aas educar e educar

no sentido especialíssiao de preparar os hoaens directaaente para resolverea os problemas da

Sociedade de hoje. A solucão de tais probleias não exige sô o ser-se instruído e ser-se honesto,

nufl sentido geral e abstracto; ela exige conheciaentos, aétodos de trabalho, e sobretudo uaa

aentalidade, especiais. 0 professor de agora tea de ser ub sociologo, ou para dizer aelhor, ub

político, na acepcáo filosôfica do teno; e se assio deve ser ea qualquer escola, íuito

especialaente vale o principio nuBa universidade popular.

Tive ensejo de reconhecer, cobo já disse, a generosa disposigåo de espírito de Vas Exas e o

carácter prático dos aeios aateriais de gue vão servir-se; infelizaente não houve teapo para ae

elucidarea sobre a questão priaária e essencial, a dos fins da instituigão.

L'Ba universidade popular
-

para qué? Para satisfazer que necessidades?

Convenco-ae de que o seu esforco será perdido, de que o trabalho dos conferentes se dispersará,
de que os resultados práticos serão nenhuns, se não coaecarea por deteninar auito precisaaente

os seus fins, segundo a natureza das universidades populares, fixando depois a natureza dos

cursos, a rigor, cobo aeios coordenados para esses fins.

Existea no estrangeiro universidades populares; sabes Vas. Exas. aelhor do que eu que essas

universidades nasceraB ei Franca, ligadas e subordinadas a Boviaentos sociais. Ao explicar o seu

carácter na inauguracão do Reveil, dizia Anatolio France: "prosseguindo a sua íarcha lenta para

a conguista dos poderes públicos e das forgas sociais, o proletariado coapreendeu a necessidade

de penetrar na ciéncia e de valer-se das arias poderosas do pensaaento". 0 objectivo político

está clarissiia«ente indicado: não se queira saber para saber, las para se ser capaz de

deteninada obra. Û fundador da "Cooperacão das Ideias", Dehene, dirigia aos intelectuais esta

pergunta: "qual será o ideal de aianhã?" a fii de precisar o norte do seu trabalho, ao íesio

3
Antônio de Ventura ei "Antônio Sérgio e Antônio Augusto Ferreira de Macedo - Harcos de ui convívio

epistolar (1919-1949)" publicou todas as cartas existente no espdlio de Ferreira de Macedo, resultante da

correspondência «antida entre estes intelectuais, onde se encontra justa»ente transcrito o docuiento aqui

apresentado (in AAW, Estudos sobre Antônio Sérqio, Lisboa, INIC, 1988, p.65). Taibéi já foi ele objecto de m

estudo critico, realizado por Alberto Pedroso e publicado na revista A Cidade, de Portaleqre, n93, Fev. 1982,

pp. 12-18. Ainda assii, pela sua iiportáncia, pensasos justificar-se a sua introducão neste trabalho.
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teipo que declarava ser seu objecto fonar cob os operários aaantes da verdade "uia elite

proletária, núcleo vivo da sociedade futura". No priaeiro prograaa de cursos figuravaB, cobo

decerto Vas. Exas. se leabraa, as cooperativas de producão, por Artur Fontaine; o aoviaento

social e industrial na Aleaanha por Jorge Blondel; o alcoolisao e suas consequéncias sociais,

pelo dr. Legrain. Eb 1899 a "Cooperacâo das Ideias" transfonava-se na "Sociedade das

universidades populares" (cuja conferência inaugural, de Gabriel Séailles, não esquecaBOs que

levou o título Educac-áo e Revoluc-ão) passando a haver aléa das conferências, as consultas

aédicas, jurídicas, econôaicas, o patronato das crian^as, a organizac-ão de autualidades,

cooperativas, agéncias de colocacio, etc. Foi a questão social portanto, que deu origea (e que

inspirou seipre) as universidades populares; são institutos sociais, não são ôrgãos de

vulgarizacâo científica, artística, literária, se bei que essa vulgarizac-ão lá exista, co«o

■eio. Fora de preocupagôes não há para elas razão de ser: não passai então de ui artifício, ui

cenário, u*a tabuleta, uia quiiera; fora delas, podere«os fazer coí esse nose ui entreteniiento

inofensivo, ias tão longe de iua universidade popular coío ia fingido tronco de ciíento está

longe de i«a árvore verdadeira.

Voltando agora ao nosso caso, penitea Vas. Exas. que lhes pergunta, iiitando o inquérito de

Dehene: que pensa a direccio da Universidade popular acerca do ideal português para aianhã? Ou

então: á realizagâo de que prograaa social é destinada a ciência da Universidade?

Pareceu-ie ouvir, no aeio de conversa, que o curso de abertura da Universidade versaria sobre

os Lusíadas; nâo sei poréa, cobo vão fazer servir os Lusíadas aos fins de uaa universidade

popular; que fun^âo instruBental lhe assinalas, ea resuao, na solucão dos probleias do nosso

povo.

É esta espécie de questôes que, a aeu ver, nos cuapre discutir priaeiraaente, esclarecendo a

inspiracão política (social) da nossa universidade popular. Se não concordarea cob isto Vas.

Exas., não ae Belindrarei nada - absolutaaente nada -

coa que proponhai o aeu alvitre, e

continuarei a interessar-Be pelas ainhas func-ôes na coBÍssão; tão soBente o farei, coio é

natural, cob bastante cepticisao a tal respeito, e reservando-ae o direito de tornar conhecida

esta divergência, para que ae não possaB acusar de contraditôrio e de desatinado, fazendo aquilo

que critiquei nos outros e sendo participe de uia instituic-ão que procede ao invés do que tenho

prégado desde que escrevo sobre educac-ão, sobre Portugal, e sobre os probleBas que nos

assoberbaB.

De Vas. Exas., cob auita estiia e consideracão

1 de Fev9 [1919] Antônio Sérgio
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2. A fundamentagão científ ico-pedagôgica em Faria de Vasconcelos

0 QUE DEVE SER A ONIVERSIDADE PÛPULAR PORTUGUESA (*)

Pede-ae a Universidade Popular Portuguesa que defina nalgmas linhas a orientac-ão duaa

instituigão desta natureza. Cob prazer o faco. Recordo neste Boaento a actividade que å obra da

Extensão Universitária para o povo consagrei cob fervor, guando era professor na Universidade

Nova de Bruxelas.

Desde que os cursos se estabilizavaB na Universidade e toiavai ui ruao definitivo, coiecava

taibéi, para nôs professores, essa peregrinacão espiritual através da Bélgica, quase sea

descanso durante cinco ou seis aeses, pelo lenos.

A Universidade julgava e coi razão que aléi das funcôes especiais e prôprias que tinha, cobo

centro de estudos e investigacôes, não podia esguivar-se a uaa obra de acc-ão social, de difusão

larga e aapla do seu pensaiento. Nâo havia professor que não sentisse repercurtir dentro de si

o chaiaiento â vida que vinha de fôra.

Abrir as portas e as janelas de UBa Universidade sobre a vida, já era iuito. E não obstante

era ainda pouco. E a Universidade não parou enquanto os seus professores não entraraB pelas

portas e janelas de inúBeras povoacôes levando consigo o espírito da Universidade.

Mas deixeios as evocacôes.

Nâo é a Universidade Popular Portuguesa uaa obra de extensão universitária, dependente da

ũniversidade de Lisboa. tei uaa vida prôpria, ub organisBO seu.

0 seu título é claro e preciso, é nitidanente uaa obra de educacio e de instrucâo popular.

Não é ui centro de estudos e de investigacôes científicas, aas soBente ub centro de difusão

de conheciaentos e de cultura espirítual entre o povo.

É isso que ela pretende por agora. Digo por agora, porque sais tarde o seu desenvolviiento,

que iaporta foaentar e ajudar por todos os leios, legitiiará novos voos.

Diziaaos que a Universidade é ua centro de educac-0 e instrucio do povo. Cobo tal não pode

perder de vista o ideal de toda a obra educativa, que é a fonacio do hoiea coipleto, do hoiein

huaano, que é preciso fazer surgir do hoaea fragientário da nossa época.

Iaporta desenvolver o Bais que seja possível essa série de actividades, aas tendo seapre

presente ao espirito o ideal que deve reuni-las, coordená-las e fundi-las nuaa sintese

hanoniosa.

Quanto Bais perfeitas foreB essas actividades tanto aais nos aproxĨBareios desse ideal

educativo huBano.

As Universidade Populares já coBecaraB a entrar nuB caflinho de aais seguros resultados. As

preocupacôes de índole instrutiva que foraB a caracteristica do seu início cedeB o passo hoje
âs preocupacôes educativas.

É intuito ieu indicar neste artigo liaitado, e duaa laneira rápida, a série dessas

actividades educativas, destinadas å fonagão do hoaea individual e do hoaeB social, de cuja

sintese resulta o hoBei huaano.

0 boie« individual

No hoiei individual há uia série de actividades e de necessidades que iiporta desenvolver e

satisfazer, são as actividades e necessidades do hoiei físico, do hoiei intelectual e do hoiea

■oral.

De igual _odo no hoaea social existei necessidades e actividades variadas, as do hoiei

Educac-ão Popular, n5 1, Abril 1921, pp. 1-5.
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faiiliar, do hoiei profissional e do hoiei fisico.

0 hoiei físico - A Universidade Popular Portuguesa deve inscrever no seu prograaa de

actividades os leios conducentes â >elhor educacio física do povo.

Não seria difícil encontrar nas iiediacôes de Lisboa terreno suficiente para construir, ã

seielhanca de outros países, ui grande caapo de jogos e de actividades fisicas, bea dirigidos
e orientados, dentro de ui local ao ar livre convenienteiente instalado.

Quea não conhece os play grounds norte aBericanos? Play qrounds que igualaente serviriaa para

a juventude escolar.

Outra obra de ua alcance não inferior é a de organizar, por si ou de obter das autoridades

aunicipais, instalacôes eficientes de banhos e duches populares, de piscinas de natacão, etc.

Outras das preocupacôes deve ser a de difundir por aeio de cursos devidaBente organizados e

de publicacôes sÍBples, clara e precisaBente feitas, as nocôes indispensáveis de hioiene huiana,

de higiene da habitac-O, da aliaentacão, etc, e levar o seu esforco e o seu concurso âs obras

e instituigôes que que, fora dela, lutaB pela solugão destes probleBas.
0 boiei intelectual - Pelo que respeita â tarefa da educae-ão do hoieB intelectual, a série

dos probleaas a resolver não é Benos iaportante e coaplexa.

A Universidade Popular tea que rectificar e coBpletar conheciaentos adquiridos, coordenar

solidaBente os que se possuea e difundir aqueles que são absolutaaente indispensáveis e que o

hoBen adulto não pode ignorar sejaB quais foreB a su_ situacio, aeio, actividade.

É preciso organizar cursos qerais, de base, que coaportaB o conheciBento de factos e

probleBas Bais fundaaentais relativos âs ciéncias físico-quíaicas, naturais, psicologicas e

sociais.

A Universidade Popular deve organizar esses cursos confone o plano do Dr. Decroly, gue ae

parece excelente:

1 - 0 hoiei e as suas necessidades fisicas, intelectuais e Borais;

2-0 hOBea e os aniaais;

3-0 hoiei e as plantas;
4 - 0 hoiea e os ainerais;

5-0 hoBea e a terra;

6-0 hosea e o Universo;

7 - 0 hoæeffi e a sociedade;

Este plano teB a vantagea, pela sua clareza e naturalidade, de constituir ub guia aetôdico,

para o estudo dos principais fenÔBenos, probleaas e instituigôes que aais particulanente podei

interessar o hoiei nas suas relacôes coi as coisas e os seres, e de servir de base para

desenvolvÍBentos graduais e progressivos.
Esses cursos gerais devei ser dados de uaa aaneira sistejática, que coordene e encadeie as

nocôes a todos coapreensíveis e assiiiláveis.

Ua dos grandes defeitos das Universidades Populares tea sido a sua falta de aétodo e de ordei

na difusão dos conheciaentos, porque os cursos e conferências que se fazea não têi ligagão entre

si.

Mas coao iaporta satisfazer necessidades aais elevadas, convéa taabéa organizar cursos

especiais sobre probleias e questôes de alto interesse científico, social e aoral.

Escusado será dizer que essas séries especiais de cursos e conferências devei obedecer a

necessidades bei deteninadas e a ui plano igualiente bei organizado, no qual as latérias sejaB

tratadas não sô sob ui ponto de vista estático las genético.

Outros dos grandes defeitos das Universidades Populares tei sido o seu ensino essencialiente

livresco que apenas faz chaiada â audicão, ao passivisio intelectual.

É necessário introduzir nelas létodos activos. Ouvir não basta, é preciso ver e fazer.

As aplicacôes cineiatoaráficas
-

que é preciso estender e intensificar por todos os leios -

são já uia feliz reacgão contra o verbalisio dos conferencistas.

Has convéi ir iais longe e organizar:

a) visitas e excursôes de estudo referentes aos probleias que se tratai;

b) sessôes de discussão e de trabalho prático -

docuientacão, leitura, etc.
- sobre esses
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lesaos probleias; etc.

0 que iaporta é não perder de vista que aléB dos conheciaentos que se difundei, a aissão

essencial da Universidade Popular é educar, é fonar intelectualaente, desenvolver o espírito

critico, orientar e dirigir as aptidôes aentais, fornecendo-lhes aateriais para ub trabalho

prôprio.
Estes aétodos activos gue deverão aplicar-se eB todos os cursos e conferências poderão ser

realizados aais coapletaBente e ei lelhores condicôes se a Universidade Popular organizar, coio

creio de utilidade fazê-lo, dentro do seu seio, grupos de estudo, onde aproveitariaa e se

diriqiriai interesses e aptidôes deteninados para certos probleaas.

Desde já poderiaa ser organizados trés grupos:

a) grupo de estudos profissionais; b) grupo de estudos econoiicos e sociais; c) grupo de

estudos Borais e filosôficos.

Quea sabe o desenvolviaento e a extensão que estes grupos podea toBar? Não seria aesao para

estranhar que, se se houvesse boa vontade, perseverância, boa critério e desejo profundo de

afinac-o criadora, eles se pudessea transfonar ea verdadeiros Institutos de trabalho elevado.

0 hoaea aoral - Deixando agora os probleias relativos ã organizagão intelectual, sobre os

quais haveria iuito que dizer, passeios aos probleias relativos ã fonacio do hoiei loral, a

educacio do carácter, da vontade e da personalidade que constituei a preocupagão essencial da

obra educativa.

Aléi dos cursos e conferências destinados a fazer conhecer os probleias Borais, a exaltar o

valor do carácter na vida das coisas e dos seres, convéi criar ui verdadeiro aibiente de accâo

ipral . A virtude não é obra de ensinaiento exclusivo, é acgão, prática vivida.

Nas obras de accio, que convéi criar e lultiplicar, cada eleaento que frequenta a

Universidade deve encontrar ub posto e ub estiaulo para conforaar os seus actos cob os seus

princípios.
É pelas obras que se aede, ei geral, o valor dos hoiens e é nelas que se educa e se afina o

seu sentido ioral, gracas âs experiéncias aorais gue elas suscitaB e organizaB.
Antes de teninar, convéa ainda notar a necessidade inadiável da educacão artistica popular.

Sei que ela constitui uaa elevada preocupacão da Universidade Popular Portuguesa e tenho fé ea

que ela se realize, pondo desde já aãos å obra dos concertos populares, das leituras das grandes

obras priaas, das visitas colectivas aos auseus, e âs exposi<?ôes artísticas, dos oirsos e

conferências cob projeccôes luBÍnosas ou cineaatográficas sobre arte, etc. Espero que a

Universidade Popular acolherá a ideia de trabalhar cob afinco pela realizacão duB teatro do

povo. Quanto se tea feito e se faz fôra de Portugal para a educacão artística popular!

0 boaea social

Eb Batéria de fonae-0 do hoaei social a lissão da Universidade Popular não é lenos cosplexa

e variada.

DistinguÍDos por necessidade de anaiise, o hoaei faiiliar, o hoiea profissional e o cidadão,

dentro do hoiei social, guerendo indicar coi isso uia série de actividades de carácter e

tendéncia colectiva.

Que o hoieB não pode nea deve viver sô para si é UBa verdade que não carece deaonstracão.

Pena é, não obstante, que a vida de Buitos não seja a encarnacão prática desse pensaiento e

dessa necessidade.

Será ui dos léritos e dos resultados iais profícuos da Universidade despertar e exaltar, ei

todos, o sentido cívico e social da vida.

0 boiei faiiliar - Pelo que respeita ås actividades faiiliares haveios de notar desde já a

necessidade de alguias obras iiprescindíveis:

a) Criac-Q de cursos pedagooicos para as faiilias. Tudo se aprende ienos a saber coio e

porquê se educai os filhos; ora a educacão dos filhos é a lissão essencial da faiilia e esta não

pode nei deve ignorar os probleias e ieios indispensáveis para fazê-lo.

b) criacão de consultas paidotécnicas destinadas, coio se faz coi excelentes resultados no
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estrangeiro, a esclarecer e a orientar praticaaente a faiilia na educagão dos filhos.

c) Cursos de puericultura e econoaia doiéstica. bea organizados, para as Bães de faiília e

para as raparigas.
d) Criacão de ua iardia de infáncia e duia escola priiaria lodelos, que realizei o tipo de

uia escola nova.

e) Criacão de Circulos de Pais e Hâes, coi o objecto de aproxiiar os pais de todas as classes

sociais, nui sentiiento coiui da sua responsabilidade de educadores, e de realizar a sua

cooperacão na obar da escola.

0 hoiei profissional
- Pelo que respeita ås actividades profissionais, o que convéi antes de

tudo fazer ressaltar é que a profissão não é ui fii ei si, las ui dos ieios de realizar fins

superiores, e que ua hoBea que faz da sua profissão a preocupacão exclusiva da sua vida não é

ua verdadeiro hoaea. Toda a profissão deve ser exercida coa ua fia cívico, social e altaiente

huiano. Ela representa uaa parte, ui fragiento da vida e não a sua totalidade.

É inspirando-se nestes principios que a actividade profissional deve ser coipreendida e que

certas das suas necessidades devei ser satisfeitas na Universidade Popular. Entre os organisios

que convéa fundar lencionarei os seguintes:

a) Criacão de ub Instituto de Orientacão Profissional destinado a esclarecer os pais e os

filhos na escolha da carreira aais apropriada ås aptidôes do indíviduo, ã seielhanca do gue hoje

se faz ea todos os paises cultos.

b) Criagão duBa CáBara de Oficios, anexa ao instituto, destinada â realizacão dos fins

econôaicos e sociais da orientacão profissional: obras de assisténcia profissional, etc.

c) Criacão dui qrupo de estudos dos probleaas do ensino profissional e técnico.

d) Criacão de cursos especiais sobre certas carreiras, ou inteiraaente novos, cobo o curso

de enfeneiras escolares, cursos para a fona^ão do pessoal das cooperativas, cuja organizac-0

já propuz, ou destinados a coBpletar o ensino recebido ea escolas profissionais. Entre esses

cursos especiais, os que convéa desde já organizar são aqueles que se dirigea å aulher,

"nouvelle venue" no aundo econôaico conteBporåneo.
0 hoBea cívico - A série de qualidades e de actividades individuais e sociais, que indicáios,

convergei todos poderosaaente para a fonacão do cidadáo.

Não se pode ser ub verdadeiro cidadão se, no exercício aiplo dos direitos e no cuapriiento

fecundo dos deveres civicos, não se possuei e não se aplicaæ integralaente essa série de

qualidades que dão a Bedida dua hoBeB.

Poderá ser ui cidadâo aguele que não tea as nocôes Bais indispensáveis sobre as coisas e os

seres que o rodeiaB? Poderá ser ua cidadão ua hoaea que não dispôe do espirito de iniciativa,

da clareza de juízo, do sentido crítico suficiente que lhe penita fazer da inteligéncia ua

instruiento de seleccão e de accão, ei favor do progresso colectivo? Poderá ser ui cidadão ub

hoiei sea carácter, sea valor aoral, seB forca de vontade, sea ua elevado sentiaento das suas

responsabilidades, sea a nocão da sua dignidade prôpria? Poderá ser ub cidadão ua hoBeB incapaz

de entusiasBar-se e de sacrificar-se por uia causa colectiva, ui hoiei sei ideal, iipotente para

doiinar o seu egoísio pessoal e cooperar nuia obra coiui e iipessoal? Poderá ser ui cidadáo ui

hoien escravo das suas paixôes e dos seus instintos, ui hoiei gue não é verdadeiraiente livre

de espírito e de coracão? Poderá ser ui cidadão ui hoiei que lede os seus esforcos, que conta

as suas penas, que nâo sabe servir o futuro sei uia recoipensa do presente? Poderá ser ua

cidadão ua hoaea que não cuapre todos os seus deveres de faaília e que não exerce uaa profissão

honrada e útil, ub boaea que não trabalha coa fé e consciéncia, ua hoBea que não sabe

desprender-se de si aesao e viver para os outros?

Todas as actividades da Universidade Popular devea contribuir para a fonacão de hoaens que

coloquea o seu orgulbo, coio diria Eierson, ei fazer de Portugal "uia nacio de servidores e não

de gente servida", hoiens para quei ser útil seja o laior acto da sua vida.

Aléi de cursos e conferências sobre os probleias cívicos, considerados desde os seus variados

pontos de vista econôaicos, politicos, jurídicos, iorais, sociais, histôricos, geográficos e

patriôticos, o que convéi sobretudo é fazer educacio civica.

0 civisio não é palavra didática, ciéncia teôrica, é accio prática, o que iiplica:
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. Orientagão e objectivos II/2.

a) o desenvolviaento de ub aBbiente cívico, onde todos cooperea na obra cobub, cada ub no seu

posto e na aedida dos seus esforcos; todos devea ser chaaados a uia actividade deteninada.

b) a criacão de grupos civicos, fôra de gualquer liaitagão partidária, sectária ou de escola,

destinados não sô a controlar os servicos colectivos, aas taabéa a estudar os probleBas e as

aelhores solugôes que eles iaplicaa e a lutar pela sua realizac-o, cob elevaeio de critério e

de toleråncia.

Coao exeaplo desses grupos penso nos "bureaux de investigaeôes aunicipais", gue existeB na

aaioria das cidades dos Estados Unidos, e gue tanto ajudaa as adainistracôes aunicipais na

introducão e aplicagão de práticas novas de adainistracão e gestão.

São grupos assia, cuja accio abarque a série de servicos públicos, que devei ser organizados,

■as organizados de tolde gue aléi do controle e da crítica -

seipre fácil - encarei coi valor

o estudo prático dos probleias e dos «eios de solucio, grupos onde a critica leva ao estudo e

o controle exterior ao controle interior, quer dizer a colaboracão inteliqente e decidida nos

servicos públicos.

Será ua dos laiores servigos, que prestará a Universidade Popular, inculcar e_ todos os

cidadãos o sentiiento das suas responsabilidades e deveres e levá-los ã accio social -

scb

dogiatisaos, nea sectarisaos, neB partidarisBOS
-

pelo progresso colectivo.

Eis aí, dua aodo geral, alguns dos probleaas e dos aeios da sua solucão que iaplicaa uaa

orientacão fecunda na Universidade Popular.

Enquanto penanecer ea Portugal terá eB bíb a Universidade Popular ua colaborador decisivo.

Faria de Vasconcelos
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. Orientagão e objectivos II/3.

3. O sentido de uma pedagogia social em Ferreira de Macedo (5)

[ver páginas que se seguem]

5
Artigo publicado na Seara Nova, n98, de 15 Fev. 1922, pp. 204-207. 0 gue aqui se reproduz consta do

espôlio do autor e trata-se, auito provaveliente, do texto sujeito a revisão de provas tipográficas. Não

apresenta eaendas e tei alguns sublinhados.
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EDUCAQÃO POPULAR

«\jo fode haver um.i regcneracao nacior.jt <em uma regcncra-

cão moral, não fode haver uma regeneraqão niorjl iem uma educa-

cao enérgicj.*
FlCHTE.

oE&ycrjr-se liá em rão o ressurgimcito do f.-.-c se o objeclo das

leituras. as preocupa$ûeî e a memaHJadc do piibĩico se não modiji-

carem.»

Victor Cambon.

Propomo-nos. nesta serie de arîigos, expôr os

ncssos por.tos de vista sôbre cducacãu ropuîar e

o noodo cvmo us temos aplicado, vai para três anos,

na direcíão da l'niversidade P"rular Porîuiĩuesa.

O problema da educacão popular, entre c_ que

estão compreendidos no vasto problema nacional.

nũo é dos menos imponantes, como, apesar das

;ifirma;c*>es em comrârio, os politicos e os educa-

dores o teem realmente considerado. Ouve-se, com

eíeito. falar da educacao do P"Vo, constanterr.en:*.-.

nos jornais. nos discursos dos politicos, e sôbre-

tudo nas conversas das pessoas graves que se di-

gnam fazer o seu exame á sirua^ão actua! da so-

ciedade. E" sobreĩudo a seguir e a propôsito de

certos acor.iccimentos puhticos e sociais que mais

se eleva o coro das îamer.tacÔes: .1 socieJacic estâ

perdida! 0 poro já itâo tem educacão! Xada ha

a esperar! • . .

Dc resio, carresar a nota em materia de educa-

<;ão popuiar, foi vclhu efcito retúricu empregado
nos vdhos tempos da propaganda republicana. .1

Monarquia tem interésse em conserrar o povo na

ipiorância! d:zia-se nesses bons tempos, e afinal,

h'je, ha quem se julgue no direito de dizeromesmo

da Repûblica. E' legitima essa afirmacão : Quem
tem pensado realmentc, a sério, na educa;úo do

povo. na sua miseria espiritual maiur ainda que a

sua miseria material : Que teem feito os pohticos
e os educadores nesse sentido:

Havemos de analisar aqui a obra da Republica
nessa malcria. e examinar as cor.d:côes em que

nws e:.cuntramos presentementc. e a> esperuncas

que podcmu^ aĩimentar dc que se realize um largo
movimeniu â^' verdadeira educacão popular.
Primeiru d.. que tudo, f-.-Fcm. vamus prccisar o

sentMu que damos ãs \-;\\a\TRS\eJi/cacão pfpular.

e dês^e mud-i delimitar u âmbito â:> probiema que

£ús--o_upa. E' exîraordinaria a confusão quc se

manifesia constamemente no emprêgo dessas pala-
vras. r_-mákf?-par4e das pessoas que as empregam

dá-Ihes a significacão de^ducacão primdria. refe-

rindo-a sôbreîudo ás criancas em idade escolar. Ha,

poFexeriĩplo. nos cursos das Escolas normais pri-

míirias, uma disciplina denuminada Histôria Ja

educacão popular em Portugal. Ai está a tal signi-
ficacão.

Go aimente liga-se, também, a idea de educacão

popular com a do anaîfabeîismo. A maior parte

das pessoas que aparecem em publico, a falar dês-

tes assuntos. principalmente politicos e jornalistas.

continuam a confundir lame-.tåvelmente essas coi-

sas que afinal não teem nada, ou quási nada. uma

'com a oiitra. Podiamoé demunstrar o que afirm.t-

mos com variadíssimas ciîacôes de d:scursos e ar-

ticos de prestigiosas pessoas da nossa terra, atc

de m:r.is:ros da instruyão.

Outras vezes dizer.do-se educacáo popular pen-
sa-se na educacão <J,">s onerários, jsto é, dos traba-

lhadores manuais. t ainda. quando é um avancado

que fala ou escreve, muitas vezes se quer dizer

com a expressão educacão pupular, a prcparacão
dos trabalhadores rara a conquiMa dos scus direi-

tos ro.itĩcos e sociaj>.

Ncnhum dêsses si^nificades nos serve.

Primeiramente cJucacão. para nôs, c edĸcacão

humana, isto é. preparacão, formacão infegraĩ
tanto quanto possivel. de honiens.

Permita-nos o leiîor, que insistamos nesîas coi-

sas já d'tas c rcditas pelos especiah'stas competen-

tes. Cada vcz julgamos mais necessário precisar
idca> fundamentaĩs e ligá-las lôgicamente, e insis-

tir, para que so as>im, claras, distintas e jcstas,

intloam na no.-sa accãu, embora banais...

Temos pois que u verdadeiro ideal educativo _

—
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a formacão de homens. Admito que se diga educa-

cão repubîicana. como se pode dizer educayao mo-

nr-'uica. anarquista, bolchevista, etc. Ner.huma

dcssas cducacôes, porém, interessa ao verdadeiro

educador. Educacâo republicana, por exemplo, é

a formacão de repubhcanos : ir.teressa aos politicos

republicanos. Também se pc-dia d;zer e fazer edu-

cacao para carpinteiro. para estadista, etc.

Lembra-nos, neste momento, dum triste dia em

que nos encontrámos, pela primcira e unica vez.

gracas a Deus, metidos entre dez ou doze conspi-
cuas pessoas que, em comissão oficial, se propu-

nham rcformar a instru;ão primária no nosso pais.
A certa altura, ncTHésejo de pôr aíguma ordem nas

ideas, pedimos que se es.abelccesse, primeiro do

que tudo, o fim ou fins da instrucdo primána.
Pois, leitor, um colega da comissão, logo acudiu

que sôbre êsse ponto náo podia haver dúvida;. : a

instrucâo primária deveria ter por fim a prepara-

yáo de bons cidadãos republicauos- ■ •

Mas \oltemos ao enunciado que fizemos do ver-

dadciro idcal educativo. Claro está, que é preciso

dizer o oue se cr.tende por ho/nens. e aí surgem

aigamas d.nculdades, se quizermus scr prccisos e

cumplctus. Mas se isso não é pussivel, duma ma-

neira perfcita, parece-nos tambc'm que nao será ab-

sJutamcr.te necessario. Com cícito. não bastará

dizcr que rerdadeircs homens sf.o aquêies que ad-

quiriram uma cuîtura geral. o mais possirel com-

vleta e sistemafiyada. e o senîimenio e o hábito da

sua aplicacão a fîns sociais e individuais karmô-

n;'c.>s. e escolhidos tão tirremeníe q.<anto possire! 'í

E esta a concepcãu que usamos, salvas, c c!aro,

a interp'c:a;ão e a extensãu que damos aos termus

empregad.'S, e que mdhor ircmos escîarccer.do

quando da sua aplicacũo no decorrer destes artigo^.

lndicado o que julgamos ser o verdadeiro :dcal

cducativo, resta-nos indicar a aplicacão do adjc-

ctivo popular.
Tem-se geralmente. no nosso meio, a ideia de

que os operarios c que precisam mais de educa-

cáo. Para muitas pessoas mcsmu. o termo popular
soaéles se deveaplicar; essas pcssoas >entir->e-iam

diminuidas se as incluissem também no que se deM-

gna com a palavra poro. Vesiigios de velhas d:s-

tincôes sociais que nada significam hoje senão a es-

treitcza de espirito de ccrtas pessoas que se jul-

gam cultas.

Em n-jsso entcndcr, a educacão humana cumo

acima a deliniámos. sô em muiio puucos indiwJuos

e>tá reali/.iJa, e c precisamer.te csse iactu que cuu-

sidcramos o maiur mal da socicdade contemporû-
nea. E é principaimente. ta'vez, nas pessoas cult^s,
ou que se julgam tais, que essc mal c pcior nas

suas con>cqi.ências, e mais dificil dc combater.

Examínem-se, por cxemplo os moveis intimos da

conduta dos homens que mais conhecemos
em \olta

de nôs, ou que mais se destacam na sociedade pela

sua interferência na politica, na arte, no alto co-

mércio, na alta indústria, etc. Que ideais lhes des-

cortinamos? Que concepcoes da vida e da humani-

dade harmonisam a sua conduta individual com a

social: Não é dificil chegar a conclusôes desolado-

ras a ésse respeito. A mediocridadc mental e moral

dos homens, mesmo dos mais notaveis. éespantosa.
E sendo assim, porque estranhar a falta de educa-

cão das classes mais humildes, mais desprotcgidas
da sorte?

Mas ponhamos isso de parte, ficando assente que,

para nôs, educacão popular é a educacdo dos adul-

tos de todas as classes sociais, a educacao da

massa gera! da nacão.

DØ que temos diĩo. decorrem \ariadissimas con-

sequências a atcndcr sobreiudo no estudo dos

meios a cmpregar para realizar
a verdadeira educa-

cão popular. Podem tambem îevantar-se numerosas

dúvidas e objeccôes âs ideias essenciais uu aos ter-

mos que empreguei.
Pude, por exemplo, dizer-se que a educacao po-

pular, taĩ comu a aprcsentu, ê. afinal, a educacão

scciai dã nacão, e pode perguniar-se se uma tal

educacao não c a quc prucuram efectuar o> insti-

tutos oficiais de ensino público, tais como os Li-

ceus. as Universidades, as Escu.as PrimáriuS Su-

periores.
Pode dizer-se que na nossa derinicão de educa-

cão humana i.áo precisámos os ideais do verdadeiro

homem, podendo deprcender-se que todos ach-i_mo;>

Icsítimos, uma \ez que sejam cscolhidos li\.re-

mente e tenham as suas raizcs numa cultura geral

da personJidade. Pode perguntar-se que logar da-

mos em cdL.caci.o ao ideal religioso. e se achamos

convcniente ou mesmo possivel uma accão educa-

tiva da estensáo que defini, sem ser inspirada por

uma detcrminada conccpcão pohiico-social. Pude

perguntar-sc
se, na educacão geral da gente purtu-

<?uêsa, não ha que atcnder a alguma coisa de espe-

cial. caractenstico dun'j ideal nacional prôprio. Pu-

de, ainda, duvidar-se de que uma concepcão tão

lar^a da educac.lu da nacáo seja a.guma coisa mais

do que uma simplcs utopia. uma generosa fanta-

sia. • ■

Dcixando para n_ais tarde as numerosas ques-

toes práticus du problema, examinaremos. dcsde já,

sucess:\ amentc, todas essas objeccôc^ ou dihidas

quc são essenciai>, procurando csclareccr e prcci^ar
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cada vez mais o que há de fundamental na nossa

maneira de encarar a educacão popular.
Náo teriamos dúvida em dizer educacão social

se nao receassemos os termos que facilmente, nos

tempos que váo correndo, sao mal interpretados.
0 termo social e todos os que andam de roda do

termo socialismo teem, mais do que quaisquer
outros, esse defeito.

Quanto aos acruais Liceus e Universidades do

nosso pais, confessamos sinceramente que os julga-
mus completamente afastados do ideal educativo

apontado. Os Liceus poderiam, se fossem orga-

nizados devidamente, entrcgar a sociedade os seus

educandos com um primeiro esbô^o da educacão

que defini. Seria êsse então, em nossa opiniáo, o

seu principal objectivo, do qual se poderîam apro-

ximar tanto mais quamo mais tarde abandonassem

os seus alunos. E não dizemos que o pudessem
realizar dun.a maneira completa porquc entendc-

mos que a verdadeira educacão do homem im-

plica experiências morais sô possiveis ao consti-

tuir-se a familia e ao iniciar-se a educacão dos

filhos. Dissemos: se os Liceus fo>>em organizados
devidamcptc. Mas e' quc. precisamente, um dos

maiores maĩes que
— em nossa opinião — afectam o

ensino pub.ico em Portugal. esîá no espirito que

preside ou melhor que não preside ao ensîno liceal.

O momo diremos das Escolas Primaria> Supe-

riores, que não passam de Liceus de via rcduzida

com îodos os defeitos dus Liccus, terrivelmente

agravados. Scria outro prob.ema \ astiss'mo a tra-

tar e que está fôra do nosso propôsito, limitan-

do-nos agura a afirmar que nem os Liccus, nem as

E. P. S.. dc modo alqum realisam a educacdo so-

cial da L;ente portuguesa.

Muito menos as Universidades o fazem.

l.'m individuo formado em qualquer das facul-

dades c, em geral, da mãxima ignorância, nas ma-

terias de ensino das outras faculdades, e mais do

que na matéria, no prôprio espírito ou resultados

essenciais dose ensino para a cultura. O que

aprendeu no Liceu : Onde isso vai ĩ Sô raros pri-

viligiadus de memoria ou de bons mestres liceais

guardam. depois de especialisados na sua profissão
e ao entrar na vida, os elementos duma cultura

geral suficiente. O que acontece, muitas vezes. é

uma natural.necessidade do espírito lcvar a uma

auto-cuhura mais ou menos perfeita. E bem conhe-

cida, por exemplo, o facto, que se dá, no nosso

mei:i, de screm os médicos quc dão maior contin-

<z,ente de pcs.-oas duma cultura gcral cquilibrada.
Há cenas faculdades, as de Jctras, que deviam

tahez mais do que as outras, furmar indi\íduos

com uma cultura geral equilibrada. A nossa obser-

va^ão diz-nos que são precísamente essas que, no

momento actual, mais pseudo-cuhos deitam para a

vida. Se não nos enganamos na nossa observacáo,

não deixaria de ser útil investigar as causas dêssc

facto.

Vê-se, pois, que tambem a Universidadc não

realiza o idea! de educacão social necessário.

De resti', dc passagem. diremos que a Ur.iver-

sidade tal como está organizada, não so nao c L'ni-

versidade, como também sob o ponto de visia da

sua utilidade material está muito longe ainda dos

seus verdadeiros objectivos. E ainda que, sob todos

os pontos de vista, ela afectasse uma organizacão

perfcita e um espirito adequado, restaria o facto da

sua accão incidir apenas sobre um número muito

limitado de individuos, apenas os destinados acons-

tituir as élites da nac<ão.

Ora o problcma, nas condicôes em que nos in-

tercssa. implica uma accão sôbre toda a gente por-

tugucsa.

E certo que há quem pense numa coisa a que

dao o nome de extensdo unirersildria, pela qual a

accão duma verdadcira Unũersidade viria a incidir

sôbre todo o po\o, atravez possiveĩmente duma ou-

tra instituicão— a Univer>id_.de Popular— que se-

ria assim como que um prolongamento daquela.
As pessoas que assim pensam afirmam, por

exemplo, que não há actualmenle em Portugal. ver-

dadeiras Universidades Populares, porque não hâ

uma verdadcira l'niversidade. Estamos em desa-

côrdo completo com esta opiniáo que tcm, de res-

to, vårios aspectos. Primeiramcnte. a extensdo uni-

versitdria bem entendida náo é. julgo eu. uma

vuUarizacão ou pupularizacão da culiura un;ver>:-

tária— mas sim uma transposicão de>sa cultura

no espaco, isio é duns centros uni\ ers.tános para

outros, com o fim de desenvolver. completar e

apurar essa cultura pela relacionacão cada vez

mais intensa désses centros. Dêste mc>do a verda-

deira extensáo universitaria está ligada ao inter-

cåmbio universitário.

Em segundo logar, a educacão popular tal como

a dcfinimos, tem um caracter táo proprio, uĩu sui

céneris. que a Universidade nãopode realisá-la dum

modo perfeito sem perigo de modificar e pervcrter

mesmo o seu proprio espirito.
Não queremos dizer com isto, que profcssores da

Lniversidade não possam realizar e dum modo pcr-

feito uma obra de educacão popular. O que dizemos

c que o caracter da Universidade como todo t

inadaptave! as cond.'côes da verdadeira educacão

popular. A Un.u ersidade é, ou antes deve ser. um

sisiêma de altos institutos scientificos destinados,

primeiro ao fomento do pr'.'gresso scicntifico em

todos o^ distritus da Sciência, depois a formayão

dc profissionais de certas actividades scientificas



supcriores e espccialisadas, necessãrios á economia

da socicdade (médicos, advogados, engenheiros,

professores, agrônomos, etc). £>ses institutos

scientificos devem ter naturalmentc uma intima rc-

lacionacão, na sua organiza;ão e nas suas activida-

dcs, subordinada a uma concepcão superior sôbre

o ideal da r.acionah'dade e da civilizac":o contempo-

rânea.

Nestas condi;5es, \ê-se que predominam na

Univcrsidade a criacdo scientijica.. a espe:ia!isacdo,
a preocupacáo das projissôes superiores, a formacão

de e'htes.

Ora tudo isso está completamente de lado, na

nossa concepcáo de educacão popular. Trata-se

aqui. na parte da cuhura intelectual, dc fornecer ao

maior número de indivíduos. teôricamente a r.'dos

os que constiiuem a socicdadc. uma soma dc c;>-

nhccimcntos, que scja um resumo. uma sir.tese

d:> sabcr humano, em todas as suas modJidades.

nu mumento actual da civilizac'o.

Dcixamus. c.mo ja disscmos. para um cs'udo

ultcrior os problemas propriamcntc didacticus que

apareccm na rcalizacão dêsse objectivo; são impur-

tantissimos. e a nosso ver envolvem mesmo uma

d;d..ctica nova a criar, com base nus mesmos prin-

cipios psicuĩogicos da moderna pedagogia e nos da

psicoĩogia das socicdades, em que há já muitos

trabalhus apru\eitáveis.
O que desdc já se vê é uma diferenca essencial,

so na parte de cultura intelectual. entre a educacáu

popu.ar c a educacãu universitária.

É certo que os mais competentes para fazer sin-

teses serais que îcnham autoridade scienr.nca, e

nãu caiam no íãcil êrro de vagas e imperfeitas gene-

ralizav-ôes, são os melhores especialistas das respe-
tivas sciências. Mas é tambêm certo que, dados

os característicos do trabalho universitário, que

acima apontamos. hã muito puucus (e no nosso me.u

rarissimos) os que se interessam ou dedicam a es-

sas sintcses. É sabido a antipatia que tem em geral
os especialistas pelo que não é. . . da sua vitrine.

Principalmcntc entre as classes médias. mesmo

nas chamadas cultas, é rcgra geral a falta de cul-

tura intceral. É esnantosa a isnorância dum pro-

fessor de letras em sciencias, e vice-versa, dum

prufessor de sciências em letras. Um advogado,

em geral, é um ignorante perfeito em tudo o que

não são leis. E assim por deante.
Nos artistas, por

exempio. mesmo nos prestigiosos, já o lcitor obser-

vou alijuma vez a enormidade da sua incultura?

É éste um mal gravíssimo dc que enferma toda

a cukura superior c('ntcmporânea.
Infelizmcntc, o nosso horrôr hipôcrita pela ver-

dadc não nos dcixa \ér, ou proclamar, êsses gran-
des ma.es que ninguem sabe, aonde nos conduzi-

rão. Va lá a gente dizer ao primeiro bacharel que

encontra que éle é pro\ avelmente um grande igno-
rante e, em cultura intelectual, vcrdadeiramente

indigno do tempo maravilhoso em que vive!

Vê-sc pois que na educacáo popuĩar deve haver.

domir.ando, uma prcocupacão de gcnerahdauc. dc

sintesc, de conclusôes esscnciai>, e harmonicamcnte

h'cadas, que não há na ed. universitâria.

Na cducacão popular a preocupacão conslanĩe

deve scr dar ao individuo toda a soma de elcnicn-

tos necessários para que êle forme de si, da so-

ciedadc e du uni\erso, a concepcão mais perfeita

que comporte a civilisaciîo contemporânea, a perso-

nalidade do individuo e o seu meio.

Claro que uma tal concepcão não se prende ape-

nas com a cultura intelectual. Nem uma culîura

mesmo intcgral ^fisica, intek-ctual, moral. etc.) re-

presenta o objcctivo único da educacáo. Dissemos

acima que homens — verdadeiros homens — são

aquêles que. lendo uma cultura geral, o mais pos-

sivel completa, teem alcm disso o sentimemo e o

hãbito da sua aplicacão a fins individuais e soc.ais

harmônicos e esco'hidos táo livremente quanto

pussivel. Qucr isto dizcr que a educacão de\c pro-

curar que não sc fique ua simples cultura dessa

personaĩidade. l'm homcm completo é aquele que

soube e poude formar um ideaî para a sua vida.

ideal que sendo tndiv'tdual, tem que ser compativei

cotn os de iodos os oiitros na vida ma:s larga que

a todos abarca— a vida sociai. Urr. homem com-

pĩetu tem ainda. aicm do scntimcnto dêsse ideal,

para o qual toda a sua culîura concorre. o hdbito

da sua real:'zavo".o, isto é. a vontade e o costume

de realizar ou procurar realizar incessantemente,

êsse ideal.

Tudo isto que se compreende no vasto objecti\o

da educaíão popular, tal como a entendemos. arrasta

numerosissimos problemas de ordem pratica. lndi-

carcmos em artigos futurc'S o que os nos-us estu-

dos e experiéncias nos ensinam a ésse respeito.

A^ora o que importa afirmar é quc em nossa opi-

mão, actualmente— em parte ncnhuma no nusso

pais. seia cm cjue instituicáo îor, se reahzc ta.^
obiectivn,

(Continús).
Ffrpeira de Macei-o.

* * ^ *

A Sc.vj \ora publicará no seu proximo r.úmero a con-

tinuayã'j do esrjdo sôbrc o <'IniL'c:aU>.mo L-'-iia :..-•«. de

Rjĩi! Procnca. a "CriOca d'Arte«. de Hinr.berío Pelagio e o

..Rcpicidio - _s Rvpici'das.., dc Aquilmo Ribciro. quc a pagi-

nacáo coaciu a reurar.

—
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III

UN.TVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA / 1919 - 1927

PROGRAMA E ACTIVIDADES
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i

Na primeira parte deste anexo documental ficou identificada a

Universidade Popular Portuguesa pela definigão da sua natureza e

arquitectura institucionais. Impôe-se agora conhecer as linhas que

orientam o programa educativo desta instituigão, bem como averiguar

da sua concretizagão. 0 terceiro núcleo documental reporta-se assira

ã apresentagão organizada de múltiplas informagôes e outros materiais

coligidos com o objectivo de reconstituir as actividades

desenvolvidas pela Universidade entre 1919 e 1927, não sem antes nos

determos sobre a planificacão dos trabalhos que haveriam de dar

execugão ao seu prograraa.

Deste modo, comecamos pela seleccão de quatro textos que nos ajudam

a perceber o programa da Universidade, no sentido em que explicitam

objectivos, bem como os raeios a utilizar: parte-se de ura projecto

como parâmetro de avaliacão de intengoes
-

o "Plano Educativo Geral"

pré-elaborado (III/l.l) -, para duas entrevistas concedidas por

destacados dirigentes da UPP, onde estes apresentam, em momentos

diferentes do percurso da instituigão
- 1921 e 1927 (III/1.2, 1.3.)

-, ura balanco geral das actividades desenvolvidas e dão conta de

iniciativas a empreender por referência a um "Plano" que se considera

na origem vasto e de execucão progressiva. Â imagem e irapacto

públicos das realizagôes juntamos, para finalizar este conjunto de

textos, as propostas que Ferreira de Macedo, em 1928, sugere aos

ôrgãos corapetentes da Universidade com o fim de se proceder a uma

revitalizagão da UPP: feitas pelo fundador, resultam pois da

necessária coraparagão entre os propôsitos iniciais e a avaliacão

final de 10 anos de experiência (III/1.4).

Sucedem-se depois as listagens, os quadros e outros documentos

referentes propriamente âs actividades dinamizadas pela Universidade

Popular Portuguesa entre 1919 e 1927 (III/2.). Todas estes materiais

se encontram organizados por sectores
- séries de conferências (2.2)

biblioteca (2.3), edigoes (2.4) e sessôes de arte (2.5), sendo

precedidos por uma Síntese das Actividades, raapas anuais onde se

fornece uraa perspectiva geral e articulada do funcionamento da

Universidade (2.1) .

Desde o início deste trabalho foi minha convicgão que um dos campos

onde com mais proveito haveria a investir para a corapreensão do
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objecto de estudo, tanto da sua natureza, como problematizagão e

amplitude, seria justamente o conheciraento, tão pormenorizado e

exaustivo quanto as fontes o perraitissem, das actividades

desenvolvidas pela Universidade Popular Portuguesa. Ou seja, aquilo

que, para além da dimensão historica de ura conjunto de ideias e

desígnios de um grupo, lhe confere por si existência, como prática

socialmente partilhada e onde desde logo se coloca o problema da sua

efectivagão e eficácia real. Se a penetragão e resultados da acgão

educativa que a Universidade Popular Portuguesa se propunha promover

não se avalia apenas pela execugão do seu programa, a percepgão do

feedback entre uma construgão teôrica e uma aplicagão prática

desvenda-nos, não obstante, as condigôes de exequibilidade de

semelhante empresa e permite-nos, sobretudo, pela determinagão das

matérias ou assuntos buscados para divulgagão, perceber melhor a sua

orientagão e propôsitos mais profundos, ocultados sob um discurso

apolítico, predorainanteraente pedagôgico e de características

huraanistas e interclassistas.

0 rastreio das múltiplas actividades por onde se distribuíram os

esforgos e as intengôes dos organizadores da UPP foi portanto uma

pesquisa que privilegiámos, até porque outras áreas não menos

iraportantes para aquilatar do alcance e projecgão da Universidade se

nos oferecerara inantingiveis, pelo menos até onde chegou a imaginagão

para descobrir e interrogar as fontes. Os núcleos documentais

explorados, já anteriormente apresentados, não possibilitaram a

aquisigão de dados para esclarecer questôes que nesta raatéria têm

iraportância relevante, tais como: a composigão numérica e social da

populagão associativa; índices de frequência e sequente distribuigão

do público pelas diversas actividades e secgôes da UPP; recursos

financeiros e sua aplicagão. É claro que algumas indicagôes

possuiraos, mas no geral sâo extraídas de comentários marginais, de

opiniôes criticas ou de apreciagôes pontuais feitas, a maior parte

das vezes, por quem se interessa e apoia a Universidade Popular

Portuguesa. Quer dizer: não partem nem resultam de uma observagão

factual, sistemática e evolutiva.

Estas dificuldades de análise seriada sô foram parcialmente

ultrapassadas no que respeita ao apuraraento das actividades, raeios e

colaboradores mobilizados pela UPP para pôr em prática o seu programa

desde que se fundara, em 1919, até ã data terminal do nosso estudo,

o fira do ano lectivo 1926/27. O recurso intensivo â imprensa, que

diariamente noticiava as actividades da Universidade, possibilitou um

levantamento regular. Foi o ponto de partida para um trabalho de



reconstituigão feito â lupa, que aproveitou ainda de forma integral

todo o corpo de documentos disponíveis, havendo pois a preocupagão de

manusear as diversas fontes no sentido da comparagão e cruzamento dos

dados. Sempre que possível trabalhou-se pois cora raúltiplos documentos

e, portanto, com alguma margem de complementarizagão, confirmagão e

corregão.

Pela apresentagão dos resultados do levantamento por sectores de

actividades verif icar-se-á que sobre certos domínios do campo

educativo onde a UPP interviu pende o desconhecimento total e para a

maior parte deles as informagôes obtidas são raanifestamente

insuf icientes. S6 para as séries de conferências conseguimos uraa

reunião de dados relativamente satisfatôria. Semelhantes obstáculos,

derivados pois do tipo de informagão encontrada, introduzem

desigualdades manifestas no corpo empírico que sustem a representagão

das diversas actividades promovidas pela UPP, bem como afastam

qualquer hipôtese segura de quantif icagão. Esta desigualdade é tarabém

favorecida pelas características distintas e prôprias dos diferentes

sectores em presenga, para os quais não é possivel uma afinagão de

critérios.

Num balango geral, quanto âs fontes utilizadas e critério de recolha

da informagão, apontemos aqui algumas observagôes.

Perante a inexistência de um arquivo, bem como de outros documentos

impressos, habitualmente produzidos pelas instituigôes, a única fonte

conhecida que nos possibilitou uma recolha sistemática de

informagôes, tendo em conta o máxirao número de dados passíveis de se

levantarem, residiu na imprensa. A dimensão nacional da educagão

popular e a vitalidade da iraprensa neste período, enquanto voz de

grupos constituidos, explica em parte que uma sondagem feita em

diferentes tipos de publicagôes periôdicas
-

jornais diários

informativos
, imprensa pedagôgica, sindical, de pensamento e cultura

e partidária
- mostrasse que era possível obter alguns dados sobre a

Universidade Popular Portuguesa. Todavia, a morosidade da pesquisa,

conduziu-nos a privilegiar os periôdicos que com o projecto da

Universidade mantinham uma relagão mais estreita, fosse porque neles

escrevessera alguns dos seus responsáveis ou colaboradores, fosse

porque ideologica ou culturalmente estivessera prôximos do seu círculo

de sociabilidade intelectual, fosse ainda porque a apoiassem enquanto

iniciativa educativa. Deste conjunto sobressairam uraas quantas

publicagôes essenciais. Erabora se corapletem, uma todavia constituiu

corpo documental base, no sentido em que foi inteiramente explorada.
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A partir dela se cruzaram e corrigiram depois as diversas

inforraagôes. Trata-se do jornal A Batalha.

0 interesse que a organizagão operária votava aos assuntos da

educagão, o acolhimento que a Universidade teve no seio das suas

associagôes e o facto de ser um jornal diário, regular e em

publicagão desde 1919 até 1927, cobrindo exactamente todo o período

em estudo, explicam a preferência. Justif icam-no aliás os sucessivos

reconhecimentos do Conselho Adrainistrativo da UPP para cora aquele

diário sindicalista, pela divulgagão que deu â sua acgão educativa

(*). Ele excedeu mesmo a publicitagão das notas informativas enviadas

pela Universidade para a imprensa em geral. Entrevistas, artigos de

opinião, resuraos das conferências , rauita coisa publicou sobre a UPP.

E, sobretudo, não deixou de noticiar quase diariamente o calendário

de actividades da Universidade. Assim, para a reconstituigão dos

raapas anuais do trabalho desenvolvido pela UPP, A Batalha mostrou-se

decisiva, embora para certos períodos fosse apoiada por outro

conjunto de fontes não menos importante.

0 Relatôrio do Conselho Administrativo referente å gerência [da

Universidade] desde 24 de Agosto de 1919 até 31 de Junho de 1924,

redigido por Ferreira de Macedo, e a revista da Universidade,

Educagâo Popular ,
saída em 1921-1922, contêm informagôes preciosas,

nomeadamente para avaliar a qualidade dos dados levantados através da

imprensa. No caso particular das conferências os resultados são

bastante satisfatôrios . As diferengas registadas na comparagão da

lista publicada na Educacâo Popular , respeitante aos periodos que

medeiara entre Abr. 1919-Mar . 1921 e Abr . 1921-Mar.l922
,
não são muito

signif icativas: centram-se sobretudo no múmero de conferências

apuradas por série e, quando não coincidem, a discrepáncia não

ultrapassa em média 1 ou 2 palestras por série. Quanto aos seus

títulos apenas se nos escapou 1 em 17, para o período 1919-1921, e

nenhum para o seguinte. Quanto âs conferências extra-série, para um

total de 23, não foram levantadas 7 (2) . Refira-se que uma outra

1
Ferreira de Macedo, no capítulo da ■propaganda" descrito no Relatôrio... distingue A Batalha coao o

joraal que íelhor divulgou a UPP (1/3). E, ei 1925, este íesio periôdico publica ui ofício do Conselho

Adainistrativo da Universidade, onde se lhe testeiunha reconheciiento público (28 Ago.). 0 íesio ocorreu en

outros anos.

2
As listas publicadas ea Educacão Popular fornecei s6 o noie do conferente, o título da série, respectivo

nv e período ei que se realizarai. Coao possuíaios uia calendarizacão, o conheciiento dos locais onde se

efectuarai e os suiários ou apontaaentos sobre o conteúdo das conferéncias foi possível fazer a correspondéncia

quer de datas guer de títulos, guando estes últiios não coincidiai exactaĸnte. Aliás, no prôprio jornal a aesia

série aparece por vezes coi designacôes diferentes, e houve portanto que as unifonizar (ex: "Educacão dos Pais"
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comparagão fizemos entre dois jornais
- A Batalha e a Vitôria, para

os anos 1920/21 e os resultados mostraram-se idênticos: praticamente

o mesmo número de conferências por séries e, exceptuando um ou outro

caso
-

ao cuidado da atengão particular do jornal, um sindicalista,

outro republicano -, sumários e resumos iguais. Situagão similar se

verificou em relagão a outros periôdicos, embora menos regulares e

sistemáticos na informagão, como por exemplo O Século e O Combate . A

imprensa regional, para as secgôes da Universidade situadas no

Barreiro e em Setúbal, mostrarara semelhante comportaraento . A partir

de 1924, quando se comega a publicar a "pedagôgica" Educagâo Social,

de Adolfo Lima, e no ano seguinte a revista cultural da C.G.T

Renovagão, passamos a ter dois importantes periôdicos que â

divulgagão da Universidade se consagram: o primeiro, dando â estampa

alguns artigos sobre métodos utilizados na UPP, para além de inserir

textos completos das conferências e episodicamente notícias sobre o

seu programa; a segunda, juntando-se a uma vertente já desenvolvida

pelo Suplemento literário de A Batalha, dá por vezes a conhecer o

conteúdo de algumas palestras e insere artigos não menos importantes

sobre a fungão das universidades populares para o operariado.

Quanto âs demais actividades, é de crer que a ausência de informagôes

corresponda ã sua inexistência ou ocorrência episôdica. Não deixam no

entanto de permanecer dúvidas relativamente ao destino do Instituto

de Orientagão Profissional e do Laboratôrio de Psicologia

Experimental, que em 1921/22 se anunciava em organizagão, bem como ao

funcionamento de outras actividades, como as consultas, "hora dos

contos", edigôes de cartazes ou folhetos, etc. No que respeita âs

sessôes cinematográf icas, em nenhum moraento conseguimos apurar

títulos ou temas de filmes: todas as fontes conhecidas, mesmo o

Relatôrio ..., são omissas.

e "Educacão Pedagôgica"; "Vida Horal" e "Problesas e QuestÔes Horais"; "As Colônias" e "Geografia Colonial").
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1.1. "plano que corre impresso"

PLANO GERÂL EDUCATIVO (J)

esquena do nosso plano:

1) SÉRIES DE CONFERÊNCIAS

sintéticas e har_onica_ente relacionadas entre si, sobre todos os assuntos que iiporta a todo

o indivíduo conhecer, coio português e coio hoieu íoderao, qualquer que seja a sua profissão e

a sua posi?ão social. Essas conferências serão feitas ei linguagei siiples e clara, acessível

a toda a gente, e pelos íais dedicados especialistas do nosso íeio intelectual. Para iipedir a

dispersão resultante da iiensa variedade de assuntos, serão feitas séries gerais de conferéncias

de coordenacão, por ui aesio conferente, e far-se-á gradualiente a subordina^ão das séríes

especiais a ui conjunto de prograias harionicaiente concatenados:

. Cosoografia. Nocôes sobre as hipôteses cosiogônicas.

. Fisica. Nocôes sobre energética e as teorias lodernas da Físico-quífiica.

. Quíiica. No^ôes sobre a constituicão da aatéria.

. Mineralogia. Geologia. Botánica [*]. Zoologia [*]. Biologia. Origea das espécies.
Transfonisæo. Evolucionismo.

[*]. Geografia física, econoiica e política. Antropologia. Etnografia. Arqueologia. Folklore.

[*]. Anatoiia huiana. Fisiologia.
. As doen^as. Os ledicaaentos.

[*]. Eleientos de Higiene Geral.

[*;. Educa^ão Física. Desportos e jogos educativos.

[*]. Higiene Social (Alcoolisao, tabagisio, tuberculose, sífilis, etc).

[*]. Puericultura.

[*]. As aatérias priias e os produtos úteis ã vida. Tecnologia. Indústrias fundaaentais.

[*]. Estrutura e funcionaiento das sociedades huianas (eleientos de sociologia).
. Econoaia política.

j
Este é o prograia da UPP que, fora a introducão ou desenvolviiento de alguias actividades, enste desde

a funda^ão. Foi pois elaborado pela Coiissão ûrganizadora, cob a colabora?ão do Coiissão "Consultiva" e onde,

eventualiente, Ferreira de Macedo terá tido papel preponderante (veja-se Notas resuiidissiias sobre a fundapão

da Universidade Popular Portuguesa, V/l.l). De facto, nas priieiras apresentacôes públicas do projecto da

Universidade (ver A Capital, 2 Fev. 1919) é já este o prograia publicitado, apenas não aparecendo referenciadas

"as consultas paidotécnicas", o "Laboratdrio de Psicologia Experiaental" e os "Grupos de estudo livres",

actividades estas trazidas por Faria de Vasconcelos para a UPP. A colaboragâo deste pedagogo coi a instituicão

data do fii de 1920, período a partir do qual as actividades aencionadas passai a constar do Plano Geral

Educativo, noieadaiente no que vei publicado ei Educayáo Popular. de Abr. 1921. É este o plano que aqui

transcreveios. No intuito de divulgar a Universidade, ele circulou ainda iipresso, ei cartaz ou folha volante

(ver III/2.4), eibora coi ui texto lais abreviado. Assinale-se ainda que a transcric-o da fonte foi acoipanhada

pela introdugão de alguns eleientos explicativos acerca de cada actividade, coi o objectivo de facilitar a

leitura e coipletar a infonacão. Assii, o [*] indica os pontos do prograia cuipridos. Kera indica^ão, uia vez

que uns o forai apenas parcial e episodicaiente, outros de fona aais constante e organizada. Esta diiensão pode

ser adquirida se o "Plano" for coiparado coi o quadro das "Actividades apreseiitadas por ano educativo e por

secgôes" (B.III/2.1). Quando no "Plano" a discriiinacão das actividades carecia de texto elucidativo, socorreio-

nos da apresentacão individual que a revista faz dessas actividades ei outras seccôes do "boletii": nestes casos

o texto aparece entre aspas. A fonte é todavia a aesia: Educacão Popular. nss 1, Abr. 1921, e n5sl-2, Fev.-Har.

1922, exceptuando a sinaliza^ão das actividades realizadas, que resulta do lanuseaiento de ui corpo docuiental

lais vasto.
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. Programa educativo III/l./l.l.

[*]. Econoiia social. Organizagão científica do trabalho. Taylorisio.
. 0 Direito. As leis.

. Os orgaientos dos Estados.

. 0 crédito, bancos, cåibios.

. 0 coiércio. A indústria. A agricultura.

[*]. Hunicipalisio. Cooperativisio. Hutualisio. Seguros Sociais.

[*]. Histôria e características das doutrinas sociais (Socialisio, Anarguisio, SindicalisBO,

etc).

. Iiperialisio. Colonialisio.

. A Sociedade das Nagôes.

[*]. Histéria da Civilizagão.

[*]. Historia das descobertas científicas e dos grandes inventos.

. Histôria das religiôes.
. Histôria da Gratide Guerra.

. Histôria dos trabalhos para o estabeleciaento da paz universal.

[*]. A leitura.

[*]. A Literatura.

. As Belas-artes.

:*]. A Husica.

. As Artes aenores.

[*]. 0 Teatro.

. A Arte e o povo.

. A Arte e a vida.

. Educacão cívica.

[*]. Educacão dos pais.

[*;. Educacão feiinina.

. Eleientos de psicologia e lôgica.

[*]. Doutrinas lorais e filosoficas, historia e características essenciais.

[*]. 0 sentido da vida.

. Portugal corográfico.
. Portugal estético

(paisagea e íonuientos artísticos).

. Portugal econôaico e social.

. Colonias portuguesas.

[*]. Historia pátria.

[*]. Literatura e lúsica nacionais.

[*]. A Epopeia nacional. Caiôes.

[*]. A situac,ão actual. Os grandes probleias nacionais.

2) SESSÛES CINEMAT__RÁFICAS

[*] Aléi de projeccôes luiinosas ilustrando as conferéncias, sâo organizadas projeccôes de

filies, exclusivaiente instrutivas e educativas, sobre a vida das plantas e dos aniiais,

agricultura, industrias, a vida das linas, panoraias e viagens, assuntos artísticos,

científicos, histôricos e lorais, etc etc

3) BIBLIOTECAS

[*] São organizadas bibliotecas populares fixas e idveis, salas de leitura e eipréstiio de

livros para leitura ei casa, das aelhores obras da literatura, das ciéncias, da filosofia, das

artes e da educagão, tanto dos autores nacionais coio estrangeiros.
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4) LEITURAS PARA CRIAH?AS

[*]. "Hora dos contos"

"[os aiericanosj descobrirai ui ieio excelente de despertar o aior â leitura, de orientá-

lo, de guiá-lo. E coiecarai por onde se deve coiecar ei latéria de leitura, ler å crianca ei vez

de faze-la ler. [...] Ei torno dessas leituras, outros círculos de actividades se hão-de

agrupar, para dar laior interesse e aiplitude a uia das fonas de educacão da sensibilidade

infantil."

5) LEITURAS PARA ADULTOS

6) EDIODES DE VULGARI2A?Ã0
"É nosso propôsito editar uia coleccão de pequenos voluies, constituindo uia Biblioteca

Popular coipleta, e orientada pelo aesio critério que o nosso plano de conferências, isto é,
reunindo tudo o que ui hoiei loderao precisa conhecer, ea sinteses gerais, luito claras e

rigorosaiente científicas".

7) MUSEUS E LABORATÔRIOS

[*]. Laboratôrio de psicologia experiiental
"será organizado sob a direccão do Dr. Faria de Vasconcelos, tendo por objecto a realizacão

de experiéncias e investigacôes : a) de psicologia infantil; b) de pedagogia; c) de psicologia
profissional; d) e de outros raios de psicologia aplicada".

8) VISITAS E EXCURSÔES DE ESTUDO

9) GRUPOS DE ESTUDOS LIVRES

. "Grupo de estudos: econôBÍcos e sociais, lunicipais e adiinistrativos, iorais e filosôficos

10) CURSOS E CONSULTAS PARA OS PAIS

."Cursos especiais de econoiia doiéstica, puericultura [*], cozinha, etcetc"

[*] ."Consultas paidotécnicas para as faaílias": "[destinadas] ás faiílias que necessitai

esclarecÍBentos, orientagôes e conselhos guanto á educacâo dos filhos. Este servigo [...] tei

por fia: a) proceder ao exaie físico, fisiologico e psicolôgico da crianca e do adolescente.

b) fiscalizar os estudos, assii cobo os létodos e processos de educacão e ensino da crianca e

do adolescente. c) fornecer conselhos práticos aos pais sobre educacão e ensino dos seus

filhos".

11 ) REPRESENTACÔES E RECITAOOES POPULARES

(Criagâo de ui teatro para o povo)

12) FESTAS DE VALOR HORAL E EDUCATIVO

13) CONCERTOS HUSICAIS [*], SINFÔNICOS E DE CÂHARA

"Quereaos fazer uaa obra de educacão lusical inteiraiente nova no nosso ieio, e que contaios

venha a ser uia das iais belas iniciativas da Universidade Popular".

14} ORFEÔES POPULARES

15) CAMPOS DE JOGOS
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1.2. Programa para o ano 1921/22, data marcante na expansão e conso-

lidagão do projecto da Universidade

A MODERNA CULTORA POPULAR.

OUVINDO 0 DR. FERREIRÂ DE MACEDO, DIRECTOR DA UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA

0 que será a accáo educativa desta instituigão.
Ui prograaa loderno que lentaiente vai passando å prática ( )

É já ui pouco conhecida, felizaente entre as classes operárias a acgão benéfica da Universidade

Popular Portuguesa. É esta uia instituicão que coieca a interessar extraordinariaaente aos

operários que pretendei instruir-se e educar-se. No intuito de satisfazer a curiosidade de quei

se interessa pelas questôes de educacão popular, procuráios onten o dr. sr. Ferreira de Hacedo,

ui dos íais activos directores da Universidade Popular, para que ele dissesse aos nossos

leitores o que tenciona aquela instituigão por ei prática para o ano educativo que coieca.

- De facto tenho alguias novidades interessantes a coBimicar-lhes - disse o dr. Ferreira de

Maecdo ao toaar conhecÍBento do lôbil da nossa visita. -

Estaaos, por exeiplo, estudando

activaBente a organizagão da Biblioteca Educacão Popular de hanonia coi o plano pedagégico
da Universidade.

- É das partes principais do vosso prograaa, não é verdade?

- Exactaaente
- confinou o nosso entrevistado. - A Biblioteca é aais uia das inúBeras

ranificacôes do prograia educativo da Universidade, que vaios pondo lentaaente ea prática.

Breveiente, pois, apareceráo os três priieiros livros da Biblioteca de Educacão.

- São eles? . . .

- â Histôria popular da civilizacão. adaptagão do género de livros dos autores Driault et Honot

e de Weber; a Histôria popuiar da arte, no género do livro de Pecaut et Baude e as Questôes

aorais e sociais na iiteratura, pelo dr. Câiiara Reis. Este últiio trabaiho é extenso, deve

encher trés voluies, e o assunto é já conhecido pelas conferências do autor, que tanto

interesse téi despertado. A edigão dos livros da Biblioteca de Educagão Popular ficará a

encargo da eipresa "Seara Nova".

*
Esta entrevista saiu a pũblico na priieira página do latutino sindicalista A Batalha, de 1 Nov. 1921.

Destinava-se a divulgar o prograia da UPP na altura ei que a instituipáo iria entrar no 42 ano "lectivo" de

funcionaaento desde que se inaugurara. Para aléi disso, a Universidade encontrava-se a viver uia fase de grande

dinaiisio e projeccão social, particulanente sentida junto da organizacão operária que vinha fazendo esforcos

cada vez iais vísiveis para se aproxiiar, de fona regular e até institucional, desta associacão educativa. Por

isso, o texto da entrevista que aqui transcreveios não deve ser dissociado da decisão anunciada pela União dos

Sindicatos Operários alguns aeses antes. Coi efeito, no Verão de 1921, e apôs as expériéncias já efectuadas pela

UPP ei trés seccôes estabelecidas ea sindicatos, aquela União tinha anunciado a intencão de se "dirigir å

direccão da Universidade Popular, para gue esta trate da parte educativa do operariado de Lisboa" ("A educacão

dos Trabalhadores", A Batalha, 23 Jul. 1921), propondo que "os organisios operários [através da USO]

conferenci[ei] coi a UPP, coibin[eij aibos os organisios a aelhor fona da Dniversidade poder exercer dentro

dos sindicatos a sua benéfica accão" ("0 ensino universitario popular e a organizagão operária", A Batalha, 7

Agosto 1921).
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A UNIVERSIDADE POPULAR, DE COLABORAgtf) COH OS CONHECIDOS HÚSICOS FREISTAS BRANCO E VIANA DA

HOTA, VAI ORGANIZAR CONCERTOS SINFÔNICOS POPULARES

- Parece que a accão da Universidade este ano vai fazer-se sentir aais forteiente - disseios.

-

Sii, sobretudo será uia accio iais variada e profícua. Por exeiplo sobre lúsica pensaaos

fazer coisas interessantes.

- Sobre lúsica? - disseios curiosos.

- Sobre lúsica, sii. Estão adiantadissíias as negociacôes da Universidade Popular coi os srs.

Freitas Branco e Viana da Hota, afii de se iniciarei concertos sinfônicos populares.
Sorriios. Quantas vezes se têi anunciado concertos populares, gue passai sei gue o povo, o

verdadeiro povo, deles toie conheciiento.
-

Coipreendo o seu sorriso - atalhou o nosso interlocutor. - Provaveliente julga gue os

concertos que tencionaios organizar serão no género daqueles que anunciando-se populares, são

escutados apenas por aeia dúzia de indivíduos que geraliente não sâo do povo. Não, os nossos

concertos hâo-de ser, de facto, populares; priieiro pela orgajiizacão especial dos seus

prograias; segundo, porque serão precedidos de palestras siaples e elucidativas; terceiro,

porque serão dedicados a ui auditôrio verdadeiraiente popular, coi quei nos entendereios

directaiente.

-

Querei os aiigos outra novidade interessante? Breveiente sairão os nss 2, 3 e 4 do jornal
Educacão Popular.

0 ÊXITO DO JORNÂL "EDUCAgÃO POPULAR" - NOVAS SÉRIES DE CONFERÊNCIAS EDUCATIVAS - VÃO RECOMEgAR
AS CONSULTAS PEDAGÔGICAS PARA AS FAHÍLIAS
- Eo priaeiro núiero -

interrogáaos
- teve éxito?

- Ub éxito enone
-

apressou-se a responder entusiasaado o dr. Ferreira de Hacedo. - Vaaos

agora desenvolve-lo, de fona a torna-lo verdadeiraaente interessante, útil e iesio

indispensável a todo o hoaei do povo.
- E a respeito das conferéncias -

perguntáios
-

que tencionai fazer este ano?

- Vaios intensificá-las. Estão já preparadas para iniciar-se agora várias séries na seccão do

Sindicato do Pessoal do Arsenal do Exército, na do Sindicato Único Hetalúrgico, no Ateneu

Popular, nas secgôes da Construgão Civil e do Sindicato Hetalúrgico ei Beléi, na Associacão

dos Caixeiros e na sede da ũniversidade Popular.
- TéB novas séries ou repetei as da época finda? -

perguntáaos.
-

Repetiios alguaas e teaos alguaas séries novas que devea despertar grande interesse, tais

coio a "Histôria da Civilizagão"; "Geografia geral, coiercial, política e colonial"; "Histôria

popular da arte"; "Historia popular dos inventos e descobertas científicas"; etc
- E aquelas consultas pedagôgicas para as faiílias que o dr. Faria de Vasconcelos, dava na sede

da Universidade?
- Recoiecai no prôxiio doiingo. Para a seiana coie(?ai taibéi na sede as sessôes

cineiatográficas educativas. Tencionaios dar uia sessão por seiana.

A EXPANSÃO DA UNIVERSIDADE POPULAR - VÃO FORHAR-SE SECOÔES EH COIHBRA E FARO - A SIHPATIA DO

OPERÂRIADO POR ESTA INSTITUigÃO
É-nos grato registar a expansão verdadeiraaente aniiadora que a Universidade Popular vai tendo.
- Sabei - disse-nos coi ial disfari?ada alegria o nosso entrevistado -

que vaios ter seccôes

da Universidade na província?
- Onde? -

interrogáios curiosos.

- Está-se tratando activaiente da fundagão ei Coiibra duia grande seccão da Universidade

Popular. Estão vivaiente interessados nesta obra professores da Universidade de Coiibra, da

Escola Nonal e luitos eleientos populares.
- Eis uia novidade que nos regozija

- disseios.

- Ei Paro há já quei tenha iniciado trabalhos no iesio sentido.

- Nei tudo é podridão
- coientaios. - As boas ideias taibéi vão criando adeptos.

- Felizaente teios ancontrado agora da parte do público ui acolhiiento siipático.
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Principaliente as classes operárias, e a elas interessa directaiente tudo guanto diga respeito
a educagão, têa coipreendido e aplaudido o nosso trabalho. Elas coapreendei que o carácter do

nosso trabalho educativo é absolutaiente neutro ei latéria política ou religiosa. Causou-ie,

por exeiplo, agradável iapressão o facto da C.G.T. perfilhar a tese do dr. Faria de Vasconcelos

sobre a escola priiária. Taibéi ele recoienda nuia das bases desse trabalho a neutralidade

absoluta acerca da política e da religião. A educacão deve estar aciia das seitas e dos

partidos. Sô assii se poderá respeitar a liberdade de pensaiento.
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1.3. A UPP em 1927: a confirmagão do programa e da obra dos

"iniciadores"

UHA NOTÁVEL INSTITUigÃO

A UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA

PRETENDE REALIZAR UHA OBRA EDUCATIVA PARA DESENVOLVIHENTO SOCIAL DO PROLETARIADO

UH GRUPO DE HOMENS DIGNO DE TODA A SOLIDARIEDADE (5)

A Universidade Popular Portuguesa foi fundada por ui grupo de hoiens conhecedores profundos

da loderna pedagogia e sentindo-se aniiados de uia grandiosa obra de educacão popular.

Nunca deixaios do seguir coa carinhosa e desinteressada atencão toda a actividade da adiirável

instituicão; nunca deixáios de recoiendar, para proveito das classes operárias, os

extraordinários benefícios que a Universidade Popular Portuguesa Ihes oferece.

A existéncia da popular instituigão tei passado várias fases, nunca deixando, poréa, de exercer

uaa accão leritôria e huiana. Alguéa gue â Universidade Popular Portuguesa tei dado o seu

esforgo, ea colaboragão cob outros eleaentos de grande valor, teve coa ub redactor de A Batalha

uia conversacão elucidativa. Reproduzindo as passagens aais salientes dessa conversacão,

exalcaios nôs por inspiragão alheia, ias, taibéi, coi sincera adiiracão, o carácter de uia

benfazeja instituicão popular.

A ABNEGACÅO E 0 ESFOROD DOS FUNDADORES DA UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA

0 nosso interlocutor condescendeu gostosaiente ei infonar-nos da acgão desenvolvida pela

Universidade Popular Portuguesa. Assii coiegou expondo:
- Tenho seipre o láxiio prazer ea falar da Universidade Popular Portuguesa e da obra gue os

seus fundadores se propuzeraB realizar e do auito que eles já efectivarai â forga de

perseveranga e inteligência ... Interesso-ae bastante por tudo o que faga esclarecer a

aentalidade e depurar a Boral do povo; aas na obra de redengão social que a Universidade

Popular Portuguesa eapreendeu, a ainha cota parte de esforgo é insignificante e nada aesao

valeria se não estivesse o terreno já auito bei preparado, arroteado e seieado; se não houvesse

já uia geninagão iiportante devido ao esforgo hercúleo, å dedicacão extreia dos iniciadores

da Universidade, alguns dos quais ainda hoje a aiparaa coi o seu conselho e a sua energia.

5
Trata-se de iais uia entrevista, publicada ea A Batalha de 29 Jan. 1927, feita a ui dirigente da

ũniversidade que o joraal não identifica. Deve tratar-se de José Carlos de Sousa, o anarquista que sucede ei

1926 a Ferreira de Hacedo no cargo de secretário-geral do Conselho Adainistrativo e gue vei desde 1924, altura

ei que passou a fazer parte dos corpos gerentes, desenvolvendo larga actividade na adiinistragão da UPP. A

iiportåncia desta entrevista, para aléi do balango geral que apresenta acerca das actividades e a referência

a certos aspectos de execugão do prograia da Universidade, feitos na fase teninal do nosso estudo, decorre

ainda do apoio que o aoviiento operário continua a reiterar å instituigão, bei coio a iipressão geral deixada

pelas declaragôes do entrevistado que, ei 1927, ao conf inar as linhas essenciais do projecto inicial e na fona

coio rende hoienagea aos fundadores, parece sugerir uia renovacão geracional nos protagonistas, apesar de alguns

dos seus iniciadores "ainda hoje aiparafrei a UPPi coi o seu conselho e a sua energia".
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Depois, o nosso aiigo foi relatando o plano educativo da Universidade Popular:
- Não tendo a Universidade Popular Portuguesa recursos suficientes para pagar condignaiente

e regulanente a professores gue viessei ås nossas salas leccionar ei cursos sobre vários raaos

do saber huiano apelou a instituigão para o altruísio de aiigos e siipatizantes do nosso

instituto no sentido de, dentro das possibilidades particulares de cada ui deles, virei versar

ei conferências, palestras ou prelecôes ua teaa entre os íultíplices assuntos que as ciéncias,

as artes e a literatura nos oferecea. Teios tido, até hoje e desde o início da instituigão,
a iaior felicidade ei serei bei aceites os nossos convites a todas as coipetências na arte,

letras, ciência e filosofia que gostosaiente nos têi dado a sua desinteressada contribuigão

de saber. Tei sido este in auxílio de i» valor incalculável para a obra da Universidade.

0 CINOtA PODE TER UHA VASTA FUNCÃO NUHA OBRA EDUCATIVA

A conversagão variou para a fona de realizar a acgão educadora da Universidade. Então o nosso

entrevistado referiu:
-

Estava, pois, indicado o organizanos e foi o que os iniciadores fizerai, ui plano de

conferências sisteiatizadas sobre ciências geral e especial, filosofia, histôria, sociologia,

psicologia, literatura, arte e outras especialidades; e, seipre que possível ilustradas e

esclarecidas essas conferéncias coi projecgôes luiinosas, experiências, etc
- Há taibéi o cineia ... intemipeios nôs.

- Sii! Taibéa langáaos lão do poderoso leio de educagão que é o cineia. Â nossa Universidade

tei pois dois aparelhos, ui fixo na sede, e outro aôvel.

-

Aparelho idvel o que transita pelas secgôes? . . .

- Exactaaente! Coio não ignora, a Universidade tei várias secgôes na cidade e na provincia,
onde a obra educativa se propaga pelos iesios processos ou siiilares e nas quais o cineia

portátil é duBa indiscutível utilidade.
- 0 "fili" tei absoluta utilidade pedagôgica?

-

indagáios.
- Tei o "fili" várias deficiéncias pedagôgicas que prejudicai ub pouco a obra educativa da

Universidade.
- Não será fácil a aquisigão de "filas" que satisfagai os objectivos desejados? 0 nosso

interlocutor fez ua gesto de desániio e respondeu:
- As dificuldades são enones. Há pouco no lercado que corresponda aos fins educativos ea

vista. A não ser os "filis" Pathé-Baby que a Universidade pensa adquirir, ou outros

dificiliente satisfazei e sô apôs uia escolha iuito linuciosa se consegue, coi iuito trabalho

aliás, obter alguia coisa capaz, ainda que incoipleta.
LeibráBOs a iaportagão de "filis" prôprios.
- Seria a grande saída das dificuldades - concordou o nosso entrevistado. Has iiportar "filis"

estrangeiros custa iuito dinheiro e infeliziente a populagão associativa da Universidade

Popular Portuguesa não é nuierosa bastante para ui tal eipreendiiento. De futuro, auientando

essa populagão e se os trabalhadores, para quei a instituigão foi ei especial criada, lhe não

forei indiferentes, é possível que realizeios esse ideal ...

UM ADHIRÁVEL PROGRAMA QUE CONVIDA OS ESTUDIÛSOS

- E quanto ao restante do plano educativo?

- Aléi de bibliotecas aôveis que se transferei de secgão para secgão penanecendo ei cada uia

o teipo preciso para serei lidas, teios a nossa biblioteca instalada na sede da Universidade

que pôe ã disposigão dos seus frequentadores alguns lilhares de obras, uia dez lil pouco íias

ou ienos, sobre os lais variados assuntos.

- Adiirável! - exclaiáios.

- Sia, adiirável! ... E deixe-ae dizer que lediante ui pequeno depdsito que não exceda o valor

da obra o socio poderá ler ea sua casa.

Inquiriios dos outros pontos do plano educativo da Universidade Popular. E o nosso aiigo
esclareceu:
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- Incluiios no plano de educagão, edigôes populares de vulgarizagão; concertos sinfonicos e

de cáiara; orfeôes populares; a Hora dos Contos, ao Doaingo, cob danga, canto, trabalhos

aanuais; consultorio pedagôgico; leituras públicas; cursos especiais de puericultura, econoaia

doaéstica; grupos de estudos; orientagâo profissional; laboratorio de psicologia experiaental;
serôes de arte; palestras sobre os grandes artistas e suas obras no que têi de lais

interessante sob o ponto de vista social; leituras coientadas; biografia dos grandes vultos

da huianidade gue iais tenhai contribuído para o aperfeigoaiento do ser huiano e para a

felicidade social portanto; etc, etc

- É uaa obra cuja siaples realizagão a tornará notável ...

Ui sorriso iluainou o rosto do nosso aaigo. E assia nos aanifestou o seu proselitisio nuia obra

de larga educagão popular:
- Oxalá sejaios coipreendidos pelas iassas trabalhadoras e nos déei o aiparo de que

necessitaios para levanos até coipleta realizagão o plano de redengão social, de enobreciiento

do carácter, de cultura espiritual e aoral da lassa popular que, nessa hora feliz, os

fundadores da Universidade Popular Portuguesa conceberan e levaraa å prática, enbora

parcialiente, aais não fazendo porque as circunståncias o não têi penitido.

Coi este exôrdio se findou a conversagão. Atra,rés das passagens que reproduziios, analisarâo

os leitores, o proletariado, especialiente, da utilidade social e da grandeza de espírito que

residei na Universidade Popular
-

instituigão que todos deveaos estiiular coi a nossa

solidariedade e aproveitaBento.
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1.4. "plano de trabalho apresentado pelo dr. Ferreira de Macedo"

PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO DR. FERREIRA DE HACEDO (6)

1) Que não se fagai aais sessôes de arte coio as que se téi realizado na sede da U.P. até aqui.
Ea seu lugar entendo que se devei proiover gandes concertos lusicais no Teatro Nacional, sendo

os lugares distribuídos pelos socios e por operários das diversas oficinas de lisboa;

2) Que se interropaa as sessoes de cineia, que degenerarai nui divertiiento desordenado e nada

educativo, aproveitando (no iau sentido) apenas ao rapazio e ås leninas naioradeiras do bairro;

se tais sessôes continuaa, elas acabarão por destruir o prestígio aoral da U.P.;

3) Que se procure fundar, sob a égide da ũniversidade de Lisboa, uia cooperativa de

cineaatografia, para aquisicão de filies e aparelhos. É de recoaendar a coipra de uia Pathé-

Baby, e das suas colecgôes de fitas instrutivas, gue são já auito iiportantes. Por estes aeios,

poderá o cineia vir a representar o seu verdadeiro papel, nun futuro relativaaente proxiao. ( )

4) Que se ponha ei ordei a Biblioteca, fazendo-se ui novo catálogo, e proiovendo uaa larga

propaganda da leitura dos nossos livros, sobretudo nos Beios escolares e operários. Devei-se

comprar obras aodernas iiportantes e fazer uia criteriosa escolha daquelas cuja leitura se deve

fazer propaganda.

b) Que se intensifiquei e generalizea as nossas relagôes coi as instituicôes estrangeiras que

tén quaisquer afinidades coi a C.P., tais coao o Instituo de Cooperagão Intelectual (Sociedade

das Nagôes), o Instituto Italiano para o Cineaa Educativo, Instituto Rockfeller, Fundagão

Caraegie, etc, etc

6
Este Plano de trabalho consta de 4 páginas dactilografadas, não assinadas nei datadas, atribuído a

Ferreira de Macedo e no seu espôlio encontrado (BN, E.17, Cx.2). Supoios resultar de uia intervengão do autor

feita na conclusão do aandato dos Corpos Gerentes eipossados para o biénio 1926/1928, uia vez gue junto âs

propostas enunciadas para a Universidade ei geral, figura uia página coi indicagôes específicas para a

biblioteca, assinalando tratar-se de ua plano de trabalho para o biénio 1928/30. Estas balizas cronolôgicas são

ainda sustentadas por outras referéncias: não sô Ferreira de Hacedo alude âs sessôes de arte, que se organizaraa
sobretudo entre 1926 e 1928, coao conheceios ui texto, datado de 1931, onde se iencionai alguias alteragôes

"ultiiaiente" feitas ao prograaa da Universidade, sendo neias reconbecidas as ledidas propostas por Ferreira

de Hacedo neste Plano de trabalho (Ce que c'est runiversidade Popular Portuquesa, Lisboa). Esta fonte, bei coio

a Curta Historia de José Carlos de Sousa (ver V/1.3), aostrai ter sido adoptadas as propostas do fundador da

Universidade, ã data Presidente do Conselho Adainistrativo. Ei relagão ao Plano Geral Bducativo (ver 111/1.1),

o Plano de trabalho apresentado pelo Dr. Ferreira de Hacedo deve ser lido coio ui prograia que, eibora retoiando

o inicial, visa corrigir a prática educativa seguida pela UPP no fii da geréncia 1926/28, bei coio projectar

socialiente a instituicão. A tônica geral é lida nas entrelinhas. Uia lá situagão financeira e ui certo

isolaiento social parecei vitiiar a Universidade Popular Portuguesa, nui contexto político larcado já por dois

anos de Ditadura Hilitar. As aspiragôes totalizantes que larcai o prograia elaborado aquando da fundagáo da UPP,

traduzidas na proiogão de uia cultura integral, restrigei-se agora a uia actividadé que alguns anos de prática

aconselhaa. A trilogia que desde o início a vei larcando, hegeioniza: conferências, cineia, biblioteca e,

esporadicaiente, sessôes de arte. Não deixa taibéi de se insistir na arregiientagão de novos apoios sociais,

quer através da participagão individual guer institucional .

7
Ver: Reiatorio do Conselho Adiinistrativo referente â sua Geréncia desde 24 de Aqosto de 1919 até 31 de

Junho de 1924, nota 4 (1/3.).
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6) Que se estreitei relagôes coi a Sociedade das Ciéncias Hédicas, Instituo Rocha Cabral,

Sociedade de Estudos Pedagôgicos, Sociedade de Geografia, Legagôes Estrangeiras ei Lisboa,

Legagôes Nacionais no Estrangeiro, etc, no sentido de as fazer colaborar na consecugão dos

nossos fins.

7) Que se faga por escrito, ui apelo veeiente a todos os professores portugueses (de todos os

graus de ensino), aos escritores, joraalistas, associagôes de estudantes e pessoas ei evidéncia

ei qualquer fona de acgão social progressiva, para que auxiliei a obra da U.P., fazendo, pelo

lenos, a sua inscrigão coao socios.

8) Que se intensifique a propaganda da U.P., nos jornais, por cartazes, iipressos distribuídos

nas fábricas e oficinas, etc, ou quaisquer outros aeios a descobrir.

9) Que se interropaa as conferéncias na sede enquanto não forei feitas obras, ou uaa liipeza

geral que aodifique o aspecto vergonhoso que agora tea, e que é absolutaiente contraditário cob

os nossos propôsitos educativos.

10) Que se organize uia relagão coipleta de toda a actividade da U.P. desde a sua fundagão até

agora; uia taí relagão iapressa pode servir cobo ui dos nossos aelhores aeios de propaganda.

11) Que se restrinja a entrada na sede aos sôcios, guando voltarei a fazer-se sessôes de cineaa

ou sessôes de arte rigorosaBente educativas.

12) Que se realizea as conferências futuras ei salas solicitadas ad hoc na Universidade de

Lisboa, Sociedade de Geografia, Sociedade das Ciéncias Hédicas, Ateneu Coiercial, Sindicato dos

Arsenalistas, etc, etc

13) Que se procure organizar séries de conferéncias dentro de ui plano educativo, perfeitaaente
estudado e não ao acaso, ao sabor das circunståncias. Proponho cobo base de estudo, o plano

junto, que é uia redugão do plano geral da U.P. que corre iipresso.

14) Que no caso das condigôes lateriais da U.P. não lelhorarei de fona a poder cuiprir-se o

nosso plano e respeitar-se o carácter elevado e educativo da U.P., se interroipa a nossa

actividade exterior, liiitando-nos ã sustentagáo da Biblioteca (8). Será isso preferível,

enguanto aelhores dias não voltarei, a patinhar nuia situagâo que nos prejudica o futuro.

Grupo geral:
1)

-

os paises estrangeiros (Aleaanha, E[stados] ũ[nidos] da Aiérica do Norte, Inglaterra e

Doiínios, Dinaiarca, Suécia, Noruega, China, índia, Egipto, Rússia, etc)

2)
-

os probleias lorais e sociais na Literatura (novos conferentes e novos autores: aléi do dr.

Cåiara Reis, Dr. Saiuel Maia, Dr.Agostinho de Caipos,Rocha Hartins, Ferreira de

Castro, Hário Doiingues;
-

Wells, Roian Rolland, Hall Caine, Barbusse, w.

Witiann, R. Tagore, etc, etc) (9)

8
Esta situagão foi experiientada pela Universidade ei 1923/24, ano educativo ei que se suspenderai todas

as actividades, exceptuando o funcionaiento da Biblioteca. Deveu-se este facto, entre outros, ã não entrada

regular do subsídio oficial, colocando-se então a hipôtese de encerrar a UPP por falta de recursos financeiros.

5
Coao já referiaos, há indicagão de alguias destas porpostas feitas por Ferreira de Hacedo terei sido

aceites. No concernente ao prograia das conferências, e fazendo jus a uia das séries iais longas proferidas na

Universidade e na laioria das suas secgôes
- "As Questôes Horais e Sociais na Literatura", de Cáiara Reis -,
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3)
-

as doutrinas sociais conteiporâneas

4)
-

os probleias actuais da higiene social

5)
-

os probleias filosôficos do lundo loderno

a)
-

a origei do hoieæ

b)
- conceito de Deus

c)
- iiortalidade da alia

d)
-

o sentiiento religioso

e)
-

a liberdade huiana

f)
-

a liberdade de consciência

g)
-

as leis naturais; [i]onisio e pluralisio
h)

-

o progresso social; ideias individuais e sociais

i)
-

a paz universal; a hanonia social

6)
- histôria das belas-artes, da lúsica e das artes lenores;

7)
-

a histôria da civilizagåo, etc, etc

Grupo nacional:

1)
-

o país industrial e agricola

2)
-

o país artístico e pitoresco (paisagei, arte, histôria, etc.)

3)
-

o país econôaico e financeiro (organizagáo financeira do Estado, etc)

4) - histôria pátria

5)
-

as colônias portuguesas

6) - assistência sociaí (prostituigão, tuberculosos, loucos, prisôes, liséria, etc) ( ]

7)
-

a instrugão pública.

Bibiioteca da U.P.P.

Plano de trabalho para o biénio de 1928-30

V -

Organizagão dos catálogos por autores e por aatérias.

25 -

Obtengão, por parte dos editores portugueses, do envio de um exeiplar de cada uia das obras

por si editadas.

35 -

Criagão de uaa Secgão de Consultas que periitirá aos sôcios esclarecer-se sobre as aelhores

leituras a fazer sobre deteninado autor, assunto ou escola. ( Procurará para este efeito,
dar-se cuipriaento ao Art* 268 dos Estatutos da U.P.P.)

46 - Estabeleciaento pelo Conselho Adainistrativo, de uia verba fixa, iensal, destinada ao cus-

teio das suas despesas: coipra de livros, propaganda, iipressão de catálogos, etc

continua-se de facto a investir nesta teiática. De acordo coa a sugestão de Ferreira de Hacedo, apontando para

a introdugão de "novos conferentes e novos autores", a UPP virá a organizar uia série, que se estende pelo ienos

de 1932 a 1934, intitulada "As Grandes Figuras Horais Conteiporáneas" (Ver: José Carlos de Sousa, A Universidade

Popular Portuguesa. Cia curta histôria desta instituigão, nota 22 -

V/1.3).

10
Ei 1929 a revista Educagão (da União Educativa Portuguesa) dá esta série, bei coio uia outra sobre

"Paises Estrangeiros"
-

respeitante portanto a ui dos pontos teiáticos propostos por Ferreira de Hacedo -, coio

encontrando-se ei "execugão". Publica o prograia da série "Assisténcia Social", ei 12 licôes, dele constando

os seguintes teias e conferencistas: "Introdugão
- Brito Caiacho; Assisténcia aos tuberculosos -

Lopo de

Carvalho; Proteccão aoral e jurídica á infáncia -

Augusto de Oliveira; Assistência infantil - Haria Carolina

Raios; Assistência a loucos - Sobral Cid; Assistência a cancerosos
- Francisco Gentil; 0 papel social das

aaternidades -

Joaquii Fontes; Puericultura prática
- Pedro da Cunha; Prostituigão

- Azevedo Neves; Hiséria -

César Porto; Prisôes
- João Gongalves; Colônias Penais Agrícolas

- Tude de Sousa" (A.l, n9l, Jul. 1929, p.2.).
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2.1 UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA (1919-1927)

SÍNTESE DAS ACTIVIDADES: MAPAS ANUAIS

(por ano "lectivo" e por secgôes) (x)

ANO 1919

1* SECgÅO:

Fundagão da Universidade (Jan.)

Trabaího desenvolvido pela Coiissôes Organizadora e Consultiva (Jan.-Abr.)

Sessão preparatôria da inauguragão (20 Abr.)

Sessão solene da inauguragão (27 Abr.)

Abertura do ano "lectivo" (28 Abr.)

.Conferências (ei séries e avulsas*):

Ferreira Siæas Os Metais (Abr.-Haio, 4]

Sá Oliveira Os Lusiadas (Abr.-Jul., 13]

Ribeiro de Alieida Aviagáo (Haio-Jun., 9]

Bettencourt Ferreira A Protecgão aos Aniiais (Jun.-Jul., 3)

Adolfo Lina Sociologia (? -Jun., 5]
Custôdio de Hendonga *A evolugão do loviaento associativo português (Jun. 1]

Saldanha Carreira *A psicologia do esperanto (Ago. 1]
Ribeiro de Alneida *0s aotores de explosão (? l'

.Sessôes cineBatográficas:
efectuam-se apôs as conferências, geralaente das 22 ãs 23h 30i

.Biblioteca:

abre trés vezes por seiana, das 20 h å leia-noite, coi ub fundo inicial de

600 voluaes; dispôe de enprestino doaiciliário

1
A reconstrugão das actividades desenvolvidas pela UPP, cuja sintese se apresenta neste quadro, parte

da obtengão de ub conjunto de dados colhidos ei lúltiplas fontes. 0 suporte nuclear de infonagão encontra-se

na iiprensa associativa, ei particular o jornal A Batalha, eibora a de natureza pedagôgica, bei coio outras

publicagôes diárias tenhaa apoiado e coipletado o trabalho de recolha neste doaínio. Os títulos vêa na

bibliografia final. Alguia docuientagão existente no espôlio de Ferreira de Hacedo e no Arquivo Historico-

Social, aencionada igualiente na bibliografia, constituiu taibéi uia fonte auxiliar iiportante.
Pretende-se coi este iapa de actividades representar, na ledida do possível, a evolugão que a Universidade

Popular conheceu desde a fundagão até 1927. A sua capacidade concretizadora, os recursos lobilizados, as áreas

que privilegiou ou se viu forgada a abandonar, os períodos de aaior dinaiisno ou estagnagão, podei ei parte ser

avaliados pela realizagão do seu prograaa educativo. Por isso, o priieiro critério para organizar a inforiagão

encontra-se na divisão do teipo, feita por ano lectivo, e dentro deste, a divisão no espago, realizada ei fungão

das secgôes que a UPP foi criando. É pois coa este enquadraiento que se passai a apresentar as actividades

levadas a cabo pela direcgão da Universidade, surgindo, seipre que os dados obtidos o penitai, calendarizadas

e quantificadas.
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ANO 1919/20

1* SEO£Ã0:
.Conferéncias (ei séries e avulsas*):

José de Hagalhães Educagão Social (Out.-Nov., 2)

CåBara Reis As Questôes Horais e Sociais na Literatura (ûut.-Haio, 15)

Sá Oliveira Os Lusíadas (Out.-Har., 21)

Ferreira Siaas A Física e a Quíaica na Vida de Todos os Dias (Dez.-Fev., 4)

Reis Santos 0 Estado Actual da Sociedade Portuguesa (Dez.-Fev., 8)

Haria O'Neil *Hutualidade e seguros sociais (Jan. 1)

Costa Sacadura Higiene Social e Puericultura (Jan.-Fev., 5)
Pedro José da Cunha Educagão Feainina (Fev.-Haio, 5)

(Vários) . . Anatoaia do Corpo Hunano (Fev.-Jun., 11)

Azeredo Perdigáo Econoaia Social (Haio 1)

.Sessoes cinenatográficas e biblioteca:

estas actividades são nantidas dentro dos aoldes do ano anterior

.Cursos:

Reis Hachado Ligôes de Francês prático
João Pires Barreira Ligôes de Esperanto

(Har.-

.Sessôes de leitura doninicais:

aguilo gue futuraaente será a "hora dos contos" e depois as aatinées donini

cais educativas, organizadas na sede, coaegarai por "sessôes de leitura e

recitagão de trechos" realizadas aos Doningos ei diversas escolas da capital.
Sabeaos gue entre os estabeleciaentos de ensino onde a UPP chegou, se contan,

para este ano,o liceu Pedro Nunes,e as escolas Harguês de Ponbal e Rodrigues

SaBpaio. Desconheceaos o prograia destas sessôes, sabeaos que se organizarai

pelo lenos trés e gue nelas eran proferidas palestras prévias por professo-

das respectivas escolas (alguns deles dirigentes da UPP):

Harques Leitão 0 valor educativo das festas escolares

Eduardo Noronha A educagão e o progresso de Portugal

Agostinho de Carvalho . . . . A ligão educativa da histôria

(Haio
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ANO 1920/21

1* SEOCÃO:
.Conferéncias (en séries e avulsas*):

CáBara Reis As Questôes Horais e Sociais na Literatura (Nov.-Har., 10)

Reis Santos A Histdria de Portugal e o Estado da

Sociedade ConteBporånea (Nov.-Har., 8)

Francisco Trancoso *0 probleaa econôiico nacional e a educagão

do povo

Haria O'Neil *Desastres no trabalho

Azeredo Perdigão Econoiia Social

Augusto CasÍBÍro *A tradigão e o futuro

Faria de Vasconcelos *0 gue é a educagão loderna: os problenas e

as tendências

Ladislau Batalha *0 cooperativisio e a solidariedade operária

Ladislau Batalha *Acidentes de trabalho

Faria de Vasconcelos Educagão dos Pais

Hanuel Haria Coelho Filosofia

Faria de Vasconcelos Educagão Geral

João Caaoesas As Instituigôes Populares de Hedicina Social

Ladislau Batalha Causas Histôricas da Decadéncia Nacional

Luciano Silva *Coabate ao alcoolisao

.Sessôes cinenatográficas:
foran pro]ectados, desde Abril 1919 até Janeiro 1921, 30 000 netros de filie.

.Biblioteca:

no início de 1921 dispôe já de cerca de 8000 voluses; abre diarianente coi

una frequência nédia de 20 leitores, sendo superior a leitura através de en-

préstino doniciliário; edita-se o prineiro (e único) catálogo.

(Dez. H

(Dez. H

(? -Abr., 6)

(Jan. D

(Har. 1)

(Har. l'l

(Har. D

(Har.-Jul., 18)

(Har.-Abr., 3)

(Abr. 2i

(Haio-Jun., 3)

(Jun.-Jul., 5)

(Jun. 1)

.Cursos:

Faria de Vasconcelos .... Curso para enferneiras escolares

(ligôes seaanais, aos Doningos, âs 10 h. (Abr.-

.Sessôes de leitura doiinicais:

antes de ea Abr. se iniciaren na sede a "hora dos contos", a UPP continua a

proaover, coio no ano anterior, sessôes de leitura dedicadas aos alunos das

de Lisboa. Apesar de desconheceraos a frequéncia e extensão destas sessôes,

sabeios que Ferreira de Hacedo, ei Nov., profere uia palestra na escola Indus

trial Harqués de Poabal, intitulada "0 que se deve ler". As escolas priiárias

superiores João de Deus e Ribeiro Sanches entrarai taabéi neste plano, eibora

nelas se tenhai realizado sessôes cineiatográficas: Virgílio Pedrosa fez uia

conferéncia sobre a "Utilidade do aniiatôgrafo ei educagão" (Dez.).

.Hora dos contos:

Helena George e

H' de Jesus Conceigão Silva . (seianais, aos Doiingos, ãs 11 h) (Abr.-Jun., 12
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.Consultas paidotécnicas:
Faria de Vasconcelos (seianais, aos Doiingos, das 9 âs 12 h., (Abr.-Jul., 14;

(coa os lédicos Manuel de Assungão
e Álvaro Valente)

.Actividade editorial:

a UPP dá início ã publicagão de ui jornal iensal de educagão popular. 0 pri-
■eiro núiero saía ei Hargo, para no lês seguinte ser reeditado ei foraato de

revista. Apesar do êxito inicial, o sequndo núiero de Educagão Popular sô

conhecerá publicagão ei 1922.

2» SECgÃO:
.Conferéncias (ei séries)

CåBara Reis As Questôes Horais e Sociais na Literatura (Jan.-Abr., 3)

3* SiKCÃO:

.Conferéncias íavulsas*)

Reis Santos *0 Estado Actual da Sociedade Portuguesa (Fev. , 1)

4* SECCÃO:

.Conferências (en séries e avulsas*)

Ferreira de Hacedo 0 que é a educagão (Maio , 2)

Cáaara Reis As Questôes Horais e Sociais na Literatura (Haio-Jun., 2)

Faria de Vasconcelos Probleaas e Questôes Horais da Nossa Época (Haio-Ago., 11)
Faria de Vasconcelos *A educagão e o valor da vida (Haio , 1)

Eiilio Costa Â Educagão do Povo (Haio-Ago., 10)
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ANO 1921/22

l8 SECCÃO:

.Conferéncias (ei séries):
Vieira de Alaeida Histôria da Civilizagâo (Jan.-Haio, 15)

Cåaara Reis As Questôes Horais e Sociais na Literatura (Jan.-Fev., 4)

Araando de Lucena Histôria Popular da Arte (Jan.-Jun., 18)

.Sessôes cineaatográficas e biblioteca:

continuaB a ser organizadas coio nos anos anteriores.

.Consultas paidotécnicas:

apesar de se anunciar a continuagâo destas consultas não obtiveios nenhuia

indicagão que o coiprove.

.Hatinées doiinicais educativas:

a priaitiva "hora dos contos" evolui para fonas Bais elaboradas de educagão

e recreagão infantil: ã leitura e ilustragão de histôrias juntai-se agora as

dangas, o canto e os jogos. Continuai a realizar-se aos Doaingos, contai cob

a participagão de Henínio do Nasciiento,Eia Roiero (canto e lúsica) e ainda

ub professor de dangas infantis. Estas sessôes, nas guais se distribuirai

lanches, forai frequentadas, ei iedia, por 70 criangas.

.Orfeão popular:
sob a direcgão de Henínio do Nasciaento dão-se inicio eB Abril ãs sessôes

destinadas a fonar ui orfeão popular, que não terão no entanto continuidade;

abortada esta tentativa,não aais será retoBada seaelhante actividade no caipo

da educagão ausical.

.Concertos sinfônicos:

esboga-se, pela priaeira vez, a tentativa de organizar estes concertos.Apesar

de insucedida,chegaraa a ter garantida a colaboragão de Freitas Branco, Viana

da Hota e Francisco de Lacerda, búsícos estes que irão participar nos futuros

serôes de arte.

.Actividade editorial:

apesar de ser dado para breve a publicagão dos três priaeiros livros da

"Biblioteca Educacão Popular", entre os quais se conta a edigão das conferén-

cias de Cåaara Reis, "As Questôes Horais e Sociais na Literatura", tal não

virá a ocorrer. Ei Fev.-Har sai ui núiero duplo,o segundo e últiio,do boletii

•ensal da Universidade - Educagão Popular.

2« SECCÃO:

.Conferéncias (ei séries):

Ferreira de Hacedo Educagão e Progresso Social (Har , 1)

Cåiara Reis As Questôes Horais e Sociais na Literatura (Abr. , 3)
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3« SECCÃÛ:

.Conferências (ei séries e avulsas*):

Ferreira de Hacedo *A crise actual da civilizagão e

de educagâo popular
Ferreira de Hacedo *0 que é a educagão

Ferreira de Hacedo *Educagão popular

José Francisco Teixeira . . . A Vida da Huianidade

.Biblioteca:

ei Hargo é inaugurada nesta secgão a 1* biblioteca idvel da UPP

.Sessôes cineiatográficas:
teios noticia de se terei efectuado alguias sessôes a seguir ås conferências.

4« SECCÃO:

.Conferências (en séries):

Cånara Reis . . .

Santa-Rita ....

EbíUo Costa . . .

Ferreira de Hacedo

Ferreira de Hira .

5« SECgÃO:
.Conferéncias fei sériesi:

Ferreira de Hacedo

CáBara Reis ...

Eiílio Costa . . .

6* SECCÃO:

.Conferências (ei sériesi:

Ferreira de Hacedo Educagão e Progresso Social (Har. , 3)

Santa-Rita Evolugão da Hunanidade (Har.-Jun., 6)

.Biblioteca:

foi estabelecida a 24 biblioteca idvel da UPP

a necessidade

(Har. , 1)

(Abr. , 1)

(Abr. , 1)

(? -Jun., 2)

As Questôes Horais e Sociais na Literatura (Dez.-Jul., 13)

Geografia Colonial (Dez.-Har., 5)

Geografia Econônica (Jan.-Jun., 7)

As Grandes Invengôes e Descobertas Científicas (Dez.-Fev., 3)

A Higiene da Aliientagão (Fev. , 2)

As Grandes Invengôes e Descobertas Cientificas (Dez.-Fev., 3)

As Questôes Horais e Sociais na Literatura (Dez.-Fev., 4)

Geografia Econonica (Jan.-Fev., 4)
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ANO 1922/23

l' SECCÃO:

.Conferências (ei séries e avulsas*):

Ladislau Batalha *A seguranga social obrigatôria na doenga (Nov. , 1)

Vieira de Alieida flistôria da Civilizagâo (Jan.-Jun., 13)

Faria de Vasconcelos 0 Teatro na Vida Horal e Social Conteiporánea (Jan.-Har., 5)

Santa-Rita Histôria do Povo Portugués (Jan.-Haio, 10)

Ladislau Batalha Uia Viagei â Volta do Hundo (Fev.-Haio, 13)

Boris Knircha Os Grandes Escritores Russos (Haio-Jun., 6)

Correia Lopes Educagão Husical (Haio . , 5)

.Sessôes cineaatográficas:
entre Jan.1921 e o Verão de 1923 projectarai-se cerca de 20 000 aetros de filie

.Biblioteca:

a leitura donicilicria regista ua auiento e continua sendo superior ã freguéncia
diainuta na sede

2« SECCÃO:

[não teaos notícia do seu funcionaiento]

3* SECCÃO:

ínão teaos notícia do seu funcionaiento;

4' SECCÃO:

.Conferéncias (ei séries):

Faria de Vasconcelos Problenas e Questoes Horais da Nossa Época (Jan.-Fev., 2)

Araando de Lucena Histéria Popular da Arte (Fev.-Haio, 7)

5« SECCÃO:

.Conferéncias (ei séries e avulsas*):

Ferreira de Hacedo *0 gue se deve ler (Jan. , 1;

Cáiara Reis As Questôes Horais e Sociais na Literatura (Jan.-Abr., 8)

.Biblioteca:

en Janeiro era inaugurada a 3* biblioteca idvel da Universidade

6* SECØO:
[não teios notícia do seu funcionaiento"

1* SECCÃO:

.Conferéncias (ei séries e avulsas):

Ferreira de Hacedo *0 que é a educagâo e para que serve (Jan. , 11

Adolfo Liia Sociologia (Fev.-Haio, U)
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AHO 1923/24
A Universidade Popular Portuguesa suspendeu todas as actividades por

falta de recursos, aantendo apenas a Biblioteca.

(Dez. -Har., 11)

(Jan.

(Fev.

(Fev. -Jun., 5)

(Har.

(Har.

(Har.

(Abr.

ANO 1924/25

1* SECCÃO:

.Conferéncias (ei séries e avulsas*):

Sá Oliveira Literatura Nacional

Hário de Castro *0 probleia da propriedade
Jaiie Cortesão *Relagôes entre a geografia e a histôria

de Portugal
Joâo do Couto Arte Portuguesa

Prado Coelho *Canilo Castelo Branco

Faria de Vasconcelos .... *Psicologia de Oliveira Hartins

Rodrigo de Lenos ...... *0 poeta Barros Seixas

Cânara Reis As Questôes Horais e Sociais na Literatura

.Biblioteca: estende-se o leque de secgôes que recebei colecgôes de voluies escolhidos

continuando-se assii a investir nas bibliotecas idveis

.Sessôes cineiatográficas:
entre as usuais sessôes na sede, realizarai-se algunas especialiente dedicadas

aos alunos das escolas oficiais (ex: escola D. Antônio da Costa, dirigida por

Ulisses Hachado - assistirai ã sessão aais de 200 alunos de anbos os sexos coi

a presenga do corpo docente)

.cursos:

Eiílio Costa Educagâo para a vida (Dez.-Abr., ?)

Adelaide Cabete Higiene e Puericultura (Jan.-Har., ?)

.serôes literários:

Sá Oliveira (direcgão de) . . "Frei Luís de Sousa" de Alieida Garrett (Har.-Abr., 2)

(pega declaaada por ui grupo de estudantes)

.serôes de arte:

Freitas Branco (organizagão) . lfi serão de Arte Social

(conferência e recital: poeaas,canto e aúsica) (Har. , 1)

H. Oliveira Raaos (org.) . . 2fi serão de Húsica Patriotica

(conferência e trechos lusicais) (Jun. , 1)

Antonio Arroio (organizagão) . 39 serão de Arte Religiosa

(conferência e recital: canto e lúsica) (Jul. , 1)

2* SECCÂO:

[não teios notícia do seu funcionaaento]
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V- SECCÃO:

[nâo teios notícia do seu funcionanento'

4* SECCÃO:

.Conferéncias (ei séries e avulsas*):

Pedro José da Cunha Astronoaia (Har. , i;

César Porto *Educagão popular pelo teatro (Abr. , 1!

Sá Oliveira Literatura Nacional (Jun. , 21

5* SECCÃO:

.Conferéncias (ea séries):

Perreira de Macedo Iiportáncia da Ciéncia na Vida Horal e Social (Har. , 2)

6* SECCÃO:

[não teios noticia do seu funcionaiento]

V- SECCÃO:

[não tenos notícia do seu funcionaaento]

8' SECCÃO:

. Conferéncias ( avulsas* j :

Ferreira de Hacedo *Educagão popular (Jan. , 1)

Ferreira de Hacedo *0 ideal huaano (Jan. , 1)

Cáiara Reis *Influência da literatura en geral e en

especial do ronance (Fev. , 1)

Enílio Costa *A influência dos portos lar na vida econônica (Har. , 1)
Sinôes Raposo *0 valor educativo da investigagão cientifica (Har. , 1)

Antônio Sérgio *Educacão fisica (Maio , 1)

9* SECCÃO:

.Conferéncias (ei séries):

Ferreira de Hacedo Educagão Popular (Jan. , 2)

Cáaara Reis As Questôes Horais e Sociais na Literatura (Fev.-Abr., 4)

10« SECØO:
.Conferências (ea séries):

Ferreira de Macedo Educagão Popular (Jan.-Fev., 2)

Santa-Rita Evolugão da Huianidade (Fev.-Abr., 4)

11* SECCÃO:

.Sessôes cineiatográficas:
coa a aquisigâo do aparelho portátil é estreada a projecgáo de filies nas secgôes

.cursos:

Eiílio Costa Educagão para a vida (Abr.-? , ?)
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ANO 1925/26

1« SECCÃO:

.Conferéncias (ei séries e avulsas*

José Carlos de Sousa

Rui do Hinho ....

F. A. Carreira Júnior

Júlio Eduardo dos Santos

(Vários)
F. A. Carreira Júnior

V. Jaiae Harques Castro

Ludovico de Henezes .

Adolfo Faria de Castro

. *A situagão da aulher através dos teipos
. *A cineiatografia na educagão popular
. *0 Portugal de outrora e o Portugal de hoje
. Protecgão aos Aniiais

. As Doutrinas Politico-Sociais Conteiporåneas
. *Caiilo Castelo Branco

. *Goethe

. *Caiilo Castelo Branco

. *Coientários â volta do aoviiento caiilianista

.Sessôes de arte:

José Carlos de Sousa e outros.

Rui do Hinho e outros ....

Cáiara Reis e outros ....

1« -

prograia de Búsica clássic?

2- -

prograaa de aúsica clássica, antecedido

por conferéncia e intercalado coi filnes

3» -

prograaa de lúsica clássica, antecedido

por conferéncia

(Out. D

(Dez. , D

(Dez. D

(Dez.-Jan., 2)

(Dez.-Haio, 10)

(Fev. D

(Har. D

(Har. D

(Jun. 1)

(Fev. D

(Har. D

(Haio ,
1!

2* SECCÃO:

Inão tenos notícia do seu funcionaiento"

3« SECCÃO:

[não tenos noticia do seu funcionanento'

4« SECCÃO:

.Conferéncias íen sériesi:

Ferreira de Hira

João Caaoesas .

5* SECCÃO:

.Conferéncias (ei séries e avulsas*!

Júlio Eduardo dos Santos .

Augusto Ferreira Siiôes .

Júlio Eduardo dos Santos .

Ferreira Siias

A Higiene da Aliientagão

Organizagão Cientifica do Trabalho

A Física e a Quíiica ao Servigo dos

Fenôienos Sociais

*Aperfeigoaiento da lecånica

A Higiene
Â Industria do Ferro

(Fev.-Har., 4

(Abr.-Maio, 5;

(Jan.-Fev., 4]

(Har., 1]

(Har.-Abr., 2

(Abr.-Jun., 3;

6' SEC^ÃO:
[não teaos notícia do seu funcionaiento ]

7« SECCÂO:

.Conferéncias (ei séries):

Charles Lepierre Hetalurgia do Ferro (Har.-Abr., 31
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8* SECCÃO:

.Conferências (avulsas*):

João Caioesas *A arte de trabalhar (Fev.

Siaôes Raposo *0 valor ioral da ciéncia (Fev.

César Porto *A Russia Soviética (Har.

Vitôria Pais *Os efeitos do futebol na sociedade portuguesa (Abr.

Ferreira de Hira *A higiene na aliientacão (Haio

Hanso Preto *Educagão Nova (Jun.

9« SECCÁO:

.Conferéncias (ei séries):

Joâo Caioesas Organizagâo Cientifica do Trabalho (Jan.-Abr., 6)

.Sessôes cineaatográficas:
ea Abr. organiza-se uia sessão para os socios e suas faiílias nesta secgão

10« SECCÃO:

.Conferéncias (en séries):

Cånara Reis As Questôes Horais e Sociais na Literatura (Fev.-Haio, 5]

José Carlos de Sousa *Saber para poder (Fev. , 1;

11« SECCÃO:

[não tenos noticia do seu funcionanentol
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(Nov. 1

(Jan.-Fev. 2

(? -Abr. 2

(Haio 1

(Jun. 1

ANO 1926/27

1« SEC^ÃO:
.Conferéncias (ea séries e avulsas*):

Cánara Reis *A cultura do espírito e a saúde

Perpétuo Cruz Os Grandes Probleaas Econôiicos

Roberto Chaves 0 Sangue
E. H. Serpa de Corte Real . . *A eiigragão
Aurélio Quintanilha *Plantas Caraivoras

.Biblioteca: as suas colecgôes atingen cerca de 10 000 voluies

.Sessôes conenorativas:

a convite do Bureau International de l'Education a UPP coieiora a aniversário

da abertura da I Conferéncia de Haia (1899): Hagalhães Liia profere una confe-

rência sobre aquele facto historico (18 Haio)

.serôes de arte:

Nogueira de Brito e outros . . Prograna de lũsica, antecedido por palestra (Har. , 1)

Estanco Louro e outros . . . Hoaenagei a João de Deus

(leitura de poenas e canto) (Haio , 1)

Cesar Porto e outros .... Honenagei a Castilho (Jul. , 1)

2' SECCÃO:

[não tenos noticia do seu funcionanento ]

3* SECCÃO:

[não tenos notícia do seu funcionanento]

4' SECCÂO:

.Conferências (en séries e avulsas*):

Antonio Sérgio *0 aspecto noral do desporto

Lopo de Carvalho *A tuberculose ei Portugal

Santa-Rita Evolugão da Hunanidade

5* SECCÃO:

[não tenos notícia do seu funcionaBento]

6« SEC^O:

[não teBos notícia do seu funcionaBento]

7« SECCÃO:

[não teaos noticia do seu funcionaientol

8« SECCÃO:

[não teios notícia do seu funcionaiento[

9* SECCÃO:

.Conferências (ei séries):
João Caioesas A Fisiologia do Trabalho (Dez.-Maio, 5)

10« SECCÃO:

[não teaos notícia do seu funcionaiento]

11' SlsCCÃO:

[não teios notícia do seu funcionanento'

(Jan. ,
1

(Jan. i
1

ÍMaio
,

1
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QUADRO I

UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA 1919/1927

RELAQÃO ONOMÁSTICA DOS CONFERENCISTAS í1)

ALHEIDA, Ribeiro de

ALHEIDA, Vieira de

BATALHÂ, Ladislau

CÂMACHO, Brito

CAHOESAS, João

CAMPOS, Sobral de

CARREIRA JUNIOR, F. A.

CARREIRÂ, Saldanha

CARVALHO, Lopo

CASIMIRO, Augusto

CASTRO, Adolfo Faria de

CASTRO, Hário de

CASTRO, V. J. Harques de

CHAVES, Roberto

COELHO, Hanuel Haria

COELHO, Prado

COLÂOD, Álvaro

CORTESÃO, Jaine

COSTA, Adelino José da

COSTA, Celestino da

COSTÂ, Eiilio

COUTO, Joâo do

CRU2, Perpétuo da

CUNHA, Pedro José da

CURTO, Ranada

FERREIRA, Bettencourt

GUERREIRO, Luis

KNIRCHA, Boris

LEHOS, Rodrigo de

LEPIERRE, Charles

LIHA, Adolfo

LIHA, Caapos

LOPES, Corrreia

LUCENA, Araando de

HACEDû, Ferreira de

HÅGALHÃES, José de

HENDON(?A, Custôdio de

HENE.ES, Ludovico de

HINHO, Rui do

HIRA, Ferreira de

O'NEIL, Haria

OLIVEIRA, Sá

PAIS, Vitôria

PERDIGÃO, Azeredo

PORTO, César

PRETO, Hanso

QUINTANILHA, Aurélio

RAPOSO, Hipôlito
RAPOSO, Sinôes

REAL, E. H. Serpa de Corte

REIS, CáBara

SACÁDURA, Costa

SANTA-RITA

SANTOS, Júlio Eduardo dos

SANTOS, Reis

SILVA, Luciano

SIHAS, Ferreira

SIHÔES, Augusto Ferreira

SOUSA, José Carlos de

SUEIRO, Barbosa

SÉRGIO, Antônio

TEIXEIRA, José Francisco

TRANCOSO, Francisco

VASCONCELOS, Faria de

VIDAL, Hanuel Gongalves

VTLHENA, Henrique de

VILHENA, Toaás

1
Nos quadros IV, V e VI do presente grupo encontraa-se os titulos das conferéncias, organizadas ei series

ou "extra-séries" (avulsas), identificadas pelos seus responsáveis.
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QUADRO II

UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA 1919/1927

DISTRIBUIQÃO NUMÉRICA DAS CONFERÊNCIAS ORGANIZADAS EM SÉRIES E

AVULSAS POR SECCÔES E ANOS "LECTIVOS"

(alguraas tendências do funcionaraento desta actividade)

ANCS ■LECTIVGS"

TCX

SECC.CESSECCÔES CONFERÍNCIAS 1919 191S/2C 1520/21 1921/22 1922/23 1923/24 1924/25 1925/26 1926/27

tctal de coníerérciâs 39

6

3-

2

73

9

!i

1

63

8

1
/

y

3

37

53

6

52

1

_,_.

u

3

17

c
J

19

2

12

7

7

2

4

3

313

39

IV

26

l'- rr de séries

ns de cor.r'. ea séries

n; de conf. avulsas

:o:ai de ccrferências 3

_

í

1

3

1

_

_

-

- 7

2

6

i' n; de séries

n: de cor.f. ea séries

n; de con: . avjlsas

:::_;' cĩ cc;_ferér.:iâ5

1

3

_

-

-

-

4

4

- n- de séries

.1 de can: . ei séries

r. de conf. cvĩlsas

-

:o:al se ccr.ferêr.ciãs

n de séries

n: de cc'if. ei series

r.; de conf . avulsas

26

4

25

1

5

30

9 - 4

2

3

1

2

9

i

L

31

16

77

4

r 2 !
"

-

tctal :e ccr.ferêriciĩs

n' de series

n de conf. es séries

n- ce conf. svulsas

11

3

9

1

B

1

- 2

1

2

1G

3

9

1

-

32

8

3C

i

c.

to:al :e conferências 9

i
__,

9

-

- -

- - 9

2

9

í'- n! de séries

i n': ôe cor.f . en series

n: de cor.f. avuĩsas

£líT
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QUADRO II (CONT.

NOTA:

Nas cor.feréncias avulsas não estãc neste quadro incluidas as de Rlbeiro de Alaeida, Jaiae Cortesâo e Celestino da Costa, respectivaaente,

"Os aotores de expiosão", "0 Sigr.ificaão da Epopeia Caioniana" e 'O que nos ensina c aicroscôpic*, que figuraa no quadro V - Conferências

eitra-séries (avulsas;
-

por desconheceraos a data ou o local onde se realizaraa. Taabéa nâo se teve aq_i ea linha de conta as palestras

in:rodutcr:âs aos serôes de arte e as proferidas nas sessôes :e hoaer.ages ou nas aatijĩees doainicais, nua totai de 16 (ver Hapas amiais

de actividades -

.111/2.1
-

ou prograaas das sessôes -

111/2.5), por estas participarea de núcleos de actividades de natureza distinta

do das conferéncias, prcpriaier.te consideradc.
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QUADRO III

UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA -

1919/1927

DISTRIBUIQÂO TEMÁTICA DAS CONFERÊNCIAS ORGANIZADAS EM SÉRIES

ÍSEGUNDO OS GRUPOS ESTABELECIDOS NO "PLANO EDUCATIVO GERAL" DA UPP)

(2)

CONFERENTE

SERIE

ANC SECCÃO

Título N:cor.:eréx:ãs

grupo teaático:

CCSMOGRAFIA ...., FÍSICA .... QDÍXICA ...

MINERALOGĨA. GEOLOGĨA . BOTÂNICA. ZOOLÛGIA. BiQLOGIA ...

Pedro José da Cunha Asiranciia

Ferreira Sinas A Física e a Qulaica r.a Vida

de Todos os Dias

"ulio Eáuardc San:os A Fisica e a Quiĩica aô Servic.

dcs :e:o:eros Socisis

Bettencourt Ferreira Zoologia Aplicada

1 1924/25

4 1919/23

4 1925/26

3 1919

grupc tera:

GEXRArlA : SICA, ECONÔMICA E POLITICA. ANTRŨPOLOGIA. ETNXRAFIA. ARQ'JECLOGIA. POLCLCRI.

Santa-Rita

Exíiio Ccsta

Eniiio Costa

Ladislau Bataiîia

Geografia Colcr.ial

Geografia Sconciica

Geografia Econosica

Uaa Viagen å Volta do Mundo

5 íw;u

1 1921/22

4 1921/22

13 1922/23

gniDO teaáticc:

A.NAT0MIA HUMANÅ. FISIOLOGIA ... / ELEMENTCS DE EIGIEKE GERAI / EDLCACÃC FÍSICA. DESPORTCS

E JOGOS EjUCATIVCS / EĨGIEiE SCCIAI / PIBIC-L" _Â

Várics Ar=:oĩiâ Huaar.a 11 1919/20

Robertc Chaves 0 Sangue 2 1526/27

Ferreira de Mira A Higiene :a A::senta;åo 2 1921_- 22

Ferreira de Mira A Higiene âa Aliientacâo 4 1925/2.

Júlio Eduardc Santos A Higiene 2 1925/26

Costa Sacacura Higier.e Social 5 1919/20

Joác Canoesas As Instituigôes de Medicina Sccial 3 1520/21

Joâc Caaoesas A Pisiciogia do Trabalho 5 1926/27

cruoo teaáticc:

ÁS KATÉRLAS PRLKAS E ŨS PROD'JTOS iTEIS A VIDA. TECHOLOGIA. INDÚSTRIAS FJNDAMENTAIS

Ferreira Siaas Os Ketais

Ribeirc de Aiieiáa Aviacâo

Charles Lepierre Metalurgia do Ferro

Ferreira Siias A Indústria do Ferro

1!

4 1919
"

1!

9 1919 l'

3 1925/26 7«

3 1925/26 5!

séries: 4

conf. : 12

séries: 4

conf. :23

séries: 8

ccr.f . :34

sér:es: 4

cor.f. :19

Ver .111/1.1.
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Q'JADRC III (CONĨ.;

CONFEREHTE

SERIE

Titulc N'conferéncias

ANO SECC.ÃC

grupo teaático:

ESTRUTURA E PUNCKMENTC DAS SOCIEDADES HDMANAS (ELEHEKTOS DE SOCIOLOGIA) / ECONOMIA POLÍTICA

[E] SOCIAL ... / 0 COMÉRCIO, A INDÚSMA, A AGRICTLTURA

séries: 7

cor.f . :38

Adolfo Liaa Socioiogia 5 1919 1!

Adolfo Liia Scciologia 13 1922/23 V

Azeredo Perdigâo Econoaia Social 1 1919/20 \ i

Azeredo Perdigãc Econoiia Social t 1920/21 lf

Joâo Caaoesas Orgar.izacâc Cientííica do Trabalho 6 1925/26 9*

João Caaoesas Organiza;ão Cientifica do Trabaiho 5 1925/26 4«

Perpétuo Cruz Os Grandes Profcleaas scor.ôiicos 2 1926/27 1*

grupc tenático: séries: 1

HISTÔRIA E CARACTLRÍSIICA _ÂS DOUTRINAS SOCIAIS / IMPERIALISMC. COLONIALISMC / A SOCIEŨAŨE DAS NAC.ÔES conf. :10

varios; Dou:rir.as Poli:ico-Sociais Conteaporâneas 10 1925/26 V-

grupo teaatico:

EISTÔRIA DA CIVILI2J.CÂC / BISTÔRIA DAS DESCCBERTAS CĨENTIFICAS E DOS (MDES INVEKTOS. HISTÔRIA DAS séries: 7

RELXCES / HISTÔRIA -A GSAND2 GUERRA / HISĨCRIA DOS TRABALEOS PARA 0 ESIABELECIKENTC DA PAZ UNIVERSAL conf. : 45

vieira áe Alaeida Histéria da Civilizacâo 15 1921/22 l1

Snta-Sita Evolucãc da Huaar.idade 6 1921/22 6!

Vieira de Alaeida Eistéria da Civilizagâc 13 1922/23 1!

Sarta-Rité Evolugão da Huianidade 4 1924/25 lí!

Sar.ta-Rita Evolugão da Huaanidade 1 1926/27 4'

Ferreira de Mace:: As Grandes Invengôes e Descctsrtas

Cientificas 3 1921/22 5!

Ferreira de Nacedo As Grandes Invengoes e Descobertas

Cientificas 3 1921/22 4!

grusc teaatico:

A LEITURA / A UTERAO. / AS BELAS ARTES / A KTSICA / AS ARTES HENŨRES / 0 TEATRC series: 17

A ARTE E 0 POVO / A ARTE E A VIDA ccnf. :113

Câiara Reis Questôes Horais e Sociais na Literatza 15 1915/22 1!

Câflara Reis ftiestôes Morais e Sociais r.a Literatura 10 192C/21 1!

Cáaara Reis Questôes Morais e Sociais na Literatura 3 1920/21 2!

Cãaara Reis Questôes Morais e Sociais na Literatura i 1920/21 4!

Câaara Reis Questôes Morais e Sociais na Literarura 4 1921/22 l4

Cåaara Reis Questôes Morais e Sociais na L:teratura 13 1521/22 4!

Câaara Reis Questôes Morais e Sociais na Literatura 4 1921/22 5!

Cåaara Reis Questôes Morais e Sociais na Literatura 3 1921/22 2!

Câaara Reis Questôes Horais e Sociais na Literatura í 1922/23 5!

Cáaara Reis Questôes Horais e Sociais na Literatura 4 1924/25 9!

Cåaara Reis Questôes Morais e Sociais na Literatura 1 1924/25 1!

Cáaara Re:s Questôes Hcrais e Sociais na Literatura 5 1925/26 10!

18
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QUADRCIII [CCNT.

SÉRIE

CONFERSNTE ANÛ SEC£A0
Titulo Nsconferéncias

Boris Krircna Os Grandes Escritores Russos 6 1522/23
1 1

Correia Lcpes
faria Vasconcelos

Amando de Lucena

Anando de Lucena

0 Teatro na Vida Horal e Sxial Conteap.
fiistária Fopular da Arte

Histôria Popular da Arte

5

5

18

7

1922/23

1922/23

1921/22

1922/22

ij

i-

grupo teEáticc:

EDKACÃO CÍVICA / EDDCAfÂC DCS PAI

.X.7?INAS H3RAIS E FIL0S3FICAS ...

/ ECIJCACÃC PEKĨOA /

/ 0 SENTIDO DA VDA

séries: 9

conf. :56

Ferreira de Hacedo

Esilio Costa

0 q_e é a Educa;âc
E:::5;ãc d: Povo

2

10

1920/21

1920/21

Faria de Vascor.ce!

Faria de Vsssor.cs!

Faria de Vasconcei

Faria de Vasconcel

?edro José da Cunh

js Educacão Geral

ĩs Problesas e Questôes Horais da Nossa Époct
)s Probleaas e Questôes Horais da Nossa Époc
js A Sducacao dos ?ais

i Educacâo Feiinma

3

11

2

18

c

1920/21

1923/21

1922/23

1920/21

1919/20

Ka.nuel Hana Ccelh

Ferreira de Kacedo

; Fiicsofia

Inpcrtincia aa Ciéncia na vida

3 1920/21 1!

Horai e Sociai 2 1924/25 5!

grupc teratico:

PORTUGAL COROGRÁFIC0 / PCRTUGAl ESTÉTICC . . . / PORTJGAL SCOKÛMICC E SOCX / COLONIAS PũRTl'GVESAS

séries: 1

cor.:. : 5

Jcãc dc Cc.tc Arte Portuouesa 5 1924/25 1!

grupo tenatico:

HISTÔRIA PÃTRIA / LITERATCRA E HÚSICA NACIONAIS / A EPOPEIA NACIŨKAL. CAHÔES

séries: 6

conf. :62

Ladislau Batalia Causas Histcricas da Decadéncia Nacional 5 1920/21

Sar.ta-Rita Historia dc Povo Portugués 10 1922/23

Sá Oliveira Os Lusiadas 13 1919

Sá Oliveira Os Lusiadas 21 1919/20

Sá Oliveira Literatura Nacional 11 1524/25

Sá Oiiveira Literatura Nacional 2 1924/25

<\<\



Actividades: conferências B.III/2.2.

QUABRCIII (CONT.)

CONFERHTE

SÉRIE

ANŨ SBcgÃo
Título N:ccnferéncÍ3S

gnipo teaatico:

A SirJA^ÂO ACTLAL. OS GRANDES FRCBLEKAS NACIONAIS

séries: 6

cor.f.':25

José de Magalhåes
Reis Santcs

Reis Sartcs

Ferreira de Kacedo

Ferreira de Kacedc

Ferreira de Kacedc

Educacão Social

0 Estado Actuai da Sociedade

A Histôria de Pcrtugal e o E

Sociedade Cor.tespcrånea
Educacâc e Progressc Social

Educacãc Pcpular
Sducacão Fcpular

Portuguesa
ĩtaio ca

i
L

s

l

3

2

2

1919/20

1919/20

1920/21

1921/22

1924/25

1924/25

V

V

6*

1C

outros teaas: séries: 2

ccnf. : 5

Bettencourt Ferrei.

Júiio E. dos Santo

a Frote::3C aos Ar.iiãis

Proteccãc aos .Ar.i_a:s 2

1919

1925/26

1!

1!

Tctaĩ de séries: 7c

Tctal de conf. : 453

foo
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QJAÛto 21

UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA / 1919 - 1927. ACTIVIDADES:

CONFERENCIÁS ORGANHADAS EH SERIES

(pelo noie do conferente e por orden alfabetica)

Conferências Local Data Resuno

** Conferente: ALHEIDA, Ribeiro de

* Serie: Aviagão
1' -

34 -

4> -

5. -

6* -

** Conferente: ALMEIDA, Vieira de

* Serie: Histôria da Civilizacão

1' x'
[Propedeutica: nocôes de "histôria",

"civilizacão" e "facto histôrico]
V- -

[Povos da Antiguidade Orientalj
3* -

[Povos da Antiguidade Oriental ]

4! - Grécia Antiga
5* - Grécia Antiga
6S - Grécia Antiga
7^ -

[Esplendor grego: instituigôes, expansão,

etc.]

"

8ê - Decadéncia grega e Rona prinitiva
9* - Roma da Expansáo
10 * -

[Roia do Inpério]
11* - ;Idade Hédia -

transiigragão dos povos;

12- -

[Idade Hédia -

o cristianisno'

_ -

■
_

* Serie: Histôria da Civilizacâo (2' série)

l' - Os povos clássicos (resuno das conferéncias

realizadas)
2* - 0 Iipério roiano e o cristianisio (resuio

das conferéncias realizadas)

V -

i- - 0 proto-renascinento carolíngio e a

organizagão feudal

5* -

64 -

7* -

8* -

10
* -

11' -

12* -

13' -

lê seccão

1* seccão

1* seccão

1* seccáo

1* seccão

1* seccão

Alverca

1919 05 17

1919 05 31

1919 06 04

1919 06 07

1919 06 14

1919 06 28

1919 07 05

-0 Século, 18 Haio

-0 Coubate, 28 Jun.

Nota: série aconpanhada por "desenhos e

fitas". Terninou con una excursão ao

Pargue Aeronáutico.

V seccão 1922 01 06

1* secgão 1922 01 13 -A Batalha, 13 Jan

1* secgáo 1922 01 20

1- sec<?âo 1922 01 27

l1 seccão 1922 02 03

l' seccáo 1922 02 10

1* seccáo 1922 03 17

1* seccão 1922 03 24

V seccão 1922 04 06

1» secgão 1922 04 13

V secgão 1922 04 20

1- seccão 1922 04 27

1* secgâo 1922 05 11

l' seccâo 1922 05 18

ls secgão 1922 05 25

l4 seccão 1923 01 19

1* seccáo 1923 01 V -A Batalha, 29 Jan

1' seccâo 1923 03 03

lê secgão 1923 03 24 -A Batalha, 25 Jan

1* seccâo 1923 04 14

1* seccão 1923 05 05

l1 seccão 1923 05 12

1* seccão 1923 05 18

1* seccåo 1923 05 25

1* seccão 1923 06 01

l' secgão 1923 06 08

lê secgão 1923 06 15

1* sec^ão 1923 06 22

10í
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UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGCESA / 1919 - 1927. ACTIVIDADES:

CONFERENCIAS ORGANIZADAS EH SERIES

(pelo none do conferente e por orden alfabetica) -

(cont.)

Conferéncias Local Data ResuEo

** Conferente: BATALHA, Ladislau

* Serie: Causas Histôricas da Decadência Nacional
1* -

Espírito aventureiro e nercantil dos

Lusitanos

2» -

3' -

4' -

5' -

* Serie: Una Viagen â Volta do Hundo

l' -

2* - 0 planeta, a evolu^ão do honen e a

civilizacáo do nundo

3' -

4' -

5' -

6? -

Viagen no Quanza íterritôrios, usos e

costunes)
8* -

9* - As ilhas Atlânticas e os nares do Golfo da

Guiné

10' -

12* -

13- -

Labrador e Groenlándia

1' seccão 1921 06 06 -A Batalha, 29 Haio

l' seccão 1921 06 13

1* seccão 1921 06 27

l' seccâo 1921 07 04

l' seccão 1921 07 11

1* seccâo 1923 02 04

1* seccâo 1923 02 15 -A Batalha, 16 Fev.

1# seccão 1923 02 22

l' secgão 1923 03 01

1' seccâo 1923 03 08

1- seccâo 1923 03 15 +A Batalha, 16 Har.

l' seccão 1923 04 26

1* seccâo 1923 05 10 -A Btalha, 11 Haio

1* secgâo 1923 05 17

1' seccáo 1923 05 24

1' seccåo 1923 05 31 *A Batalha, 1 Jun. í

aconpanhada de projeccôes luninosas)

U
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Conferéncias

UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGCESA / 1919 - 1927. ACTIVIDADES:

CONFERENCIAS ORGANIZADAS EH SERIES

(pelo none do conferente e por orden alfabetica) -

(cont.)

Local Data Resuno

** Conferente: CAHOESAS, João

* Serie: Institui<?ôes (As) Populares de Hedicina Social
** 1' seccão

2' "

1« seccâo

3í '

1* seccão

* Serie: Organizagão Científica do Trabalho

1* 9' seccão

2' -

[Fornas de organiza^ão do trabalho: evolugâo 9* sec^ão
histôrical

3' - 0 sistena Taylor 9* seccão

4* - 0 sistena de Taylor aplicado â construcão de 9* seccâo

paredes en tijolo
5* -

[Aspectos da organizagão fisiolôgica do 9* seccão

trabalho]
6* "

9° seccâo

1921 05 07

1921 05 14

1921 06 18

1926 01 20

1926 02 10

1926 02 24

1926 03 10

1926 03 31

1926 04 14

+A Batalha, 21 Jan.

+A Batalha, 11 Fev.

*A Batalha, 26 Fev.

*A Batalha, 11 Har.

-A Batalha, 1 Abr.

*Á Batalha, 15 Abr. (Nota: ver tanbén J

Canoesas, 0 Trabalho Hunano, Lisboa,
1927)

Serie: Organizagáo Científica do Trabalho (repeticão da série apresentada na 9' sec.
u . .

-
.1* -

V -

3- - 0 sistena Taylor
4' - 0 sistena Taylor aplicado â construgão de

paredes en tijolo
5* -

[Aspectos da organizacão fisiolôgica do

trabalho]

* Serie: Fisiologia (A) do Trabalho

l' - 0 trabalho e a vida

V - A bioquíiica do trabalho

3- - A bioenergética do trabaiho hunano

4* - Bio-necânica do trabalho

5- -

Psicologia do trabalho

4' seccão

4' seccáo

4' seccåo

4- seccao

4° seccão

9* seccâo

9' seccão

9! seccão

9* seccão

9- seccão

1926 04 28

1926 05 06

1926 05 12

1926 05 19

1926 05 26

1926 12 30

1927 01 13

1927 04 01

1927 05 06

1927 05 27

Nota: esta série foi aconpanhada por

projeccôes iuninosas

*A Batalha, 31 Dez.

*A Batalha, 14 Jan.

*A Batalha, 3 Abr.

*A Batalha, ? Haio

10}
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Conferéncias

CNIVERSIDADE POPULAR PORTDGUESA / 1919 -

1927. ACTIVIDÂDES:

CONFERENCIAS ORGANIZADAS EH SERIES

(pelo none do conferente e por orden alfabetica) -

(cont.)

Local Data Resuno

** Conferente: COELHO, Hanuel Haria

* Serie: Filosofia

1* -

V -

3* -

** Conferente: COSTA, Enílio

* Serie: Educacão do Povo

1« -

41 -

[6]«-

[7]*"

[9]'-
10J -

* Serie: Geografia Econônica

l' -

l' -

[0 gue é a geografia]
V -

2* -

[0 gue são os napas geográficos'
3' -

Z'- -

[Nogâo dos principais fenônenos geográficos
4' -

4- -

[Deterninantes da vida econánica]
[5fj- [Deterninantes da vida econônica]
Í6í>- [Ligeiras nocôes de antropologia e

etnografia]

[7f]- [Acgão do honen sobre o æeio físico]

** Conferente: COUTO, João do

* Serie: Arte Portuguesa
1* - Arte peninsular (até ao século XII)

2* -

3' -

4' -

5* - A arte depois do reinado de D. Hanuel

1* seccão 1921 03 29

l4 seccâo 1921 04 12

1* seccão 1921 04 19

4* seccâo

4' seccão

4' seccão

4' seccåo

4' seccão

4' seccao

5* seccáo

4* seccáo

5! seccâo

4S seccáo

54 secgão
4- seccâc

5! secgão
4* seccáo

4! seccão

44 seccão

4« seccão

1« seccão

l4 seccao

1! seccão

l4 seccão

1' seccáo

1921 05 31

1921 06 21

1921 07 04

1921 07 11

1921 07 25

1921 08 01

1922 01 03

1922 01 05

1922 01 17

1922 01 19

1922 01 31

1922 02 02

1922 02 14

1922 02 16

1922 06 01

1922 06 08

1922 06 15

1925 02 20

1925 02 27

1925 03 06

1925 03 13

1925 06 05

-A Batalha, 1 Jun.

Ver prograna en anexo

-A Batalha, 21 Fev.

Nota: série aconpanhada de projeccôes
luninosas

** Conferente: CRCZ, Perpétuo da

* Serie: Grandes (Os) Problenas Econônicos

1* - A noeda e o crédito

2f - 0 problena da produgão

l' seccão

l4 sec?ão

1927 01 06

1927 02 ?

+A Batalha, 6 Jan.

-Educacão Social, 15 Abr.

AOl
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UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA / 1919 - 1927. ACTIVIDADES:

CONFERENCIAS ORGANI2ADAS EH SERIES

(pelo noie do conferente e por ordei alfabetica) -

(cont.)

Conferências Local Data Resuno

** Conferente: CUNHA, Pedro José da

* Serie: Educatjáo Feninina

1' -

2' -

34 -

4' -

5' -

* Serie: Astrononia

1* -

[Observagâo do céu]

l4 seccão 1920 02 07 +A Vitoria, 8 Fev.

l4 seccão 1920 02 21 +A Vitôria, 22 Fev.

l4 seccão 1920 02 28

l4 secgáo 1920 05 02

l' seccão 1920 05 08

44 seccâo 1925 03 19 Nota: não se realiz

noviiento lilitar de "18 de Abril", e n

foi retoiada ei Junho guando se

norializaran as actividades da UPP

** Conferente: FERREIRA, Bettencourt

* Serie: Proteccão (A) aos Aniiais

1« -

1* seccáo 1919 06 05 -A Batalha, 5 Jun.
24 -

l4 secgáo 1919 06 24
34 -

l4 seccáo 1919 07 ? Nota: série aconpanhada de projecgôes
luninosas

* Serie: Zoologia Aplicada
V -

1? seccão 1919 ? ?

2l- -

l4 seccão 1919 ? ?

V- -

l4 seccåo 1919 ? ? Nota: série aconpanhada de projeccôes
luninosas

** Conferente: KNIRCHA, Boris

* Serie: Grandes (Os) Escritores Russos

V - Tolstoi

4* -

5' - Tchecov e Boninne

6' - Andref e Gorky

** Conferente: LEPIERRE, Charles

* Serie: Hetalurgia do Ferro

l4 -

2' -

3* -

l' seccão 1923 05 19

l' seccáo 1923 06 09

l4 secgåo 1923 06 16

l' seccão 1923 06 23

74 seccáo 1926 03 05

74 seccão 1926 03 19

74 seccão 1926 04 30

101
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UNIVERSIDADE POPULtf PORTUGDESA / 1919 - 1927. ACTIVIDADES:

CONFERENCIAS ORGANIZADAS EH SERIES

(pelo noie do conferente e por ordei alfabetica) -

(cont.)

Conferéncias Local Data Resuno

** Conferente: LIHA, Adolfo

* Serie: Sociologia
44 -

5* -

* Serie: Sociologia (24 série)
l4 -

24 -

34 -

[0 estudo dos fenôienos sociais'

44 -

5' -

10' -

11* -

134 -

** Conferente: LOPES, Correia

* Serie: Educacáo Husical

l4 -

2~- -

5' -

** Conferente: LUCENA, Anando de

* Serie: Histôria Popular da Arte

1! - 0 que é a arte ...

24 - 0 Egipto, a Caldeia, a Assíria ...

[3*;- [A arte egeia e nicénica]
44 -

[A arte grega: arquitectura]
[541- [A arte grega: estatuária;
[6S ]- [A arte grega: estatuariaj
[74]- [As artes nenores na Grécia;

84 -

[Arte etrusca e arte ronana;
94 -

[A arte cristâ: bizantina e roiánica]
104 -

;a arte cristã: arte gotica]
ll4 - A Renascenca

-

;A Renascenga]
-

[A Renascenca]

[14]- A renascenca flaienga, francesa e alenã

[15]- 0 século XVII na Holanda e na Flandres

[16]- A pintura espanhola e italiana

[17]- A arte nos séculos XVIII e XIX

18* - Historia da pintura portuguesa

12'

13'

l4 seccão

l' seccão

74 seccão

74 seccio

74 seccão

74 seccão

74 secgão
1- sec^ão
74 seccão

71 seccão

1919 06 06

1919 06 13

1923 02 07

1923 02 21

1923 02 28

1923 03 07

1923 03 14

1923 04 18

1923 05 09

1923 05 30

l4 seccão 1923 05 02

l4 seccão 1923 05 09

l4 seccão 1923 05 30

r seccão 1922 01 16

i4 seccâo 1922 01 23

1« seccáo 1922 01 30

i4 seccáo 1922 02 06

i4 seccão 1922 02 13

i4 secgâo 1922 03 13

i* sec^ão 1922 03 20

i* seccão 1922 03 27

i* seccão 1922 04 03

i4 seccâo 1922 04 11

í' seccão 1922 04 18

I1 secgão 1922 04 25

i4 sec^ão 1922 05 09

1* seccáo 1922 05 23

i4 seccáo 1922 05 26

í1 secgâo 1922 05 30

í' seccão 1922 06 06

i4 seccáo 1922 06 09

+A Batalha, 1 Har.

Nota: série aconpanhada de "alguns
trechos nusicais ao piano"

+A Batalha, 15 Jan.

+A Batalha, 22 Jan.

Nota: esta série foi aconpanhada de

projeccôes luiinosas e teninou coi uia

visita de estudo ao Huseu de Arte Antig
(25 Jun.).
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Conferéncias

UNIVERSIDADE POPDL__ PORTUGUESA / 1919 - 1927. ACTIVIDADES:

CONFERENCIAS ORGANIZADAS EH SERIES

(pelo noie do conferente e por ordei alfabetica) -

(cont.)

Local Data Resuno

** Conferente: LUCENA, Anando de

* Serie: Histôria Popular da Arte.

1' -

Antiguidade
24 - A civilizacâo egípcia
34 -

4' -

64 -

74 -

** Conferente: HACEDO, Ferreira de

* Serie: 0 Que é a Educacão

[l]4
-

[Definicáo e objectivos]
24 -

44 seccáo 1923 02 08 +A Batalha, 10 Fev

44 seccâo 1923 02 15 +A Batalha, 16 Fev.

44 seccão 1923 03 01

44 secgáo 1923 03 08

44 seccão 1923 04 19

4' seccão 1923 05 17 Nota: série acoipanhada de projeccôes
luiinosas

44 seccão

44 seccâo

* Serie: Grandes (As) Inven?6es e Descobertas Científicas

5* secgão
4' seccão[ll'-

[2]4-

[2]'-

[3]'-
[31*-

5' seccão

44 seccão

54 secgão
4- seccâo

c Serie: Educacáo e Progresso Social

l4 -

[A crise, antes e depois da guerra] 6' seccão

24 -

[Linitacão do problena ao aspecto educativo] 6' secgáo
3' -

[Dificuldades de realizacâol 6' seccáo

* Serie: Educacio Popular
1* -

[Necessidade e objectivos;
l4 - Para gue serve o saber

24 -

[0 sentido da vida e o ideal do hoiei'

V -

94 seccáo

104 seccáo

94 seccão

10 '■
seccao

* Serie: Iiportåncia da Ciência na Vida Horal e Social

l4 - As leis astronônicas de Kepler e Nerton 54 seccão
2* -

54 seccão

** Conferente: HAGALHÃES, José de

* Serie: Educacão (A) Social

l4 - Universidades populares l4 seccão

l4 secgáo

* Serie: Doutrinas (As) Político-Sociais Contenporáneas
l4 -

Introdugao p secgâo

1' seccão

1921 05 01

1921 05 09

1921 12 27

1921 12 29

1922 01 10

1922 01 12

1922 02 07

1922 02 09

1922 03 08

1922 03 15

1922 03 22

1925 01 13

1925 01 20

1925 01 27

1925 02 03

1925 03 26

1925 03 31

104 - Conclusôes

1919 10 25

1919 11 ?

1925 12 22

1926 05 11

*A Batalha, 5 Haio

-A Batalha, 8 Har.

Nota: ver prograna en anexo

+A Batalha, 14 Jan.

+A Batalha, 29 Jan.

'Educacão Social, 15 Jan.
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UNIVERSIDADE POPOLAP PORTUGUESA / 1919 - 1927. ACTIVIDADES:

CONFERENCIAS ORGANIZADAS EH SERIES

(pelo noie do conferente e por ordes alfabetica) -

(cont.j

Conferências Local Data Resuno

** Conferente: MIRA, Ferreira de

* Serie: Higiene (A) da Aliientacáo.

24 -

* Serie: Higiene (A) da Alinenta^áo
l4 -

[Introdugão]
24 -

[Os alinentos]
34 -

[Os aliientos;
4' -

[0 alcoolisnoj

** Conferente: OLIVEIRA, Sá

* Serie: Lusíadas (Os)

l4 -

24 -

54 -

84 - Os Lacerdas

124 -

134 -

[14']-
21* -

234 -

244 -

25' -

28' -

294 -

Í344"-

* Serie: Literatura Nacional

l' - "Canôes" de Garrett

- "Canôes" de Garrett
- "Canôes" de Garrett

-

Garrett, "Canôes"
- Vasco da Gana na histôria da civilizacâo
- "Caiôes" de Garrett
- "Caiôes" de Garrett

[84]
- "Canôes" de Garrett

[94]
- "Caiôes" de Garrett

[10']- "Canôes" de Garrett

* Serie: Literatura Nacional.

V

V-

[4'

[6*

;7j

44 seccâo 1922 02 23

44 seccáo

44 seccão

44 seccáo

44 sec^ão

24 -

l4 seccâo

l4 secgão
l' seccáo

1* seccão

1' seccão

l4 seccão

l4 seccåo

l4 seccão

l' seccâo

l4 seccão

l4 seccão

4* seccão

4' seccâo

1926 02 08

1926 02 22

1926 03 08

1926 03 22

1* seccão 1919 05 01

I-1 seccio 1919 05 07

I4 seccáo 1919 06 10

l4 seccão 1919 06 25

l4 seccáo 1919 07 09

l4 seccão 1919 07 16

1* seccão 1919 10 29

l' secgâo 1919 12 17

l' seccão 1920 01 07

l4 sec^áo 1920 01 14

l' seccão 1920 01 21

l4 seccáo 1920 02 11

l4 seccáo 1920 02 25

l4 seccao 1920 03 ?

1924 12 10

1924 12 17

1925 01 14

1925 01 21

1925 01 28

1925 02 04

1925 02 11

1925 02 18

1925 02 25

1925 03 04

1925 03 11

1925 06 02

1925 06 16

+A Batalha, 7 Fev.

*A Batalha, Supleiento, 5 Abr.

Nota: série aconpanhada de projeccôes
luninosas

-A Batalha, 26 Fev.

Nota: série acoipanhada de projeccôes
luninosas

m
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UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA / 1919 - 1927. ACTIVIDADES:

CONFERENCIAS ORGANIZADAS EH SERIES

(pelo nose do conferente e por orden alfabetica) -

(cont.)

Conferências Local Data Resuno

** Conferente: PERDIGÃO, Azeredo

* Serie: Econoiia Social

1* -

Condigôes das classes trabalhadoras

44 - Salário e custo de vida

54 -

Organiza^âo científica do trabalho

61 -

Organizayão científica do trabalho

74 -

Organiza^ão científica do trabalho

l' seccão 1920 05 13

l' seccão 1921 01 27 +A Batalha, 6 Har

l4 seccão 1921 03 18

l' seccão 1921 03 ? +A Batalha, 6 Abr

l' seccáo 1921 04 06 -A Batalha, 6 Abr

** Conferente: REIS, Cånara

V

y-

4'

5"

6'

Série: Questôes (As) Horais e Sociais na Literatura
Victor Hugo e os "Hiseráveis"

Gorki e os "Vagabundos"
Abel Botelho e "Aianhã"

Gones Leal

Guerra Jungueiro
Antero de Quental

E<?a de Queiroz
Fialho de Alneida

Ranalho Ortigão
Octave Hirbeau

Caiilo Castelo branco

Antero de Quentai

[Tolstoi]
Rocan Roland

10

14 4

[16-
17 *

[18*

[19'
20"

21 ;

22"

[23'
?"

r>:

Catedrais na literatura

Catedrais na literatura

Catedrais na literatura

Gil Vicente

Garrett

l' seccâo

l4 seccão

l4 seccão

ld seccâo

l4 seccáo

l4 seccão

1* seccâo

l4 seccio

l' seccâo

l' seccáo

l4 seccâo

l4 seccão

1* seccão

l4 seccâo

l4 seccão

l5 seccão

l' seccão

l4 secgâo
l4 seccão

l1 seccão

* Série: Questôes (As) Horais e Sociais na Literatura.

l' - Júlio Dinis i« sec<:áo

l4 seccão

l' seccâo
1' seccão

?' -

?' -

?' - Alexandre Herculano

* Série: Questôes (As) Horais e Sociais na Literatura

l4 seccão

1919 10 27

1919 11 10

1919 11 16

1920 01 13

1920 01 20

1920 01 31

1920 02 10

1920 03 18

1920 03 25

1920 05 11

1920 11 15

1920 11 29

1920 12 ?

1920 12 ?

1921 01 03

1921 01 10

1921 01 17

1921 02 28

1921 03 14

1921 03 28

1922 01 11

1922 01 18

1922 01 25

1922 02 08

1925 04 17

*A Batalha, 11 Jan.

+A Batalha, 18 Jan.

+A Batalha, 2 Har.

+A Batalha, 15 Har.

+A Batalha, 30 Har.

Nota: ver prograia es anexo

Nota: interroipida coi o "18 de Abril",
série nâo foi retosada, estanos ei crer

guando so ei Junho se noraalizou o

funcionaiento da UPP
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Conferências

CNIVERSIDADE POPULAfi PORTUGUESA / 1919 -

1927. ACTIVIDADES:

CONFEREKIAS ORGANIZADAS EH SERIES

(pelo noie do conferente e por ordes alfabetica) -

(cont.)

Local Data Resuno

** Conferente: REIS, Cánara

* Serie: Questôes (As) Horais e Sociais na Literatura
- Vitor Hugo 2' seccáo

2? seccáo
24 -

Balzac

34 -

Zola 2- seccâo

* Serie: Questôes (As) Horais e Sociais na Literatura.

[l']- Gil Vicente 24 sec<?ão
[24]- Luís de Canôes ... 2' seccão

2' seccâo

1921 01 26

1921 03 07

1921 04 08

+A Batalha,
+A Batalha,

27 Jan

13 Har

1922 04 05

1922 04 12

1922 04 26

-A Batalha, 11 Abr.

** Conferente: REIS, Cánara

* Série: Questôes fAsi Horais e Sociais na Literatura.
l' - Vitor Hugo v sec?åo
2* 4- seccão

* Série: Questôes (As) Horais e Sociais na Literatura
1

2? -

[3M-
54 -

[6M-

- Raúl Brandâo, "Uia voz sobrenatural'

- Júlio Dinis

4! seccão

44 seccão

4? seccáo

44 seccão

44 seccao

44 seccão

44 seccão

44 seccão

44 seccao

4; seccáo

44 secgão
44 seccão

1921 05 11

1921 06 01

1921 12 13

1921 12 20

1922 01 17

1922 01 31

1922 02 14

1922 03 21

1922 04 04

1922 04 18

1922 05 30

1922 06 13

1922 07 04

1922 07 12

-A Batalha, 20 De_

-A Vitôria, 4 Abr.

1lh
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UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA / 1919 - 1927. ACTIVIDADES:

CONFERENCIAS ORGANIZADAS EH SERIES

(pelo noie do conferente e por ordei alfabetica)
-

(cont.)

Conferências Local Data Resuno

** Conferente: REIS, Cåiara

* Serie: Questôes (As) Horais e Sociais na Literatura.

l' ■

54 seccão

[2*]- Zola 5' seccão

3* - Zola 5* seccão

[4é]" Zola 5' seccáo

[51]- 5' seccâo

* Serie: Questôes (As) Horais e Sociais na Literatura

1* - Octave Hirbeau 54 seccáo

54 seccáo

54 seccáo

54 seccâo

54 seccâo

5! seccáo

2'

34

[4S
5'

1921 12 30

1922 01 13

1922 01 27

1922 02 10

1922 03 09

1923 01 31

1923 02 07

1923 02 21

1923 02 28

1923 03 14

1923 04 18

-A Batalha, 13 Jan.

-A Batalha, 27 Abr.

-A Batalha, 10 Fev.

Nota: as conferéncias foras suspensas e

Fev. devido â greve da Carris. Apesar c

serei novaiente anunciadas, creios gue
nâo se retoiaran.

** Conferente: REIS, Cánara

* Série: Questôes (As) Morais e Sociais na Literatura

l4 - Victor Hugo, "Os Hiseráveis" 9' seccáo 1925 02 17

24 -

Zola, "Gerninal" e "A Taberna" 9' seccão 1925 03 03

34 - Tolstoi 9' seccâo 1925 03 17

4a -

Gorki, "Vagabundos" 9' secc/âo 1925 04 02

+A Batalha, 18 Fev

-A Batalha, 7 Har.

** Conferente: REIS, Cánara

* Série: Questôes (As) Horais e Sociais na Literatura.

I4 - Zola 10' seccão 1926 02 28

24 -

104 secgão 1926 03 03

34 -

10' sec^ão 1926 03 31

4' - Zola 104 sec^ão 1926 04 14

[5]4- "Carta a Garcia" 104 seccáo 1926 05 12

-A Batalha, 28 Fev,

-A Batalha, 16 Abr.
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Conferências

UNIVERSIDADE PÛPULAĨ. PũRTUGUESA / 1919 - 192" . ACTIVIDADES:

CONFERENCIAS ORGANIZADAS EH SERIES

(pelo noie do conferente e por ordei alfabetica)
-

(cont.)

Local Data Resuno

** Conferente: SANTA-RITA,

* Serie: Geografia Colonial

l' -

Introducâo: I- A terra no espaco

24 -

[Introducão: II- A superfície da terraj
3' -

[Introdugão: III- 0 descobriiento da terra;
4' -

[As nagôes coloniais]

[54]- [Conclusôesl

* Serie: Evolugão da Hunanidade

l' -

2' -

34 -

3' -

4' seccão 1921 12 27 -A Batalha

4' seccão 1922 01 10

4' seccáo 1922 01 24

4' secgâo 1922 02 07

4' seccão 1922 03 28 Nota: ver ]

64 seccão 1922 03 29

64 seccão 1922 04 05

64 seccão 1922 04 19

64 seccâo 1922 04 26

64 seccão 1922 05 03

61 seccåo 1922 05 24

64 seccáo 1922 05 31

6' seccáo 1922 06 07 Nota: notii

* Serie: Histôria do Povo Português
l4 - Condicôes geográficas

2! - Pré-Historia

3- - 0 inpério roiano e a invasão dos bárbaros

;44]- Os Visigodos
origens do iipério árabe

[54]- [Invasão lahoietana]
64 -

[Reaccâo neo-gôtica. As nonarguias neogodas]
7* - [Instituicâo do Condado Portucalense.

Fundacâo da Honarguia]
84 -

Evolugão política do país até â expulsâo dos

louros

94 - Da conguista do Algarve â lorte de D.

Fernando

104 -

[A crise dinástica. Luta con Castela"

1' seccáo 1923 01 24

l4 seccão

l4 seccão

1* seccão

1* seccâo

l4 seccão

l' seccáo

l4 seccão

l4 seccáo

1' seccâo

1923 01 30

1923 02 06

1923 03 13

1923 03 20

1923 04 03

1923 04 10

1923 04 18

1923 04 24

1923 05 15

27 Dez.

Nota: noticia-se a sua interrupcão at^

Out. Não foran retonadas. Ver prograi.
anexo.

+Boletii do Instituto de Educagão Cív:

nss3-5, Jan.-Har.1923

+A Batalha, 31 Jan.

+A Batalha, 7 Fev.

+A Batalha, 14 Har.

+A Batalha, 19 Abr.

+A Batalha, 25 Abr.

Nota: ver prograia ei anexo

* Serie: Evolugâo da Hunanidade

[l']- 10'- seccão

[24]- A evolucão do trabalho 10* seccáo

3' - Histôria do conheciiento e explora^ão da 104 seccâo

terra

[44]- A evolucão política das sociedades 104 seccâo

* Serie: Evolugão da Huianidade.

I4 - 4* seccão

1925 02 18

1925 03 04

1925 03 18

+A Batalha, 7 Har.

1925 04 01 *A Batalha, 7 Abr. Ver prograia ei ane

1927 05 17 Nota: Desconheceios se esta série, cot

início previsto para Abr., se chegou a

realizar.
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UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA / 1919 - 1927. ACTIVIDADES:

CONFERENCIAS ORGANIZADAS EH SERIES

(pelo noie do conferente e por ordei alfabetica)
-

(cont.)

Conferéncias Local Data Resuno

** Conferente: SACADURA, Costa

* Serie: Higiene Social e Puericultura

l4 -

[0 alcool]

24 -

[0 tabagisno]

3' -

[A tuberculose]

44 - A sífilis

5' -

Faculdade de 1920 01 22

Hedicina

Faculdade de 1920 01 30

Hedicina

Faculdade de 1920 02 05

Hedicina

Faculdade de 1920 02 19

Hedicina

Faculdade de 1920 ? ?

Hedicina

Nota: série acoipanhada de projeccôes
luiinosas

Conferente: S.-_NIûS, Júlio Eduardo dos

* Série: Proteccão aos Aninais

l4 -

2,: -

* Serie: Fisica (A') e a Quínica ao Servico dos Fenônenos Sociais

1' -

4< -

* Série: Higiene (A)

?' - Os bolores

l' seccáo 1925 12 15 -A Batalha, 26 Nov

l4 seccâo 1926 01 08 +A Batalha, 11 Jan

lenos Sociais

5 seccáo 1926 01 27 -A Batalha, 29 Jan

54 seccâo 1926 02 10

54 seccáo 1926 03 10

5" seccáo 1926 04 07

m
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UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA / 1919 - 1927. ACTIVIDADES:

CONFERENCIAS ORGANIZADAS EH SERIES

(pelo noie do conferente e por ordei alfa_betica)
-

(cont.)

Conferências Local Data Resuno

** Conferente: SANTOS, Reis

* Serie: Estado (0) Actual da Sociedade Portuguesa
l4 -

Introdugão l4 seccáo 1919 12 29

23 - Estudo dos sintonas e causas l4 secgâo 1920 01 05

34 - Para uia intervencão consciente l4 seccão 1920 01 12

44 - Solucôes: universidades populares, l4 secgáo 1920 01 19

cooperativas ...

54 - A política internacional l4 seccâo 1920 01 26

64 -

[Aspectos da crise nacional] l4 seccâo 1920 02 02

74 -

[Aspectos da crise nacional e internacional] l4 seccão 1920 02 09

84 -

[As oligarquias] l4 seccão 1920 02 23

94 - 0 bolchevisio é bon ou lau? I4 seccão 1920 03 08

* Serie: Histôria (A) de Portugal e o Estado da Sociedade Contenporánea
l4 - V secgáo 1920 11 25

2" - V secgâo 1920 12 16

[84]- 0 cooperativisno l4 seccão 1921 03 04

*A Vitôria, 30 Dez.

-A Vitôria, 6 Jan.

+A Vitôria, 13 Jan.

+A Vitôria, 20 Jan.

*A Vitéria, 27 Jan.

+A Vitôria, 3 Fev.

*A Vitôria, 10 Fev.

+A Vitôria, 25 Fev.

Nota: nâo se realizou por a UPP estar

teiporariaiente encerrada. Náo tenos

notícia de gue estas conferéncias tenh

sido retonadas.

** Conferente: SIHÂS, Ferreira

* Série: Hetais (Os)
l4 - 0 ferro

[24r

[3M-
4- - Indústrias letalúrgicas

* Série: Fisica (A) e a Quínica na Vida de Todos os Dias

lj - Do ar e da água
24 - A água

[34]- 0 fogo
44 -

* Série: Indústria (A) do Ferro

l4 - 0 ferro

2d - 0 aco

34 -

[Processos de fundi^âo]

1" seccâo 1919 04 28 -0 Combate, 3^

l4 seccão 1919 05 05

l4 seccão 1919 05 12

l' seccão 1919 05 19 Nota: série "'

i'

l4

l4

l4

seccâo

secgâo

secgão

secgão

1919 12 19

1920 01 16

1920 01 30

1920 02 23

54

54

54

seccão

sec^ão

sec^ão

1926 04 29

1926 05 13

1926 06 24

Abr.

con expenencias quinicas

projeccôes luiinosas e filaes"

Nota: série "con experiéncias quínicas

+A Batalha, 29 Abr.

+A Batalha, 18 Haio

+A Batalha, 17 Jun. Nota: série

aconpanhada de projeccôes luninosas

tn
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UUIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA / 1919 - 1927. ACTTVIDADES:

COHFERENCIAS ORGANIZADAS EH SERIES

(pelo noie do conferente e por ordei alfabetica)
-

(cont.)

Conferências Local Data Resuno

** Conferente: VASCONCELOS, Faria de

* Serie: Educacáo dos Pais

l4 -

24 -

34 -

44 -

54 -

6* -

7' -

84 -

104 -

U4 -

1?" -

13* -

144 -

154 -

16" -

174 -

184 -

l4 seccåo 1921 03 17

l4 secgáo 1921 03 31 -A Batalha, 2 Abr

l4 seccão 1921 04 07

l4 seccâo 1921 04 14

l4 seccâo 1921 04 28

l4 seccão 1921 05 05

l4 seccão 1921 05 12

l4 seccão 1921 05 19

r seccão 1921 05 26

l4 seccão 1921 06 02

l4 seccâo 1921 06 09

l4 seccao 1921 06 16

l4 seccão 1921 06 23

V seccao 1921 06 30

l4 seccáo 1921 07 07

l4 seccâo 1921 07 14

l4 seccáo 1921 07 21

* Série: Educacáo Geral

2' -

34 -

l4 seccâo

l4 secc.ão

1921 04 02

1921 04 23

-A Batalha, 2 Abr.

m
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OHIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA / 1919 - 1927. ACTIVIDADES:

CONFERENCIAS ORGANIZADAS EH SERIES

(pelo noie do conferente e por ordei alfabetica)
-

(cont.)

Conferéncias Local Data Resuio

** Conferente: VASCONCELOS, Faria de

* Serie: Problenas e Questôes Horais da Nossa Época
l4 -

24 -

44 -

[5']-

m-

[7*]- 0 carácter

84 -

93 - A sinceridade e a pureza

104 - A pureza

[11]- A pureza

* Serie: Probleias e Questôes Horais da Nossa Época.
4 - 0 ledo

4 - A sinplicidade

44 seccão 1921 05 14

44 seccão 1921 05 18

44 sec^ão 1921 06 08

44 seccão 1921 06 15

44 sec^ão 1921 06 22

44 sec<:ão 1921 07 06

44 seccão 1921 07 13

44 seccão 1921 07 20

44 seccão 1921 08 03

44 seccáo 1921 08 10

44 secgão 1923 01 2" +A Batalha, 29 Jan

44 seccâo 1923 02 22 -A Batalha, 23 Fev

** Série: Teatro (0) na Vida Horal e Social Contenporánea
1! -

[0 teatro na educa^âo do povo]

2*

34

44

-

Haetterlinck, "0 Interior'
-

Haetterlinck, "Ave Azul"

- Haetterlinck

1! seccão 1923 01 06

1' secgão 1923 01 20

r seccão 1923 02 03

i4 seccão 1923 02 17

1- seccão 1923 03 03

-Boletii do Instituto de Educacão Cívi

n'^s3-5, Jan-Har.1923
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UNlVERSIDåDE

POPULAR PORTUGUESA

lisboa Lisboa. ... de de 192

Presado consôcio :

A UNIVERSIDADE POPULAR é unja instituipâo de expansâo scien-

tífica e de propaganda de conhecimentos .

Um dos meios de alcanpar êsse fim e. sem dúvida, a sua M-

blioteca; e 0 LIVRO que passa de mão em mão. de leitor em

leitor, semeanâo o saber, promovendo a cultura ão indivíduo'.

0 LIVRO nâo pcde ,
não deve , pois. permanecer imôvel e es-

teril numa estante ou na posse de quem nâo utiliza os seus

benefícios. 0 livro que não está â disposipêo de quem o quere

ler é um capital morto, improdutivo.

0 juro, o reniimento que dêle se tira, está justamente em

ser lido pelc maicr número de leitores.

Para que uma biblioteca, uma UNIVERSIDADE POPULAR realize ,

portanto ,
a sua missåo, mister e que os seus livros r.âo es-

tejam na pcsse dum leitor exclusivo, pelo espapo de tempo

alern do indi spensavel para a sua lei tura medi tada e ponderada ,

nem em quanticscie alem das possibili cades que a inteligência

hucjana permite a uma leitura profundamente concentrada e na-

turalmente fecunda.

0 Regulamento da Biblioteca desta Universidade estabelece

o prazo de 15 dias para a leitura por empréstimo. era casa dos

consôcios dos seus livros.

Nêstes termos venho sclicitar de V. Ex.a o obséquio de se

dignar
'

entregar nesta Biblioteca o livro afcaixo indicado e

requisitadoporV.Ex.aem de del92

Pela DirecQão

Docuiento nv 6: servi?o interno da Biblioteca (eipréstiio doiiciliario)

(AHS, Caixa 87, Núcleo Educaicão e Cultura)



UNIVERSIDADE POPUUR PORTUGUESA - CATALOGO DÂ BIBLIOTECA

"SECCAO I - LITERA.TURA"

(autores representados coi 3 ou lais obras)

AUTOR OBRAS EDICAO ADTOR OBRÂS EDICAO

** Autores estrangeiros ** Autores nacionais

ALENCAR, José de 7 ALHEIDA, Fialho de 4

BALZAC, Honore' de 21 LE/13 ARROIO, Antonio 3

BARBUSSE, Henri 3 LE ARROIO, Joao 4

BARINE, Arvede 3 LE BARROS, Joao de 6

BEAUHARCHAIS 3 LE BEIRAO, Hário 4

BORDEAUX, Benry 5 LE/4 BERNARDES, P« Hanuel 3

BOURGET, Paul 7 LE/5 BOCAGE, Barbosa du 3

BRUNETIERE, Ferdinand 3 LE BOTELHO, Abel 3

CAINE, Hall 4 LE/1 BRAGA, Teo'filo 74

CHATEAUBRIAND 3 LE/2 BRAGA, Teofilo 3

CONDILLAC 27 HATOS, Julio

COPPEE, Francois 12 LE/5 BRANCO, Caiilo Castelo 45

CORNEILLE 5 LE BRUNO, J. P. Sanpaio 3

COULEVAIN, Pierre de 5 LE CAHACHO, Brito 4

D'ANNUNZIO, Gabriel 6 LE/4 CAMARA, Joao da 6

DAUBET, Alphonse 9 LE/6 CAMOES, Luís de 8

DICKENS, Charles 9 LE./4 CAMPOS, Ezequiel de 3

DIDEROT 6 LE/5 CARVALHO, H' Aiália Vaz de 19

DOSTOIEVSKI 3 CASIMIRO, Augusto 5

DOYLE, Conan 5 CASTILHO, Jiílio de 4

DUHAS (Filho), Alexandre 3 CHAGAS, Pinheiro 8

DUHAS, Alexandre 9 LE./2 CHĨANCA, Rui 9

ELIOT, George 4 LE COELHO, J. H. Latino 3

FENELON 3 LE/2 COELBO, Trindade 3

FEUILLET, Octave 10 LE/3 CORTESAO, Jaiie 9

FOGAZZARÛ, A. 4 LE/3 COSTA, Hacedo 3

FRANCE, Anatole 24 LE/22 COSTA, Sousa 6

FROHETIN, Eugene 3 LE DANTAS, Julio 10

GOETHE 8 LE/? DEUS, Joao de 4

GONCOURT, Ediond 3 LE DIAS, Carlos Halheiro 10

GORKI, Maxiio 8 DINIS, Júlio 6

HOFFHANN 4 FIGUEIREDO, Antero de 5

HUGO, Victor P LE.-4 FIGUEIREDO, Fidelino iC

IBAtíEZ, Blasco 7 GAHA, Arnaldo 3

IBSEN, Henrik 6 LE/?-LP/2 GARRETT, Alieida 7

KARR, Alfonse 7 LE/1 GIL, Augusto 3

LAHARTINE, A. de 8 LE/4 GOHES, Teixeira 4

LESSING, G. E. 3 LE GRAVE, João 6

LOTI, Pierre 7 LE/4 HERCULANO, Alexandre 5

LYTTON, E. L. Bulwer 4 LE/3 JUNQUEIRO, Guerra 6

HAETERLINK, Haurice 7 LE./3 LEAL, Jose' da Silva Hendes 4

MAISTRE, Xavier de 3 LOBO, Francisco Rodrigues 4

HAUP.iSS._IT, C-uy de 3 KANTUA, Bento 4

HIRBEAU, Octave 5 LE/1 HENDONCA, Henrigue Lopes de 3

HOLIÉRE 15 LE/14 HESQUITA, Alfredo 3

OHNET, Jorge 3 HESQUITA, Marcelino 7

PLUTARCO 4 LE HONTEIRO, Jose' de Sousa 5

PREVOST, Harcel 7 LE/4 O'NEILL, Haria 5

RACINE 3 LE OLIVEIRA, Alberto de 3

RENAU, Ernest 5 LE/3 OLIVEIRA, Antdnio Correia de 26
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ROLLAND, Roiain 7 LE ORTIGAO, Raialho 5

ROMERO, SÍlvio 3 PASCOAES, Teixeira de 11

SAND, George 8 LE/? PIHENTEL, Alberto 7

SARDOU, Victorien 4 LE PINTO, Silva 5

SCHILLER 5 LE QUEIROS, E?a de 10

SCOTT, Walter 10 LE/8 QUEIROS, Teixeira de 12

SHAKESPEARE 9 LE REGO, Jose' Teixeira 3

SIENKIEWIC2 4 LP RIBEIRO, Aquilino 4

SOFOCLES 3 LE RIBEIRO, Bernardii 3

THACKERAY 4 LE SILVA, Rebelo da 7

TOLSTOI, Leon 15 LE/7 VASCONCELOS, Leite de 3

TOURGUENEFF, Ivan 4 LE/2 VICENTE, Gil 4

VIGNY, Alfred de 3 LE/2 VIEIRA, Afonso Lopes 5

VIRGILIO 3 LE/2 VIEIRA, Padre Antonio 3

VOLTAIRE 5 LE/2 VILA HOURA, Visconde de 4

WELLS, H. G. 5 LE/3 ** Subtotal **

ZOLA, EBÍle 23 LE/15 479

** Subtotal ** *** Total ***

458 479

*** Total ***

458

Mh



QuAÊfto \0U

UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA - CATåLOGO DA BIBLIOTECA

"SECCAO II - PARA AS CRIANgAS"

(autores e núiero de obras)

AUTOR OBRAS EDICAO AUTũR OBRAS EDICAO

** Autores estrangeiros ** Âutores nacionais

BREHM, A. E. ALMEIDA, V'írginia de Castro e 8

D'AHICIS, Ediundo AZEVEDO, Maria Paula de 4

DE FOE, Daniel BIBLIOTECA ŨA INFANCIA 14

FIGUIER, L. CHAGAS, Pinheiro 2

GRIMH (Iriaos) CORTESAO, Jaime 1

PERRAUT, Charles 1 LE COSTA, Alexandre da 1

STRANG, Herbert COSTA, Eiília de Sousa 8

VERNE, Julio 54 LE/1 DEUS, Joao de 1

** Subtotal **
JUNQUEIRO, Guerra 1

66 LIMA, Adolfo 1

*** Total ***
LOPES, Travassos 1

68 LUAZES, Aiália 1

NAZARETH, Beatriz 2

O'NEILL, Maria i

OLIVEIRA, .Anto'nio Correia de 2

OSORIO, Ana de Castro 14

PREGO, Joao da Mota 7

REGO, Jose' Teixeira 1

SCHWALBACH, Eduardo 1

VIEIRA, Afonso Lopes 3

** Subtotal **

74

** Autores nacionais?

M., A. de 1

** Subtotal **

*** Total ***

1 LP

1

75

11!)



. Outras actividades: III/2./4.

PROGRAMAS DOS SERÔES ORGANIZADOS NO ANO 1924/25 (l)
i

COLABQRADORES REPERTÔRIO

I2 Serâo: Arte Social 1* seccão, 20 Har. 1925

. organizado por Preitas Branco gue proferiu uia conferência

introdutôria sobre "A Arte Social e o Povo"

. do prograia constava a recitacão de poesias e audicão de

trechos escolhidos de lúsica e canto

Hernani Falcão

Eduardo Libôrio

Elvira Neto

Josefina Lagos aria do "Hailet", A. Thoias

Ferrugento Goncalves

Artur Trindade dueto do "Barbeiro de Sevilha", Rossini

Raquel Bastos dueto do "Barbeir* de Sevilha", Rossini

ária dos "Puritanos" ,
Bellini

Ana Castell

G. Baptista Ferreira varia^ôes sobre "Folia"

29 Serão: Arte Patriotica

i

l1 seccão, 9 Jun. 1925

l . organizado por Manuel de Oliveira Raios que proferiu usa

conferéncia sobre
" Húsica Patriôtica"

. <) prograia constavc de ui recital ao piano

Viana da Hotta "Chula do Douro"

"Adeus Minha Terra"

(1B andaiento de "A Pátria")

"Cantiga de Aior"

V Serão: Arte Religiosa l4 seccão, 17 Jul. 1925 !

. organizado por Antônio Arroio, que proferiu uia conferência

introdutôria sobre "As rela^ôes entre as religiôes e a arte"

. do prograia constava a audi^ão de trechos de canto, de piano
e de ôrgâo

Maria Aiélia Cid Coutinho Chopin
Maria José Borges Wagner ("Lohengrin"

- Prelúdio e

Pilar Sérgio de Sousa "Parsifal" -Sexta feira Santa)

José Pereira Liszt

1
Fonte: A Batalha, 20 e 24 Har., 8, 11 e 23 Jun., 9, 15, 17, 22 e 29 Jul. 1925. Os trés últiios artigos

referenciados respeitai å poléiica suscitada pela realizagâo do serão de Arte Religiosa, tendo-se então

íanifestado alguias opiniôes que lhe criticavai a orienta^ão. A UPP faz entáo publicar o discurso de abertura

do serão, da responsabilidade de Jose Carlos de Sousa, onde este explica os objectivos que presidei a

organiza^ão daquela sessão artística.
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. Outras actividades: III/2./4.

PROGRAHAS DAS SESSOES ORGANIZADAS NO ANO 1925/26

COLABORADORES REPERTORIO

l' Sessão de Arte 1« seccão, 2 Fev. 1926

. abertura da sessão por José Carlos de Sousa

. prograia lusical (intercalado coa projecgôes de filies)

Laura Augusta Alves Braga (piano) "Trio n£l" de Haydn
Antônio Sanento (violoncelo) "La Bohéie" de Puccini

Fernando Gil da Silva (violino) "Chant sans Paroles",Tchaikowsky
"La Gioconda" de Ponchiell'

"1
2' Sessão de Arte 1« seccão, 8 Mar. 1926

. conferéncia de Rui do Minho sobre "0 Cineia"

. prograia lusical (intercalado coi projecgôes de filies)

Laura Augusta Alves Braga (piano) "Rienzi" de Wagner
Antônio Sanento (violoncelo) "Hinuet" de Sevigné
Fernando Gil da Silva (violino) "Isa Csardas" de Hichiels

"Rapsodia Eslava" de Volpatti
"Marco Spada" de Auber

3* Sessão de Arte l1 seccão, 14 Haio 1926

. conferência de Cáiara Reis sobre

"A infiuéncia do cineia e da lúsica na educacâo popular"

. prograia lusical (intercalado coi projeccão de filies)

Laura Augusta Alves Braga (piano) "Madaie Butterfly" de Puccini

Antonio Sanento (violoncelo) "Serenata Árabe" de F. Tarrega
"Csardas" de Hichiels

"Ecoutez cette histoire..." de

Razigadi
"Tosca" de Puccini

"Tannhauser" de Wagner

Femando Gil da Silva (violino)

2
Fonte: A Batalha, 2 Fev., 8 Har. e 17 Haio de 1926.
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. Outras actividades: III/2./4.

PROGRAMÂS DÂS SESSOES ORGANIZADAS NO ANO 1926/27

COLABORÅDORES REPERTORIO

1« Sessão de Arte (31 l4 seccão, 24 Har. 1927

1 Parte

I Conferência sobre arte lusical, pelo sr. Nogueira de Brito

II Orfeão da Escola Industrial Fonseca Benevides,

sob a regência do Sr. prof . Silveira Pais:

1. Saudade, Silveira Pais

2. Alvorada, Celso Lousada

3. Faråndola, Ch. Gounod

4. S. João (Popular)
5. Cruz (estilo clássico), Silveira Pais

6. Rapsôdia da cantos populares
7. Bacanal

II Parte

Solos de canto e piano , pela srs D. Irene de Oliveira

1. Élégie, de Hassenet

2. Raconto da Bohêie, Puccini

4. A cotovia, de H. Nasciiento

III Parte

Orfeão da Escola Industrial Fonseca Benevides, sob a regéncia do

Sr. Prof. Silveira Pais:

1. Rapsôdia de cantos populares
2. As Ondas, T. Borba

3. Sansson et Dalila, Saint-Saens

4. Cåntico da Rocha, Celso Lousada

5. Hoinhos, Silveira Pais

6. Roseiral, T. Borba

7. Adeus Lisboa, Silveira Pais

3
Fonte: Educacão Social, A.4, ns4, 15 Abr. 1927. Para aléi do prograia, a revista publica a conferência

de Nogueira de Brito, "Influéncia da lúsica na educagão popular", pp. 97-103.
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. Outras actividades: III/2./4.

PROGRAHAS DAS SESSÛES 0RGANI2ADAS NO ANO 1926/27

COLABORADORES REPERTORIO

Sessão de Arte -

Hoienagei a João de Deus 1« seccão, 26 Haio 1927

. conferência sobre o poeta por Estanco Louro

. para aléi de ui concurso de quadras populares, do prograia

constava a recitacão de poesias de João de Deus e audicão

de trechos escolhidos de lúsica e canto, pelos:

estudantes:

Sá Oliveira

Harques e Castro

Adolfo Muller

alunas do laestro Artur Trindade (canto):

Olívia Peraita

Isaura Garriga
Ester Butuler

Aiélia Melo

Horta Hachado (piano)

Sessão de Arte -

Hoienagei a Castilho l1 secgão, Jul. 192'

. conferência de César Porto sobre os aspectos pedagôgicos
da obra de Castilho

. recitagão de poesias e audi^ão de alguns de Castilho

Hanuela Porto (recitou os versos)

Francine Benoit (executou ao piano os hinos)

Hanuel da Silva (discurso final)

4
Fonte: A Batalha, 26 Haio 1927 e Educacão Social, A.4, ns7, 15 Jul. 1927.
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. Outras actividades: III/2./4.

CURSOS REALIZADOS NA UPP ENTRE 1919 E 1927

Curso de francés prático

. dirigido por Reis Hachado (ls seccão, 1919/20)

Curso de esperanto

. dirigido por João Pires Barreira (l1 seccão, 1919/20)

Curso de enferieiras esolares

. dirigido por Faria de Vasconcelos íls secgão, 1921/22)

. destina-se "å foriagão do pessoal de enfenagei escolar"

. prograna: ledicina e higiene escolar

Curso de Higiene e Puericultura

. dirigido por Adelaide Cabete (1* seccão, 1924/25)
. destinava-se a "senhoras" "entre os 17 e 40 anos"

. frequéncia lediante inscricão prévia, para ui liiite láxiio de 20 assistentes

. contava coi ui núiero aproxiiado de 25 licôes (seianais e nocturnas, coi a duracão de uia

hora) e funcionou na l1 secgão, coi inicio ei Jan de 1925 e suspenso teiporariaiente ei Har.

. as 25 ligôes planeadas distribuiai-se pelos seguintes núcleos teiáticos:
-

"nocJ>es sobre o organisio huiano"

-

"orgãos de digestão da crianca"
-

"pesagens e ledigôes"
-

"repouso e sua necessidade"

- "o leite e a sua coiposigão"
- "aiaientacáo laternal, aiaientacão lercenária, artificial e lista"
-

"priieiros banhos"

-

"doengas dos seios da iãe"

-

"doen^as das criangas, acidentes, desiaie"

- "educacão ioral das criancas" (Fonte: A Batalha, nes de Jan. 1925)

Curso de Educacão para a vida

. dirigido por Elílio Costa (1 e 11- seccão, 1924: 25 i

. destina-se a operários

. frequência lediante inscricão prévia

. prograia: lingua portuguesa

higiene social

probleias de adiinistracão
historia
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. Outras actividades: III/2./4.

Actividade editorial: edicjio de folhetos e cartazes de divulgacão

Docuiento ns 7

Universidade Popular Portuguesa
- cartaz de propaganda

(s.d., s.l, 30 ci)

Docuiento n" 8

As Doutrinas Político-Sociais Conteiporáneas
- cartaz de pequenas diiensôes de divulga^ão de uia série de conferéncias que,

coi aquele título de realizou na l1 secgão da UPP, no ano 1925/1926

(Tip. Ass. Coopositores Tipográficos, Lisboa, s.d., 21 cn)
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ONIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESi,
Fundada em Janeiro de 1919 e inau-

gurada em i~ de Abri) do mesmo ano.

SECCAO I e SEDE principal: Lisboa,
Rua Particular â Rua Almeida e Sousa

(Freguesia de Santa Isabel).

Considerada de utilidade nacional

pelo Govêmo da Repûblica (decreto

n.* 57S1, de 10 de Maio de 1910).

FIM

Conrribuir para a educacão geral do povo português.

MEIOS DE ACCÃO

Séries de Conferências sintéticas e harmonicamente relacionadas entre si, sôbre todos os assuntos
ue importa a todo o indivíduo conhecer, como português e como homem moderno, qualquer gue seja~a sua pronssác
a sua posi^áo social. Essas conferências seráo feitas em linguagem simples e clara, acessive! a toda a gente, e pelos
iais distintos especialistas do nosso meio intelectual : professores das escolas oficiais superiores e secundárias do pais.
.cntores, sábios, etc. Aiguns dos assuntos dessas séries de conferências: Historia popular de Portugal, A Terra Por-

íguesa, A epopeia nacional (os Lusíadas), As colônias portuguesas. Industrias e Artes portuguesas, Literatura Nacio-
il, 0 corpo humano (Anatomia e Fisioiogia), Elementos de Higiene, Higiene social (Alcoolismo. Tabasismo, Tuber-
ilose, etc), Desportos e Educacão fisica, Educacáo civica, Economia social e poliiica, Historia das doutrinas sociais,
istona da civilizacão, Historia das Anes, Os grandes inventos modernos, As plantas, Os animais, As minas, A In-

ístria, Os grandes paises modernosJE. N. da Araérica, Brasil, etc), As questôes morais e sociais atravez a Liiera-
ra Mundial, etc, etc. \

Sessôes cinematográficas. Alem de pn',j_ccôes luminosas ilustrando, as conferências. sáo organi-
das projeccôes de films, exclusivamente instrutivas e educativas, sobre a vida das plantas e dos animais, agriculrura,
dustr:as, a vida das minas, panoramas e viagens, assuntos arústicos, scientificos, histôricos e morais, eíc, etc

Leiiuras escolhĩdas. Sáo organizadas bibliôtecas populares moveis e salas de leirura e empréstimo de
tos para leitura em casa, das melhores obras da literarura. das sciências, da fiiosofia, das artes e da educaclo, tanto
>s autores nacionais como estrangeiros.

REPRESENTaCÔES E RECITACÔES POPULARES; CONCERTOS MUSICAIS; leituras pltblicas- orfeôes popu-
iREb; PUBLICACOES DE VULGARIZACÁO ; FESTAS DE VALOR MORAL E EDUCATIVO ; VISITA^ E EXCURSÔES DE
TUDO ; MUSEUS E LABORATÔRIOS ; GRUPOS DE ESTUDOS LIVRES ; CURSOS PERMANENTES E AULÃS PRATICAS ; ETC.

SÔCIOS

Para assistir ás conferências, sessoes cinematográncas ordinárias, âs festas e leituras públicas, e, em geral,
sar todos os benefícios ordinarios da Universidade, basta a inscrícão como sôcio ORDINÁRIO, com a cota mensal
nima de 10 CENTAVOS. Os sôcios que aiem disso desejarem ausiliar o desenvolvimento da Universidade'pagando,
r uma sô vez ou em 10 prestaøes mensais, uma cota especial não inferior a 5 escudos são considerados FUNDADORES
>s 2 primeiros anos) ou AUXILIARES (depois dos 2 primeiros anos).

CARACTER

A Universidade Popular Porruguesa é uma ínstitui?ao particular de caractcr associativo, exclusivamente consa-

_da á educa^ão, e portanto rigorosamentc alheia a toda espécie de poliuca panidária, questão reiigiosa ou especulacão
Tcanul.

São convldadas fodas as pessoas que compreendam o alto flm moral e educativo e os processos modernos
accão desta nova inslltuigão, a Inscreverem-se como sôcfos.

Para receber os Estatutos, Catúlogo dos livros ou quaisquer ioíorma^Ôes. escrever para a sédr

principal.



f

As doutrinas político-sociais

contemporaneas

Sob êste titulo vai realizar-se, na UNIVERSIDADE POPULAR

PORTUGUESA, uma série de conferências semanais, destinadas ã

exposi;ao das características dos difeientes sistemas'politico-sociais de

mais actualidade. Estas conferências, para que foram convidadas diversas

individualidades representativas das várias doutririas a expor, têm corno

UNICO OBJECTIVO, espalhar, entre as classes populares, um conheci-

mento das diversas correntes político-sociais mais preciso e scientifico, e

portanto mais esclarecido e justo do que aquele que 'actualmente se

observa.

Nestas condicôes, é absolutamente pôsto de parte todo o carácter

de apologia ou propaganda, incompativel com a índole RIGOROSA-

.MENTE.-EDLXÁTIVA da Uriversidade Popular Portuguesa.

PJano das conferências:

Introducão— E\m0 Sr.Dr. José de Magalhães.
Democratismo — Ex.m0*Sr. Dr. Brito Camacho.

Constitucionalĩsmo— Ex.m0 Sr. D. Tomás de Vilhena.

In!egi-alismo~Ei.™ Sr. Dr. Hipôlito Raposo.
Soaalismo — E\.mo Sr. Dr. Ramada Curto.

Ãnarquismo— Ex.mo Sr. Dr. Campos Lima.
Comunismo— Ex.m0 Sr. Dr. Sobral de Camp'os.
S:ndicalismo— Ex.m Sr. Gonfálves Vidal.
Conclusôes — Ex.mc Sr. Dr. José de Magaihães.

Estas oonferênoias comecarão brevemente ; eerão anuncia-

das nos diários da capital, e realizar-se hão na eede da

Universidade, Rua Particnlar å Rua Almeida e Sousa, á Estrêla.

o.>7 gai-Tip. Así. Comp. Tiposraíico*—T. A£ua Flôr. 35



IV

UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA / 1919 - 1927

DIRIGENTES. ALGUNS ELEMENTOS BIOGRÁFICOS



Neste grupo pretende-se dar a conhecer os responsáveis pela

Universidade Popular Portuguesa, ou seja, todos aqueles elementos que

sucessivaraente foram integrando as direccôes da UPP, desde a Coraissão

Organizadora (1919) até aos corpos gerentes eleitos entre 1919-24 e

1926-28 t1).

A ausência de bibliografia disponivel para os reconhecer

acessivelmente e a dificuldade encontrada, em alguns casos, para

obter tão sô uma identif icacão primária (data de nascimento e morte,

formacão académica e prof issão) ,
faz com que os textos de

caracterizacão biográfica sejara qualitativaraente desiguais e por

vezes muito incompletos. Indíviduos há, que pelo papel desenvolvido

na Universidade ou pela importância assumida, como intelectuais,

adentro dos círculos sociais e culturais prôximos dos promotores da

UPP, surgem melhor documentados, existindo já outros, sejam de

primeiro plano ou secundários, para os quais foi díficil reunir tão

s"ô as informacôes de base. Encontram-se neste último caso os

dirigentes mais anônimos da Universidade, certos operários e

professores, alguns deles figuras bem conhecidas na época e com larga

intervencão no associativismo docente, pedagôgico e sôcio-cultural

(2).

Os nomes de Raúl Proenca ,
Ferreira de Macedo e Faria de Vasconcelos

nâo surgem aqui biografados, uma vez que deles nos ocupámos

substancialmente no capítulo respeitante â formacão e primeiros anos

da Universidade (ver "A concepgão do 'pára raios'").

As fontes e os estudos utilizados encontram-se mencionados na

bibliografia final.

1
Sobre o funcionaiento adiinistrativo da Universidade e a coiposigâo dos orgãos íencionados ver gmpo 1/2.

2
Por exeiplo, as biografias de Beatriz Teixeira de Magalhães e Mauro Pena forai realizadas inteiraiente

coi base no nosso conheciiento, adquirido pelo lanuseaiento da iiprensa pedagôgica. Este iostrou-se taibei

iiportante para coipletar a de Sá Oliveira. A identificagão dos operários e de alguias figuras libertárias, quer

na obtencão de eleientos suiários quer já de teor lais analitico, não teria sido possível, na iaior parte dos

casos, sei o precioso auxílio gue constituirai as revistas Á Ideia e Boletii de Estudos Operários, o livro de

Alexandre Vieira e os trabalhos de Joáo Freire, Antônio Ventura/Alberto Pedroso e Jacinto Baptista sobre

anarquistas e sindicalistas (cujos títulos figurai na bibliografia final). Ainda assii sobre alguns pende

desconbeciiento total, o iesio acontecendo sobre outros eleientos dos Corpos Gerentes da Universidade.
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. Dirigentes: eleraentos biográficos IV/1.

AFONSO, Manuel da Conceigão
. Operário do sector gráfico. Foi ui destacado lilitante sindicalista-revolucionário.

. Entra para o Conselho Adiinistrativo en 1924/26 coi as fungôes de secretário, sendo taibéa responsável pela

coordenacão das actividades ligadas ao cineaa.

ALMEIDA, Álvaro Valente de

. Professor do ensino técnico.

. Eleiento do grupo de onde saiu a ideia de se fundar a Universidade, a sua participacão cingir-se-ia aos trabalhos

da Coiissão Organizadora, não tendo vindo a deseipenhar gualquer cargo ou actividade posterionente a 1919.

ANDRADE, Amâncio Sampaio de

. Chefe de divisão técnica do Ministério da Agricultura.

. Vo<gal efectivo do Conselho Adiinistrativo ei 1919/24.

ASSUNgÃO, Abel de

. Funcionário do Ministério da Justi^a.

. Meabro da Coiissão Organizadora, vea depois a integrar os priieiros corpos gerentes da UPP coio ls secretário

da Mesa da Asseibleia Geral (1919/24).

BARBOSA, Álvaro Afonso Ribeiro

. Professor do ensino liceal, ã data da funda^ão da Universidade, no Liceu Pedro Nunes. Sôcio fundador da Liga de

Educacão Nacional e leibro da Sociedade de Estudos Pedagôgicos.
. Integrou a Coaissão Organizadora, não tendo posterionente desenvolvido qualquer cargo ou actividade conhecida.

BORGES, Ovídio

. Fundidor.

. Vogal efectivo do Conselho Adiinistrativo nos anos 1919/24 e 1924/26

CARAQA, Bento de Jesus (1901-1948)

. Mateaático, professor universitário, escritor e conferencista, foi ua dos intelectuais lais larcantes na sociedade

portuguesa dos anos trinta e quarenta. Distinguiu-se pela sua actividade docente e científica coao professor de

■ateiática, cálculo e econoaia aateaática no Instituto Superior de Ciéncias Econôaicas e Financeiras, carreira esta

iniciada ea 1919, ainda aluno, coio assistente de Hira Fernandes, e teninada ea 1946, por afastaaento coapulsivo

devido ã sua actividade politica oposicionista. Era nessa data professor catedrático há já 17 anos, director do

Centro de Estudos de Mateaáticas Aplicadas å Econoaia - fundado sob sua proposta coa o intuito de introduzir e

desenvolver ea Portugal os aétodos de Econoaetria -, tendo passado ainda pela Presidência da Sociedade Portuguesa

de Mateaática (1943-44), que ajudou a fonar, e estando taibéi envolvido na criac?ão da Gazeta de Hateiática. Os

dotes de orador e pedagogo, a par de uia foraaQão cultural abrangente e solida, colocou-os Bento de Jesus de Caraca

ao servi^o de uia causa que abragou desde cedo: a proio^ão da educagâo inteqral do individuo e a difusão do saber

entre as lassas coio ui dos ieios de transfonacâo de uia organizacão social que não considerava justa. A

"Biblioteca Cosaos", colecc-0 de divulgacão cultural que planeou e dirigiu coi a colaboracão de vários intelectuais

portugueses, e da gual se publicarai, entre 1939 e 1948, 114 títulos coi uaa tiragea lédia de 6960 exeiplares,

constitui talvez a realizacão de laior sucesso las não a única que neste caipo eipreendeu. A partir de 1928, quando

a iaioria das institui^ôes de educacão popular que haviai sido fonadas durante a República coiecai a socobrar,

Bento de Jesus Cara?a toiou a direccão da Universidade Popular Portuguesa. A histôria da UPP durante o Estado Novo

quase se confunde coi a acgão que nela exerceu este intelectual que era, segundo Keil do Aiaral, ui Hestre que

tomava "o ceii ienos aetafisico", "as ciências íenos henéticas" e "as huianidades ienos poiposas e divagantes".

Tinha aléi do iais uia iiagei que se adequava ao seu estatuto e prestigio. Abel Hanta, o pintor que o retratou,

ficou atraído pela sua "bela láscara de pensador, coroada por uia cabeleira roiántica precoceiente encanecida".

A intervencão política e social de Caraca definiu-se ainda ei outros enquadraientos, coio por exeiplo a ligacão

ao Partido Coaunista Portugués.
. A sua participagáo na UPP, no período ea estudo (1919-1927), pontua-se no deseapenho de alguns cargos no Conselho

Adainistrativo, a título de vogal efectivo e depois suplente, para os anos 1919/24 e 1926/28. Aquando da funda<?ão
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da Universidade, Bento Jesus de Cara?a acabava de teninar os estudos liceais no Pedro Nunes, e iniciava o curso

do então Instituto Superior de Coiércio, que concluiria ei 1923. É pois na qualidade de estudante, coi actividade

no associativisio acadéaico -

surgindo já na altura coao "idolo da aocidade estudantil e universitária" -, que

aparece entre os dirigentes da Universidade. Priaeiro aluno e depois colega de alguns dos fundadores da UPP, coa

os quais lanteve estreitas relagôes de aiizade, coio é o caso de Ferreira de Hacedo, a presenga de Bento de Jesus

Cara^a nesta fase inicial da UPP, apesar de ser ui caso excepcional, porque invulgar foi taabéi o seu percurso,

ilustra ua sector de apoio social auito iaportante a esta associacão educativa, bea representado inclusivaaente

no seu público: o dos estudantes. Para aléa de uaa anunciada série de conferências sobre "Coaércio e Financas" -

incluída no prograaa da Universidade para 1921 e da gual existe ua suaário iapresso -, que não conseguiios apurar

se efectivaiente se realizou, desconheceios o tipo de colaboragão prestada â Universidade por Bento de Jesus Caraga

até 1927. Supoaos gue deve ter ficado luito aquéi da que virá a ter posterionente.

(nota: as citacôes inclusas no texto provêi de diversos depoiientos feitos para o ns 1472 da Seara Nova, de Jun.

1968, por ocasião do 20s aniversário da lorte de Bento de Jesus Caraija).

CASTRO, Artur Urbano de (1875-1953)
. Engenheiro agrônoao. Deseapenhou diversos cargos de direccão no Ministério da Agricultura, sendo responsável,
no início dos anos vinte, pela Direccão-Geral de Econoaia e Estatistica Agrícola. Pundador da Sociedade das Ciéncias

Agronôaicas, este engenheiro interessou-se pela divulgagão de assuntos da sua especialidade, havendo a destacar

a colabora^áo regular para o Diario de Noticias - arsinava a seccão "Noticias Agrícolas"
-

e a coordenacáo da

"Coleccão Rústica", publicada pela Eipresa Nacional de Publicidade.

. Participa na fonacjio da Universidade, sendo ui dos leabros da Coaissão Organizadora e aantea-se a ela ligado
até 1924 coao Presidente do Conselho Adainistrativo dos priaeiros corpos eleitos (1919/24). Urbano de Castro foi

ainda director da revista Educacão Popular, o boletin da UPP que se publicou irregulanente nos anos 1921-1922.

CASTRO, José Urbano de (1884-1944)
. Arquitecto coa o curso da Escola de Belas Artes de Lisboa. Foi taabéa professor. Entre 1911-1915, do Liceu Pedro

Nunes e, apôs uaa passagei fugaz pela Escola Industrial Hachado de Castro (1914), chega ã Preparatoria Rodrigues

Saapaio. Aqui, onde se lantéa até 1930, foi responsável pelas Oficinas de Trabalhos Manuais (1915-1917) e seu

director interino (1921-1924).

. Vogal efectivo do Conselho Adainistrativo no biénio 1924/26, cabendo-lhe a fun?âo específica de coordenar os

servicos da biblioteca. Este arquitecto ofereceu ainda å UPP ua projecto para as novas instalacôes que esta

associacão pretendia vir a adquirir para ai estabelecer sede prôpria (propôsito nunca consuaado).

COSTA, Eugénio
. Guarda livros.

. Colaborador da priaeira hora, foi quea tratou, junto da Cooperativa "A Padaria do Povo", de conseguir as

instalacôes para a Universidade. Da Coaissão Organizadora transitaria para o priaeiro Conselho Adainistrativo

(1919/1924) coa as fungôes de tesoureiro.

CUNHA, Pedro José da (1867
- 19 )

. Professor, aateaático e ailitar. Fez a sua fonacão na Escola do Exército (engenharia) e na Escola Politécnica

nos anos ea que antecedea o ũltiaatua. Inicia a sua carreira docente coio professor de lateiática na Escola

Politécnica, prosseguindo-a depois na Faculdade de Ciéncias de Lisboa, da gual foi director; å data da fonacão

da UPP era já reitor da ũniversidade de Lisboa. Publicou vários trabalhos científicos no åibito da investigacão

■ateiática, tendo taabéa producão escrita no doiinio da histôria das ciências, questôes coloniais e educacão e

ensino. Era uia voz avalizada e reconhecida, noieadaiente, no leio pedagôgico. Para aléi de ter integrado diversas

coiissôes de estudo oficiais, encontraio-lo presente entre o grupo de colaboradores das lais iiportantes publicagôes

periôdicas editadas no doiínio da educacão. A passagei pela Acadeiia de Estudos Livres e pela Sociedade de Estudos

Pedagôgicos ilustrai, entre as associagôes educativas a que pertenceu, as linhas do seu percurso: a divulgacão
cultural a par da reflexão científica. E o que pensava da sua prôpria lissão, cominicou-o ao Congresso Nacional

de Educacâo Popular, apresentando uia tese intitulada "0 que deve ser o professor universitário" (1922).

. Heibro da Coiissão Consultiva, presidente da Coiissão Organizadora e depois da Asseibleia Geral (1919/24). Foi

Pedro José da Cunha que apresentou o prograia da UPP na inaugura^ão solene da UPP, tendo ainda posterionente
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(1919/20 e 1924/25) colaborado coio conferente. Os teias das séries recairaa sobre assuntos da sua especialidade:

a "Astrono«ia" e a "Educacao Feiinina". Da priieira havia já feito uaas palestras na Acade«ia de Estudos Livres;

a segunda partia provaveliente de ui trabalho realizado no áibito da Sociedade de Estudos Pedagôgicos sobre "0

Ensino Secundário do Sexo Feiinino ea Portugal".

DIAS, Joaquim Pedro

. Vogal efectivo do Conselho Adainistrativo (1926/28).

FERREIRA, Maria Emília Baptista

. Vogal do Conselho Adainistrativo no biénio 1926/28.

FIGUEIREDO JÚNIOR, Antônio

. Sabeaos apenas pela Educacão Popular (Fev-Har.1922) ser Figueiredo Júnior ua jovea associado que colaborou coa

a Coaissão Organizadora da Universidade e ainda coao vogal do ls Conselho Adainistrativo eleito. Faleceu antes de

Harco de 1922.

FREITAS, Artur

. Vogal suplente do Conselho Adainistrativo no biénio 1926/28.

LAFAIA, Joaquim
. Teceláo.

. Vogal efectivo do Conselho Adainistrativo ea 1919/24 e suplente do Conselho Fiscal ea 1926/28. Não teaos a

coaposicão deste últiao Conselho para os anos 1924/26, aas é de adaitir, auito provaveliente, que Lafaia dele tenha

feito parte.

LEITÃO, Carlos Adolfo Marques (1855-1938)

. Oficial do exército e professor. Percorreu a carreira ailitar, chegando a lajor ea 1898. A sua actividade

profissional dividiu-se entre o exército e o ensino, tendo deseapenhado diversos cargos piiblicos: deputado, vogal
do Conselho Tutelar de Terra e Har, vice-Presidente do Conselho Superior de Ensino Industrial e Coaercial e

Presidente da Coaissão Adainistrativa da Cáiara Municipal de Lisboa. Foi professor de Desenho e Geografia dos

princípes D. Luis e D. Hanuel e dirigiu o Colégio Hilitar até å iaplantagão da República. Quando ea 1919 vea a

colaborar coa a Universidade Popular Portuguesa é uaa f igura conhecida dos círculos acadéaicos e associativos que

se forai loviientando desde o início do século XX pelo desenvolviiento da "educacão do povo". Para aléi de vice-

Presidente da Liga Nacional de Instru^ão (1908-1913), Marques Leitão era o director da Escola Industrial Harquês
de Poibal, estabeleciiento de ensino técnico considerado lodelar.

. Heabro da Coiissão Consultiva e vice-presidente da Asseibleia Geral da UPP entre 1919-24.

LIMA, Adolfo Godfroy de Abreu e (1874-1943)

. Pedagogo e professor, este advogado de origei aristocrática gue trocou, ei definitivo, aos 36 anos a 2* Vara do

Tribunal do Coaércio de Lisboa pela profissão docente, é, pelo seu percurso, talvez in dos intelectuais onde o

sentido social -

e político - do discurso pedagôgico e educativo lantido, sobretudo, nas trés priieiras décadas

do século XX se pode lelhor estudar. Coio pedagogo, e dos de laior projeccão do seu teipo, foi ui dos reponsáveis

pela introdugão e difusão do loviiento da Educacão Nova ei Portugal. Atestai-no, entre as iniciativas e experiéncias
de laior relevo: a accão desenvolvida na Escola Nonal Priiária de Lisboa e na Escola Oficina nsl, coio director

e professor; o lancaiento de Educacão Social (1924-27), uia revista pedagôgica gue fundou, dirigiu e aniiou, luito

orientada para uia abordagei sociolôgica das questôes educativas, sendo neste sentido o periôdico iais iiportante
e inovador no panoraia editorial da época; o estabeleciiento da seccâo portuguesa da Liga Internacional Prá-Educa^ão
Mova (1927), da qual é o priieiro responsável; e a participacão ei associacôes educativas de reflexão pedagôgica,

coio Liga de Educacão Nacional e Sociôdade de Estudos Pedagôgicos. Na sua actividadê intelectual há a salientar,

para aléi das obras sobre pedagogia, dos inúieros escritos publicados na iiprensa e do projecto a que por fii se
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dedicou -

a edicão da Enciclopédia Pedagôgica Proaredior -, o seu trabalho coio tradutor - onde se contaa livros

de Zola, De Greef, Haaon, Picard e Ibsen, entre outros -

e autor de pegas de teatro escolar. As suas convicgôes
libertárias não se expressarai s6 através do debate e accão adentro de ui loviaento pedagôgico que se pretendia
erguer coao pilar de transfonagão e regeneracão social. Para aléa de assinar diversos artigos ea publicacôes
anarquistas, colahorou, na sua condicão de doutrinário, coa a organizacão sindicalista. Segundo Alexandre Vieira,
"foi ua dos intelectuais que aaiores eleaentos de estudo proporcionou aos ailitantes operários para a elaboragáo
das teses discutidas nos Congressos" (*). A gue respeitava â "Organizagão social sindicalista", aprovada pela CGT

ea 1922, teve a sua colaboragão. João Freire diz aesao que os 'Subsídios para a discussão das teses...' referentes

a esta teaática e publicadas pela coaissão organizadora do Congresso, são inteiraaente da sua "lavra" (**). Estaaos

ea crer, pelo rigor de análise e sustentagão teôrica da arguaentagão, pertencer-lhe taibéa a autoria da série de

artigos que a A Batalha publicou igualaente nesse ano, intitulados "A educacão popular e o 3S Congresso ûperário
Nacional", assinados pelas iniciais XY2. Trata-se do priaeiro texto que conheceaos onde se tenta definir uia

orientacão e fixar princípios tendentes a organizar a educagão dos adultos na perspectiva do aoviaento sindicalista.

A partir deles se desencadeou o debate que se viria a gerar ea 1924 sobre seaelhante assunto, bea coao a aprovacão
da tese sobre "Educacão" no Congresso de 1925 lhe fica a dever a fonulacão de base, quer pela posigão ideolôgica
quer pela concepcão educativa e princípios organizativos no gue respeita especificaaente å fonacão de adultos.

. Heibro da Coaissão Consultiva e vogal do Conselho Adainistrativo de 1919 a 1926. Sabeaos que, pelo aenos a partir
de 1924, era responsável pela coordenagão das actividades ligadas ã publicacão da revista e edicôes de vulgarizacão.
Colaborou taabéa coao conferente, sendo responsável pela série Sociologia (l« seccão, 1919/20; V seccão, 1922/23).

[(*) Figuras Gradas do Hoviaento Social Portuqués, Lisboa, Edigão do Autor, 1925, p.83.
(**) Anarquistas e Qperários. ĩdeoloqia, Ofício e Práticas Sociais: o Anarquisao e o Operariado ea Portuqal, 1900-

1940, Lisboa, Edigôes Afrontaaento, 1992, p.322.]

LUCENA, Armando Figueiredo de (1886-1975)
. Pintor, coa fonacâo ei Pintura de Paisagei pela Escola de Belas Artes de Lisboa, e professor do ensino técnico,
habilitado coa o Curso Nonal para o Ensino do Desenho. Para aléi das actividades artistica (consagrada pela
Sociedade Nacional de Belas Artes) e docente, Anando de Lucena escreveu diversos trabalhos sobre histôria e crítica

da arte, publicados quer ea aonografias (sobretudo nos anos 40) quer na iaprensa periôdica. Ui destes trabalhos

foi preiiado pela Acadeaia Portuguesa de Historia em 1969 (Préiio José de Figueiredo).
. Antes de entrar para o Conselho Adainistrativo no biénio 1924/26

- cabendo-lhe o "pelouro" respeitante â

organizagão dos serôes de arte e excursôes de estudo -, Anando Lucena prestara já colaboracáo â Universidade,
proferindo no ano 1921/22 uia série, ei 20 conferéncias, sobre "Bistoria Popular da Arte". Das lais longas e

regulares apresentadas na UPP, viria a ser novaiente repetida no ano seguinte ei outra seccão. Assinale-se que 14

anos iais tarde, Lucena retoioria esta tipo de divulgacão aos licrofones da Eiissora Nacional.

MAGALHÂES, Beatriz Teixeira de

. Professora priiária. Salientou-se sobretudo pela actividade que desenvolveu no loviiento associativo docente,
nele deseapenhando cargos de direccão. Representante da ala aais radical, defensora da Educacão Nova e da Escola

Única, esteve ea todas as instituigôes iaportantes deste aoviaento entre 1919 e 1930, coao o Gréaio dos Professores

Priaários Oficiais, União dos Professores Priaários de Portugal e Casa dos Professores Priaários. Aparece taabéa

coa papel activo na Associacão dos Professores de Portugal e na Liga de Accão Educativa, fonada ea 1925 na

sequência do Congresso desta agreiiacão. Trata-se da últiaa associacão nacional que na República, á seaelhanca das

constituídas no fia da aonarquia constitucional, tentaa dinaaizar uaa accão coordenada no sentido de refonar e

renovar o ensino e a educacão ea Portugal. Provéa dos núcleos da Educacão Nova e aparece ligada aos sectores,

chaaeaos-lhe, aais progressistas do professorado priaário, recolhendo o apoio de eleaentos do aoviaento

sindicalista, de grupos anarquistas, professores do ensino secundario e universitário, alguns deles colaboradores

da UPP. Quando no periodo da Ditadura Hilitar, e já ea situagão politica adversa,' se tenta relancar o aoviaento

da Educacão Nova, acentuando sobretudo a sua ideologia social, vaaos encontrá-la na direcgão da revista Educacão

(1929), ôrgão da União Educativa Portuguesa.
. Entra para o Conselbo Adainistrativo no biénio 1926/28.
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MARQUES, Joaquim
. Serralheiro.

. Vogal suplente do Conselho Âdiinistrativo nos anos 1919/24.

MIRA, Matias Boleto Ferreira de (1875-1953)

. Hédico, professor e politico. Assistente de Fisiologia e encarregado, desde 1918, do curso de Quíiica Fisiolôgica,
este professor da Faculdade de Hedicina de Lisboa e director do Instituto Bento de Rocha Cabral dedicou-se á

investigagão científica nas áreas da Biologia e Fisiologia. Os trabalhos gue neste caipo desenvolveu náo se

confinarai no entanto ao conheciiento que delas era dado pelas revistas da especialidade, inclusivaiente

estrangeiras. A divulgagão de teias ligados a aliientagão, higiene e puericultura, pela sua iiportáncia social,
fê-la Ferreira de Hira quer através de lonografias guer na iiprensa periôdica: ãs Bases da Aliientacão Racional,

ã Higiene ou ã Histôria da Fisiologia juntai-se os artigos de divulgagão no jornal A Luta, as crônicas lédicas no

Diário de Noticias, e as palestras científ icas na Seara Nova. Era sôcio da Sociedade de Estudos Pedagôgicos e ieibro

das sociedades de Ciéncias Hédicas e Portuguesa de Biologia (tendo sido Presidente desta últiia). Poi ainda vereador

da Câiara Hunicipal de Lisboa e deputado ea trés legislaturas.
. Dirigente e colaborador da Universidade coao, respectivaaente, vice-presidente da Asseibleia Geral no biénio

1926/28 e organizador de duas séries de conferéncias sobre "A Higiene da Aliientacão" (1921/22 e 1925/26), das quais
fez ui resuao abreviado para apresentar na seccão de Setúbal (1925/26).

MIRANDA, Carlos de Figueiredo

. Vogal do Conselho Adainistrativo nos anos 1919/24.

MORAIS, Ezequiel de

. Tipôgrafo.
. Vogal do Conselho Adainistrativo para o bienio 1919/24.

OLIVEIRA, Antônio Joaquim Sá ( ? -1954)

. Professor e reitor de ua dos aais prestigiados liceus de Lisboa -

o Pedro Nunes - onde desenvolveu uaa accão

pedagogica gue lhe grangeou ua lugar conceituado entre a coaunidade intelectual agrupada ea torno dos probleaas
da educagão nacional. Âs aais iiportantes iniciativas e associacôes toaadas neste caapo tinha Sa Oliveira prestado,
e continuava a dar, o seu concurso. Entre outras aponteB-se a Acadeaia de Estudos Livres, a Liga de Educacão

Nacional e a Sociedade de Estudos Pedagôgicos. Apresentou diversas coiunicacôes ea Congressos do Ensino Secundario.

. Heabro da Coaissâo Consultiva e do Conselho Fiscal ea 1919/24 e 1926/28, tendo passado pela presidéncia do

Conselho Adainistrativo no bienio 1924/26. Para aléa de dirigente da da UPP, foi ainda responsável pela organizacâo
de conferéncias sobre Literatura, ea especial a regular e extensa série "Os Lusíadas", coa a qual se inauguraraa
os trabalhos da Universidade ea 1919 e que se aanteve pelo ano seguinte.

OLIVEIRA, Miguel do Espírito Santo

. Pintor. k data ea que colabora coa a UPP é taibei professor da Escola de Artes Aplicadas.
. Heabro da Coaissão Organizadora e vogal suplente do Conselho Adainistrativo ea 1919/24.

PENA, Mauro Rodrigues
. Professor priaãrio. Secretário e colaborador da revista Educacâo Social, dirigida por Adolfo Liaa.

. Vogal do Conselho Adainistrativo ea 1926/28.

PEREIRA, Antônio Ezequiel
. Pintor e professor. Apôs a conclusao do Curso da Escola de Belas Artes coapleta a sua fonacão ea Paris. É

considerado ua dos aelhores paisagistas, discípulo e representante da Escola Silva Porto. Á data da fundagâo da

UPP era taabéa professor na Escola Industrial Harqués de Poabal.
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. Faz parte do grupo inicial que se propôe fonar a UPP, integrando portanto a Coiissão Organizadora e aparecendo,
nos priieiros corpos gerentes eleitos coio 2S secretirio da Asseibleia Geral entre 1919/24.

PEREIRA, José Augusto
1

. Vogal do Conselho Adiinistrativo nos anos 1924/26.

POTIER, Alberto George
. Engenheiro, funcionário superior do Estado (do quadro das Obras Pdblicas).
. Heibro da Coiissão Ûrganizadora, do Conselho Adiinistrativo ei 1919/24 e do Conselho Fiscal ei 1926/28.

RAPOSO, Luís Robertes Simôes (1898-1934)
. Hédico. Professor da Faculdade de Hedicina desde 1923, viria a desenvolver larga actividade científica na sua

especialidade
-

Histologia e Patologia. Foi chefe de Gabinete de Antonio Sérgio, quando este passou pela linistério

da Instrugão ei 1923 e, seis anos depois, secretário geral da Junta de Educagão Nacional

. Entra para os corpos gerentes ei 1926/28 coio ls' secretário da Asseibleia Geral; proferiu taibéi conferências,
sobre 0 Valor Educativo da Investigagão Científica (8* secgão, 1924/25) e 0 Valor Horal da Ciência (8* secgão,

1925/26).

REIS, Cesário Augusto dos

. Puncionário superior do Ministério da Justiga.
. Heibro do Conselho Fiscal ea 1919/24.

REIS, João Baptista dos

. Construtor civil.

. Heabro do Conselho Fiscal ea 1919/24.

RODRIGUES, Augusto Carlos ( -1956)
. Guarda-livros nuaa eapresa coaerciai de Lisboa. HeBbro do grupo anarquista "0 Seaeador". Havia já participado,
coao eleaento da direcgão, nuaa experiéncia educativa siailar å UPP -

o Ateneu Popular. Deu taabéa a sua colaboragão
â adainistragão da revista Educagão Social, dirigida por Adolfo Liaa.

. Passa a integrar o Conselho Adiinistrativo, coi as fungôes de tesoureiro, no biénio 1924/26, sô as abandonando

ei 1950.

SANTOS, Antonio Domingos dos

. Tipografo.

. Vogal do Conselho Adsinistrativo ea 1919/24.

SANTOS, Antônio Francisco dos

. Heibro do Conselho Adainistrativo ei 1926/28.

SILVA, Antônio Constâncio da

1

. Heibro do Conselho Fiscal ei 1919/24.

SILVA, Antônio Tomás da Conceicão e (1869-1958)

. Pintor e professor da Escola de Belas Artes, Rodrigues Saipaio e Harqués de Poibal. Foi ui dos fundadores da

Sociedade Nacional de Belas Artes. Esteve ligado â fonagão da Universidade Popular Portuguesa, bei coio â

constituigão da Seara Nova. Era cunhado de Ferreira de Hacedo.

. Meibro da Coiissão Organizadora, do Conselho Adiinistrativo (1919/24) e depois secTetário da Hesa da Asseibleia

Geral (1926/28).
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SILVA, Gabriel Constâncio da

1

. Heabro do Conselho Fiscal ei 1919/24.

SILVA, Teodoro

. Serralheiro.

. Heibro do Conselho Fiscal ea 1919/24.

SOUSA, João de

. Tipografo.
. Heabro da Coiissão Organizadora e do Conselho Adiinistrativo ei 1919/24.

SOUSA, José Carlos de (? -1935)

. Frequentou o Instituto Coiercial de Lisboa e exerceu depois a profissão de contabilista. Segundo João Freire,

foi "o lelhor econoiista entre os libertãrios portugueses da época" (*). Ensinou línguas estrangeiras ei escolas

particulares e ocupou o cargo de director da Escola Oficina n2 1 durante alguns anos. Mas é talvez no panoraia da

divulgagão das ideias anarguistas ei Portugal que José Carlos de Sousa iais se distingue. Heibro de ui dos lais

iiportantes grupos de propaganda
- "0 Seieador", fonado ei 1923 aquando da Conferência de Alenquer e constituigão

da União Anarquista Portuguesa, e que se destacou na opinião de Edgar Rodrigues pelo seu "eipreendiiento ideolôgico"
e "pelos seus trabalhos de folgo cultural e sociologico" (**) -, terá tido nele acgão deteninante. Para Adriano

Botelho, taabéa pertencente ao grupo, tal coio Augusto Carlos Rodrigues
- aibos dirigentes da UPP, o últiio desde

1924 até å extingâo e o priieiro já nos anos trinta - "foi lesao o aais activo e eficiente dos [seusj eleaentos"

(***). Escreveu na iaprensa sindical e libertária, foi colahorador da Educagão Social e autor de uaa obra sobre

o regiae de propriedade. Entre os seus escritos aereceu-lhe atengão o instante probleaa da educacão operária, e

auito ea particũlar a iaportáncia que para a sua solugão tinhaB as universidades populares. Fez conferências para

os trabalhadores e conhece-se a sua participagão nos cursos organizados ea 1926 para as Juventudes Sindicalistas

de Lisboa.

. Entra para o Conselho Adainistrativo ea 1924/26, para no biénio seguinte assuair as fungôes de secretário-geral,
sô as abandonando ea 1934, supoaos por a doenga que o viria a vitiaar no ano seguinte o iapedir de se aanter na

direcgão da UPP. Realizou igualaente alguaas conferências (A Situagão da Hulher Através dos Teipos
- 1' secgão,

1925/26, e Saher para Poder - 10« secgâo, 1925/26), escreveu na iiprensa operária sobre os objectivos e fungão das

universidades populares, bea coio é da sua autoria uaa "histôria breve" da UPP datada de 1934 (****).

[(*) João Freire, "A Seienteira, do arsenalista Hilário Harques", Análise SociaL S.2, ns67-68-69, 1981, p.774.

(**) Edgar Rodrigues, A Resisténcia Anarco-Sindicalista ã Ditadura. Portuqal 1922-1939, Lisboa, Editora Seienteira,

1981, p.263.

(***) Adriano Botelho, "José Carlos de Sousa", A Ideia, ns8, Outubro 1977, p.36.].

(****)Encontrada ei lanuscrito no espôlio de Ferreira de Hacedo, este docuiento vei transcrito e anotado no grupo

V/4.

SUBTIL, Manuel (1875-1960)
. Professor priiário. Entre as escolas onde leccionou conta-se a Escola Nonal de Lisboa. Ei 1925 Faria de

Vasconcelos convida-o para o Instituto de Orientagão Profissional, aqui ficando exercendo actividade profissional

até 1944. Integrou diversas coiissôes de servigo ligadas å organizagâo e adiinistragão do ensino priiário. Escreveu

obras didácticas sobre o objectivos da Orientagão Profissional e colaborou na feitura de lanuais escolares.

. Heibro do Conselho Adiinistrativo no biénio 1926/28.

TAVARES, Estevão Luís

. Heibro do Conselho Fiscal ea 1926/28.
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VIDAL, Manuel Goncalves

. Operário aetalúrgico. Activista sindical e dirigente da CGT. Era anarco-sindicalista.

. HeBbro do Conselho Adainistrativo no biénio 1926/28.

VIEIRA, Alexandre Fernandes (1880-1973)

. Tipografo, revisor e jornalista, foi ua dos aais iaportantes e influentes dirigentes sindicais. Pertencia ã

corrente sindicalista-revolucionaria. Desde gue fundou o Grupo de Propaganda Social e o jornal A Greve ea 1908,

não deixou de participar nas aais iaportantes acgôes levadas a caho pelo aoviiento operário. Deseipenha diversos

cargos de direcgão nas associagôes ou sindicatos da sua profissão, trabalha na organizagáo de congressos e é

responsável pela redacgåo de trés iiportantes jornais operários: 0 Sindicalista (1910-1915), 0 Hoviiento Operário

(da U.O.N., 1917-1918) e por fii A Bataiha (1919-1920 ?). A doenca afasta-o teiporariaiente das lides sindicais

e do jornal, que vei a abandonar ei 1922, eibora durante este período o seu noie tenha continuado a aparecer no

cabegalho. Passa então a integrar o guadro tipográfico da Biblioteca Nacional. Apesar de intervir ainda no Congresso

Operário da Covilhã (1923), onde tenta arbitrar o conflito estalado entre anarco-sindicalistas e bolchevistas, a

proposito da adesâo ås internacionais, a sua actividade de lilitante circunscreve-se ao Sindicato dos Coipositores

Tipográficos, indo representá-lo ao IV Congresso da I.S.V. a Hoscovo, ei 1928. Conheceu a partir desta data o

exílio, s6 regressando ei 1932. Coiega por essa altura a trabalhar para a Seara Nova. 0 Hoviiento de Oposigão
Deaocrâtica (1945) teve o seu apoio. Publicou ei livro a histôria do loviiento operário e a de alguns dos seu

protagonistas, para aléi de outros trabalhos, uns versando sobre a sua profissão.
. Entra para o Conselho Adiinistrativo ei 1924/26, nele se lantendo no biénio seguinte. Deseipenhava a fungão de

delegado da Universidade junto das suas secgôes.

VIEIRA, José Augusto
. Eapregado na indũstria.

. Heabro do Conselho Fiscal ea 1926/28.
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Pela reunião metôdica de alguns textos e outros dados retirados do

fundo documental que constituiu a base empírica do trabalho, se foi

moldando esta II parte relativa â histôria da Universidade Popular

Portuguesa. Com o intuito de dar a conhecer a instituicão através de

uma leitura orientada das fontes, estas foram sendo apresentadas por

núcleos temáticos diferenciados , concluindo-se agora o acervo com um

conjunto de textos que não sá completam aqueles núcleos como os

animam no que têm de informacão atomizada e parcelar. Tratam-se dos

escritos produzidos por responsáveis da Universidade sobre a

instituicão â qual estão associados: neles se encontram informacôes

de natureza diversa, muitas delas focadas nos anteriores núcleos

documentais, sugerem a reflexão sobre questôes a atender para uraa

interpretacão histôrica da UPP e dão sobretudo uma imagera global e

coeva da instituicão tal corao a viara ou desejam ver os seus

dirigentes.

Esta antologia final inicia-se assim pela transcricão comentada de

quatro textos, da autoria de destacados elementos da UPP, que, em

moraentos diferentes do percurso da instituicão, nos deixaram dela uraa

imagera. É sobretudo a memôria de um grupo, tambéra ele com uma

histôria. Esta, tentámos nôs contá-la com este trabalho. Fique o

testeraunho.
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1. Forraacão e inauguragão: dos trabalhos encetados pela Comissão

Organizadora â aprovacão e eleicão dos primeiros corpos

gerentes ( Jan.-Ago. 1919)

NOTAS RESUHIDÍSSIHAS SOBRE A FUNDA?Ã0 DA

DNIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA (l)

1 - Nub dos priaeiros dias de Janeiro deste ano, estando reunidos ea casa de Ants. Augt3
Ferreira de Hacedo, alguns aaigos seus, entre eles Álvaro Ribeiro Barbosa e Álvaro Valente de

Alaeida, falou-se na criagão de uia Universidade Popular coio leio, o lais perfeito, de

contribuir para a cultura geral das diversas classes do país, cultura cu]a falta se considerou

a principal causa das constantes desgragas da Pátria, e o laior iipediiento do seu Progresso.

Trocaraa-se iipressôes sobre a possivel orientagão da instituigão a fundar, las não se chegou
a r.enhuaa conclusão definitiva, devido ás nuaerosas dificuldades de execugão que se

apresentaran.

2 -

Alguns dias depois, Ants Augte Ferreira de Hacedo tendo reflectido sobre as condigôes
aateriais do estabelecÍBento da Universidade Popular, apresentou aos seus aaigos ua priaeiro

esbogo do plano a seguir, baseado no aproveitaaento da aagnífica sala da Cooperativa "A Padaria

do Povo". Foi aceite a ideia e resolveu-se coaegar os trabalhos.

3 - Foi pedido a Eugénio Costa gue, junto da Direcgão da Cooperativa, averiguasse da

possibilidade de se alugar a sala da Cooperativa para nela se fazerea as conferéncias públicas

que constituiriaa a priaeira acgão social a exercer por parte dos colaboradores da Universidade.

A resposta da Direcgão da [Cooperativa] foi excelente, nâo so de generosidade, pois foi a sala

cedida gratuitaaente, aas taabéa de incitaaento ea prosseguir na ideia, pela aaneira

1
Dos docuaentos existentes no espôlio de Ferreira de Hacedo respeitantes â UPP, figura este aanuscrito,

ea cinco fôlios, nâo datado, nei assinado. Constitui uaa leioria descritiva e factologica, escrita pelo punho
deste professor, referente â foraagão da Universidade, ea cujos trabalhos foi figura deteninante. 0 texto

constroi-se sob ua conjunto de anotagôes cronolôgicas, registadas por alíneas e ea folhas de diferentes

diaensôes, exibindo alguaas eaendas e acrescentos. Apresenta título e sustea certas observagôes coa docuaentos

deaonstrativos, coao sejaa "o priaeiro prospecto de propaganda" e "todo o aoviaento da Universidade", docuientos

estes que nâo chegarai até nôs junto coi o lanuscrito. Desconheceios a intengão de Ferreira de Hacedo ao redigir
estas Notas , las pelo período que cobrei e pela fona coio estáo apresentadas, pensaios tratar-se,

eventualiente, de ui sucinto relatôrio das actividades exercidas pela Coiissão Organizadora
-

6rgão gue geriu
a UPP até aprovagão dos estatutos e realizagão das eleigôes para os corpos gerentes ei Agosto de 1919 -, siiilar

aos relatôrios anuais do Conselho Adiinistrativo destinados a serei apreciados pela Asseibleia Geral. Se

tivenos ei conta que "o priieiro ano social da Universidade considera-se coiegado ei 1 de Janeiro de 1919 [data

da fundagâoj e teninado ei 31 de Agosto do iesio ano" (Arts 44 do Estatuto), e que o texto das Notas tenina

justaiente onde se inicia o Relatôrio de 1924 - taibéi escrito por Ferreira de Hacedo -, referente aos trabalhos

executados pela priieira gerência eleita (ver 1/3.), podeios adiitir que iuito provaveliente as anotagôes sobre

a fundagão da Universidade Popular Portuguesa visariai uia apresentagão, aos sôcios, do trabalho desenvolvido,
no priieiro periodo de funcionaiento da instituicâo, pela Coiissão Organizadora, na qual Ferreira de Macedo

tinha a fungâo de secretário-geral. Foi ainda esta Coiissão gue elaborou o projecto de estatutos, a aprovar pela

Asseibleia Geral. Ei face do exposto e pelas referências cronolôgicas nele contidas, parece aceitável datar o

■anuscrito de 1919, e luito provaveliente do Verão deste ano. (BN, Esp.17, Cx. 2) .
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entusiástica e inteligente coio foi ela acolhida.

Estava dado o priieiro passo. Coa esta base de trabalho, constituiu-se iaediataaente uia

Coaissão organizadora coa: Eugénio Costa, Ants Conceigão Silva, Ants Ezeguiel Pereira, Abel de

Assungåo, Alberto George, Higuel do Espírito Santo de Oliveira, Ant* Augts Ferreira de Macedo,

Álvaro Ribeiro Barbosa, Álvaro Valente de Alaeida.

4 - A CoBÍssão organizadora passou a reunir-se freguenteaente priaeiro eB casa de Ants Augt9

Ferreira de Hacedo, e depois na sala de Cooperativa, estudando ainuciosaaente e discutindo todos

os proaenores tanto aateriais cobo de orientagão pedagôgica a dar â Universidade Popular (2).

Ao aesao teapo foi solicitada a adesão de individualidades de grande prestígio intelectual no

nosso aeio que nâo s6 garantissea as priaeiras realizagôes do prograaa da Universidade, coao

apoiassea a propaganda a fazer no sentido de atrair adeptos â causa ea vista.

Conseguiu-se assia a adesâo dos Snrs. Dr. José de Magalhâes, Dr. Francisco Reis Santos, Prof.

Ferreira de Siaas, Antônio Sérgio, Raul Proenga, Dr. Adolfo Liaa, Dr. Sá Oliveira, Dr. Silva

Teles, Prof. Harques Leitão, Dr. Cirilo Soares e Dr. Pedro José da Cunha.

Coa a autorizagão e aprovacâo desses Snrs foi langado. o priaeiro prospecto de propaganda da

Universidade, prospecto gue fica junto a estas notas ( ).

5 - Ao lado e siaultaneaaente coa a preocupagâo de estabelecer o aais solidaaente possível a

orientagâo e o prestigio pedagôgico e social da acgão da Universidade, foraa eapreendidos todos

os trabalbos necessarios para peraitir realizar praticaaente essa acgão.

Assíb se conseguiu a aontagea dua salão cineaatográfico, a aquisigão de aobiliário necessário

e o aluguel de alguaas dependéncias da Cooperativa para uaa biblioteca, uia secretaria e ui

gabinete da Direcgão. Foraa feitas as obras necessárias para a adaptagão conveniente dessas

dependências; foraa contratados os eapregados necessários e iniciou-se a propaganda para a

aguisigão de sôcios. Foi conseguida finalaente a autorizagão legal da parte do Governo Civil

para o funcionaaento da Universidade. Todos estes trabalhos, todas as conversas e consultas coa

as pessoas cuja colaboragão intelectual hão-de dar vigor e êxito â acgão da Universidade, se

estenderaa pelo espago de, aproxiaadaBente, 3 aeses.

Ea 13 de Abril podia dizer-se gue a Universidade estava criada. Â sua orientagáo, os teraos ea

que se organizara
- eabora provisoriaaente

- constaa sucintaaente do 25 prospecto aandado

distribuir, juntaaente coa a lista dos sôcios fundadores que tinhaa aderido ao grupo inicial.

Tendo-se solicitado do Sr. Dr. Pedro José da Cunha, ilustre reitor da Universidade de Lisboa,

que fizesse parte e presidisse âs sessôes da coaissão organizadora, aas não tendo Sua Ex' podido

coaparecer, foi designado para vice-presidente o sr. Eugénio Costa. Taabéa se escolhera para

2
É a uia destas reuniôes gue Ant6nio Sérgio, coio leibro do grupo de intelectuais solicitado a apoiar a

iniciativa, se refere na carta dirigida a Ferreira de Hacedo e Conceigão Silva, transcrita no grupo II/l. Vejaa-

se as observagôes críticas feitas pelo autor dos Ensaios a estes encontros de trabalho preparatôrio.

3
0 prospecto que deveria acoapanhar as Notas nâo se encontra no esp61io de Ferreira de Hacedo. 0 texto

do aludido prospecto poderá ser o que foi publicado ea A Capital de 2 de Fevereiro de 1919 coa o título "Pela

instrugão. Universidade Popular na freguesia de Santa Isabel". Nesta notícia se identifica o grupo que "se

propôe levar a efeito [...] a fundagão de uaa universidade popular", bea coao se apresenta o prograaa. Na lista

onoiástica fornecida pelo jornal constai, para aléi dos eleientos referidos por Ferreira de Hacedo coio

coiponentes da Coiissão Organizadora e Consultiva, os noies de Aureliano H. Ferreira e Celestino Soares.
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tesoureiro, provisoriaiente, o sr. Ezequiel Pereira, e para Secretário geral o Sr. Ferreira de

Hacedo.

Na sessão da Coiissáo organizadora de 13 de Abril, foi resolvido inaugurar-se soleneiente a

Universidade ei 27 de Abril, proaovendo-se no doaingo anterior 20 de Abril uaa sessão

preparatôria, para experiência do funcionaaento dos servigos e do Salão cineaatográfico.

RealizaraB-se aBbas essas sessôes, a de 20 de Âbril, presidida pelo Sr. Prof. Harques Leitão,

a de 27 de Abril presidida pelo Sr. Dr. Pedro José da Cunha e coa a presenga do Chefe do Estado

e do Sr. Ministro de Instrugão pública.

Na ls sessão, foi feito pelo secretário geral ua relato sucinto do plano de acgão eapreendido

pela coaissáo organizadora e dos trabalhos realizados, sendo tudo aprovado pelos presentes. .

Na

sessão solene inaugural proferiu o discurso de abertura o Sr. Dr. Pedro José da Cunha, e uaa

conferéncia sobre a Educagão popular o Sr. Hinistro de Instrugâo Pública (4).

Ea aabas as sessoes se projectaraB, no final, vários filaes instrutivos, de vulgarizagão

científica e industrial.

Iaediataaente na 2S feira seguinte ao dia da inauguragão, isto é ea 28 de Abril, se deu coaego

ãs conferéncias e ãs sessôes cineaatográficas educativas. Poucos dias depois abriu-se a

biblioteca, e iniciou-se o eapréstiao de livros para leitura aos doaicílios.

Todo o aoviaento da Universidade durante os aeses de Maio, Junho e Julho e Agosto até hoje,

consta das notas juntas [J\.

Não descansou a coaissão organizadora dos seus trabalhos. Reuniu todas as seaanas, auaentada já

dos snr. João de Sousa, Antonio de Figueiredo Junior, Alberto George e Urbano de Castro que

acederaa a colaborar coa o priaeiro grupo.

os resultados colhidos coa as priaeiras experiências, auaentou-se a propaganda, e

preparou-se, sobretudo, trabalho para o futuro. Tendo-se reconhecido de grande utilidade obter

ub subsídio oficial, foi ele solicitado particulanente ao sr. Hinistro de Instrugão Pública,

que desde o princípio seapre se aostrou dedicadíssiao â causa da Universidade Popular. Sua Ex.

eB 10 de Haio fez assinar ub decreto sobre a Universidade, publicado coa o ns 5781, e no qual

se declara a U.P. de utilidade nacional, concedendo-se-lhe ua subsidio aensal de 400 escudos

*
No artigo "Universidade Popular Portuguesa. A sua inauguragáo", publicado ea 0 Coabate de 28 de Abril

de 1919, resuaea-se alguaas partes do discurso do ainistro da Instrugão, Leonardo Coiabra. Assinale-se que este

intelectual foi eleaento participante no aoviaento das universidades populares desencadeado pela Resnascenga

Portuguesa apôs a iaplantagão da República. Colaborou não s6 coao dirigente desta associagão aas taabéa coao

conferente: proferiu ligôes de filosofia na Universidade Popular do Porto e nas suas extensôes de Coiabra e

Pôvoa de Varzia.

5
As actividades da UPP no priaeiro ano

- Haio-Julho de 1919 -

cingiraa-se á apresentagão de alguaas séries

de conferéncias, ã realizagão de sessôes cineaatográficas e ao funcionaaento da biblioteca. Vejaa-se as listas

sobre conferentes e conferéncias incluídas no grupo III /2. referente ao prograaa e actividades da Universidade

Popular Portuguesa.

6
A edigão do Estatuto da Universidade Popular Portuquesa, de 1925, insere nas páginas finais o referido

decreto (ver 111.). Era entâo ainistro da Instrugão João Caaoesas.

148



. Memôrias V/l.

Reconheceu-se ainda de vantagea estabelecer ua período de ferias, nos aeses de Agosto e

Seteabro, não sô pela dificuldade de proaover conferéncias nesse período, coao taabéa pela
necessidade de organizar tudo ea condigôes, de ea Outubro, e coa o auxílio do subsídio oficial,

proaover ua grande desenvolviaento e uia grande propaganda da acgâo da Universidade. Náo se

tendo, poréi, ui Estatuto legaliente aprovado por uia Asseibleia geral, nei Corpos qerentes

igualaente eleitos, foi reconhecido absolutaaente indispensável, apresentar e para aprovar ua

projecto de Estatutos, proceder-se âs eleigôes dos corpos gerentes para os anos sociais

seguintes.

[Ferreira de Hacedo]
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2. 0 arranque: da sede em Campo de Ourique ao estabelecimento

das primeiras seccôes nas associacôes operárias (1919-1921)

UH POUCO DE HISTÔRIA SOBRE 0 QUE TEM SIDO A UNIVERSIDADE POPULAR (7)

A propôsito da entrevista que há dias publicáaos sobre a Universidade Popular Portuguesa ( ),
recebeaos a seguinte carta, bastante elucidativa, gue aostra a utilidade daquela agreBÍagâo:

"Cuapre-ae agradecer vivaaente o artigo publicado na Batalha acerca da Universidade Popular

Portuguesa. Sendo esse jornal o porta-voz da organizagão operária, e pretendendo-se aplicar a

acgão pedagôgica da Universidade, sobretudo âs classes operárias, todo o interesse espontáneo
e carinhoso que esse jornal aostra pela Universidade, será para nôs ua significativo e forte

incentivo para prosseguinos no nosso trabalho.

Aproveitando esta ocasião, penita-ae sr9 redactor que ajunte alguns ponenores â ligeira
conversa que tivéaos por ocasiâo da sua visita â Universidade Popular Portuguesa.
A UPP fundou-se sea espalhafato. Os seus organizadores, alguns coa uaa já longa experiência de

tentativas educativas, pensaraa sobretudo ea realizar. Não anunciaaos grandes planos, não

proaeteBOS aquilo que não sabiaaos se podiaaos dar.

Ainda hoje a obra da UPP, já considerável, é desconhecida da grande sassa do público. Todavia,

quando abriaos a nossa associagão, há aenos de dois anos, tinhaaos coapletaaente aontado ub

salão cineaatográfico destinado exclusivaaente a filaes instrutivos e educativos, e tinhaaos já
ui pequeno núcleo de livraria coa 600 voluaes escolhidos. As priaeiras conferências organizadas
consistiraa ea três séries: Leitura e explicagão popular dos Lusíadas, pelo dre Sá Oliveira, As

ainas e os aetais, pelo sr. Ferreira de Siias, e Ligôes populares de sociologia, pelo sr. dr.

Adolfo Liia. Estas conferéncias realizaraa-se todas as segundas, quartas e sextas feiras,

respectivaaente ( ).

Ea Buitas delas, por exeaplo eB todas as do sr. SÍBas, foraa feitas nuaerosas projecgão
luainosas e corridos vários filnes sobre a vida nas ainas, os altos fornos e as fundigôes.

Até agora, téa-se corrido, no nosso cineaatografo, cerca de 30.000 letros de fitas sobre

7
Carta de Ferreira de Hacedo publicada no jornal A Batalha, de 19 de Janeiro de 1921. Para aléi de

docuientar a vida da UPP no periodo iiediataiente posterior ã foraagâo, fornecendo inclusivaiente alguns dados

quantitativos, dos poucos que possuíios, o texto assinado por Ferreira de Macedo recolhe ainda parte do seu

significado por nele se definirei os objectivos da Universidade, ei oposigão å prática educativa corrente ea

instituigôes siailares, bea coao por assinalar a crescente atengão concedida pelo diário da C.G.T. â

Universidade Popular Portuguesa. "Ua pouco de histôria..." conta-se entre os priieiros artigos de larga

divulgagão da UPP, seguindo-se, a partir de 1921, outros onde a organizagão sindical vai fonulando as suas

condigôes de colaboragão e deduzindo das vantagens desta associagão para a educagão operária.

8
Trata-se da entrevista concedida por Ferreira de Hacedo, publicada na priaeira página da edigão do dia

14 de Janeiro de 1921, cob o título "Dá-se boa pão de espírito ali na Universidade". Nela se aludea aos

objectivos desta instituigão educativa, âs actividades prograaadas para o ano 1920/21, bea coao a alguns

aspectos do seu funcionaaento e organizagão.

9
As séries aencionadas aparecei na iaprensa coa títulos aais abreviados coao sejaa, respectivaaente, "Os

Lusíadas", "Os Hetais" e "Sociologia". É pois sob estas designagôes que figuraa nos quadros do anexo docuaental

inseridos no grupo III/2.2.
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indústrias, plantas, aniaais, panoraaas, viagens, histôria, ciências, etc.

Depois das conferências citadas aciaa, auitas outras se téa realizado: nua prazo inferior a dois

anos, o seu núaero é aproxiaadaaente de 200.

Há ainda a notar que essas conferências não se têi realizado apenas na nossa sede. A nosso

pedido iniciou-se na Faculdade de Hedicina, no anfiteatro do Instituto de Anatoaia, uia

interessantíssiaa série de conferências sobre Anatoaia do corpo huaano, acoBpanhadas de

deaonstragôes práticas no cadáver. Essas conferéncias dirigidas pelo ilustre professor dr. sr2

Henrique Vilhena, inauguradas por ele aesao, e continuadas pelos seus distintos e dedicados

assistentes, tiveraa ub êxito enone. Vão continuar, pois são o coaego de uaa iaportante série

onde estão incluídos A Fisiologia do Corpo Huaano, As doengas, A Bigiene, A Educagão Física, Os

Desportos, etc.

Seria longa a enuaeragão de todas as conferéncias gue se têa realizado, e daquelas que nos

propoaos realizar, para as quais contaaos coa dedicadíssiaos colaboradores. Devo dizer-lhe que

tudo o que teaos feito o consideraaos principalaente coao uaa necessária experiéncia de

pedagogia social: dessa experiência teaos tido ensinaaentos preciosos gue nos vão guiando no

nosso trabalho de apuraaento de ua plano de educagão popular. Hoje esse plano teavlo já tragado

nas suas linhas gerais e, apesar das iaensas dificuldades práticas gue se nos antolhaB

constanteaente, cá vaaos lentaaente prosseguindo na sua realizagão.

Iaporta notar o verdadeiro carácter de acgão educativa que nos propoaos. Não se trata, cobo

auitos julgaa, e coao principalaente se faz ea outras Associagôes aparenteaente análogas â

nossa, de certas disciplinas cobo Aritaética, Desenho, Escrituragão Coaercial, línguas

estrangeiras, Dactilografia, etc. ou ainda Instrugão Priaária ou preparat6ria para certas

escolas oficiais. Nada disso, nea aesBo aguilo que se tea chaaado erradaaente extensão

universitária. Trata-se de BÍnistrar, ea séries de ligôes sintéticas, hanonicaaente

relacionadas, e seBpre ea linguagea acessível a toda a gente, aquele soaa de conheciaentos

científicos, literários, filosôficos e aorais que qualquer individuo, coao hoaea aoderno e

social, nâo pode ignorar.

É pois ua ensino popular superior e universal, inteiraaente novo, diferente de todos os que

setéa tentado realizar ou realizaa ee quaisquer Escolas oficiais superiores ou particulares.

É iapossível sr. redactor, expor-lhe aqui o desenvolviaento e a justificacão do nosso critério.

Todavia, direi ainda que, coao coapleaento desse ensino, tendo ea vista sobretudo a educagão

intelectual, proaovereaos outros aeios de acgão pedagôgica tendo ea vista a educagão estética,

aoral e cívica, tais coao concertos ausicais, representagôes teatrais apropriadas, orfeôes

populares, grupos de estudo ea coaua, etc.

Sr. redactor, se ea absoluto achaaos considerável o que já se tea feito na UPP, ea relagão ao

que é necessário fazer achaaos que é quase nada. É que sabeaos que o estado de ignorância e de

incultura aoral e social do povo é pavoroso. E dizendo povo, refiro-ae a toda a aassa de

populagão e não s6 ås chaaadas classes trabalhadoras. Esse estado de ignoráncia é a causa aais

profunda dos iaensos aales que nos afligea. A aodificagão desse estado há-de levar auitos anos,

há-de consuair auitas energias, e para essa aodificagâo náo será de aais uaa instituigão coao

a Universidade Popular Portuguesa.

Pedindo-lhe desculpa da extensão desta carta, e renovando-lhe os aeus agradeciaentos ea noae da

direcgâo da UPP, sou de

A. A. Ferreira de Hacedo
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3. Quinze anos de actividade: da República ao início do Estado

Novo (1919-1934)

A UNIVERSIDADE POPULAR PORTŨGUESA

UHÅ CURTA HISTÔRIA DESTA INSTITUICÃO (10)

Não há instituigâo gue vingue se não houve ua ideal superior a guiar os hoaens gue a fundaraa;

se não é acalentada pela energia dos que sinceraaente a aaparaa coa o seu esforgo e aantéa o

fogo sagrado gue inspirou os gue a instauraraa.

A Universidade Popular Portuguesa, de que vou ocupar-ae neste artigo, é o produto de uaa bela

concepcão dua hoaea que, cheio de ardor e confianca ea si aesao, levou ã prática a grandiosa
ideia de fundar uaa instituigão gue pudesse contribuir, eficazaente, para o aperfeigoaBento
huaano. Esse hoaea é o professor dr. Ferrreira de Macedo.

Teve ele a felicidade de ser coapreendido por alguns aaigos que não regatearaa a sua generosa

colaboragão e o ajudaraa a realizar o seu pensaaento altruístico e nobre.

Eb 1919 ficou inaugurada a Universidade ea questâo.

Dizer coa que enones dificuldades tiverai os fundadores de se defrontar para que não fosse

apenas ub sonho o elevado intento deste hoaeB, afigura-se-ae ocioso, pois que elas são fáceis

de calcular ea vista do aarasao intelectual e da aodorra das virtudes sociais de que enfena,

desde teapos a esta parte, o nosso povo.

Ua aal cabido egoísBO, uaa laaentável aberragão dos verdadeiros interesses da sociedade, uaa

nefasta incoapreensão dos deveres para coa a colectividade, tén afastado da nossa Instituigão
uia grande parte da juventude; de fona que a populagão associativa se reduz a ui liiitado

núaero de rapazes cheios de fé e de boa vontade e aos velhos que se lantêa fines no seu posto

dentro das fronteiras da nossa Universidade, dando exeiplo aos novos de coerência, de confianga
no futuro e de abnegagão pelo Ideal da perfectibilidade huiana.

É devido a esse punhado de dedicagôes que a Universidade Popular Portuguesa não fecbou já as

suas portas e que tei podido prosseguir na obra redentora que se propôs; e espera desenvolver

ainda iais a sua actividade eipregando todos os ieios possíveis de estender a sua acgâo

pedagôgica e social a ui laior âibito.

A justiga exige que não esquegaios essa brilhante pleiade de hoiens de letras, de verdadeiros

sábios, de filosofos, de pedagogos categorizados, de artistas de renoae que, nuaa dedicagão

10
A "curta histôria" da Universidade Popular Portuguesa foi encontrada ea texto aanuscrito, assinado e

datado, no espôlio de Ferreira de Hacedo. Escritas por José Carlos de Sousa, estas 13 páginas nuaeradas, cob

poucas eaendas e aparentando ter sido redigidas ea papel de rascunho, foraa, possivelaente, enviadas ao fundador

da UPP, a guei o autor sucedeu coio secretário-geral ei 1926. 0 deseipenho deste cargo estendeu-se até 1934,

coincidindo a redacgão da "Curta histôria" coi o teno da colaboragão prestada por José Carlos de Sousa na

adanistragão da Universidade: a doenga gue o vitiaaria no ano seguinte, estará provavelaente na origea do seu

afastaaento ap6s as eleigôes para os corpos gerentes do biénio 1934/36. As fungôes de secretário-geral são então

deseBpenhadas por Adriano Botelho, outro anarquista, entrado para o Conselho Adainistrativo no biénio anterior,

e seu coapanheiro do Grupo "0 Seaeador" (BN, Esp.17, Cx.26).
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aciaa de todo o elogio e nunca deaais adairada, jaiais besitarai ei, gentiliente, prestarei a

sua valiosa colaboragão, vindo â nossa sede larcar o seu lugar na luta contra a ignoráncia e

superstigão; no coibate corajosaiente travado contra todas as causas de atraso lental e social

A Universidade Popular Portuguesa aproveita o ensejo para, lais uia vez, lanifestar quanto se

sente grata para coi essas eiinentes individualidades; sea, contudo, esquecer os grandes

servigos recebidos de outros colaboradores, eibora huiildes, gue â obra espiritual desta

Instituigão, têi dado o lelhor do seu esforgo.

É no conjunto destas dedicagôes generosas que a ũniversidade Popular Portuguesa deve o ter

podido cuiprir a sua lissáo, cada vez lais cabaliente.

Disse eu algures:
"A Universidade Popular Portuguesa não é certaiente iua instituigão coio a de Antuérpia; nei

lesao uia realizagão do alcance da ũniversidade de Cracôvia ou da do Faubourg de Saint-Antoine;

las é seguraiente uia das gue iais têi contribuído para a difusão dos conheciientos científicos,
literários e artísticos; uia das que lais se tea esforgado por elevar o nível aoral do povo

português â altura que os progressos do espírito huaano exigea de gualquer país que queira

aperfeigoar-se e preparar para si ua futuro de beleza e hanonia sociais" (12).

Organizou, para esse fia, ua plano pedagogico de acgão recorrendo, coa tal propôsito, â opinião
e conselho dos aais afaaados pedagogos, justaaente autorizados na ciéncia da Educagão.

Ea hanonia coa tal plano, a vida da nossa Universidade tea sido trabalhada coa entusiasao

durante os quinze anos da sua existência.

Eis, aui esgueaaticaiente, aui sinteticaaente, o plano pedagogico aludido:

Conferências sobre todos os assuntos que possaa interessar o indivíduo coao hoaea aoderno, seja

qual for a sua profissão ou a sua posigão social; tais coao: as hipoteses cosaogônicas; as

teorias aodernas da físico-quíaica; constituigão da aatéria; a aineralogia; a geologia; a

botânica; a zoologia; a biologia; a origea das espécies; o transfonisao; o evolucionisao; a

geografia física, econôaica e política; a antroplogia; a etnografia; a arqueologia; a anatoaia;

a fisiologia; as doengas e ledicaientos; a higiene geral; a educagão física; os desportos e os

jogos educativos; o alcoolisio e o tabagisio; a tuberculose; a puericultura; as latérias-priias;
os produtos úteis â vida; a tecnologia; as indústrias fundaientais; a sociologia; a estrutura

e o iodo de actuar das sociedades huianas; a econoiia política e social; a organizagão
científica do trabalho; o tailorisio; o Direito e as leis; os orcaientos dos Estados; o crédito;

o cáabio; o coiércio; a industria; a agricultura; o iiinicipalisio; os seguros sociais; as

doutrinas político-sociais; o iiperialisio; a colonizagão; a Sociedade das Nagôes; a histôria

da civilizagão, das descobertas e das grandes invengôes; a histôria das religiôes; a historia

11
Os colaboradores da Universidade Popular Portuguesa são apresentados no grupo respeitante å sua

identificagão biográfica (IV/2.). Na parte relativa ås conferências consta igualiente uia lista onoiástica

circunscrita apenas a este sector (II 1/2. 2).

12
Conheceios alguns artigos onde nos é dado apreender o que pensava José Carlos de Sousa acerca da fungão

educativa quer das universidades populares enquanto lodelo, quer da UPP pela orientagão e prograia desenvolvido.

Vejai-se a este propôsito: "Rediiindo o passado construindo o futuro", A Batalha, Supleiento, 6 Jul. 1925; "Na

reabertura da Universidade Popular Portuguesa produzirai-se elevadas afinagôes", A Batalha, 23 Out. 1925; "As

Universidades Populares", Renovagão, n213, 1 Jan. 1926; "A acgão das universidades populares", A Batalha,

Supleiento, 15 Har.1926; "0 cineia na educagão", A Batalha, Supleiento, 8 Fev. 1926.
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da Grande Guerra; as belas-artes, a iiisica, o teatro; a arte e o povo; a arte e a vida; a

psicologia; a histôria a características essenciais das doutrinas lorais e filosôf icas; Portugal

econôiico, corográfico, estético, social, colonizador; a literatura e a lúsicas sociais; os

grandes hoiens de Portugal e de todo o mndo (13).

Aléi desta actividade, o plano coipreende sessôes de cineia educativo, absolutaiente recreativo-

instrutivo, loralizador.

Entre os ieios de acgão tei ainda uaa biblioteca que beneaéritos espíritos de escol,

frequenteaente, enriquecea coa valiosas dádivas de livros; bibliotecas aôveis que circulam nas

secgôes da Universidade estabelecidas seapre que possível nos aeios trabalhadores; leituras para

criancas e adultos; excurssôes, teatro, sessôes ausicais e sinfônicas; orfeôes populares;

laboratôrio de psicologia experiaental; ua conselho pedagôgico para consultas dos interessados,

constituido por superiores figuras do nosso aeio científico, literário e artístico -

coao, por

exeaplo, Adolfo Liaa, Agostinho de Caapos, Hendes Correia, Sá Oliveira, Hira Fernandes, Aurélio

Quintanilha, Vieira de Alaeida, Câaara Reis, Ferreira de Mira, Antônio Sérgio, César Porto,

etc; nuaa palavra, aédicos, jurisconsultos, enqenheiros, arguitectos, econoaistas, professores,

peritos ea todos os raaos do saber. Alguaas destas eainentes personalidades fizerai e fazem

parte dos Corpos Gerentes da Universidade ( ).

Ultiaaaente, este plano foi desenvolvido no gue respeita a conferéncias. Classificaraa-se estas

ea dois grupos:

l9 -

Grupo Geral: coapreendendo conferências sobre os países estrangeiros; probleaas lorais e

sociais na literatura; doutrinas sociais conteiporáneas; probleaas actuais da higiene social;

probleaas filosôficos do aundo aoderno, cobo a origea do hoaea; concepcão de Deus; iaortalidade

da alia; o sentiaento religioso; a liberdade huaana; a liberdade de consciéncia; as leis

naturais; aonisao e pluralisao; o progresso social; as ideias individuais e sociais; a Paz

Universal; a hamonia social; a histôria das belas-artes, da aúsica e das artes aenores; a

historia da civilizagão, etc.

2- -

Grupo Nacional: o país industrial e agrícola; o país artístico e pitoresco; o país

econôisico e financeiro; histôria pátria; as colônias; a assistência social; a instrugão pública.

i:
As unidades teaáticas do prograaa das conferéncias aqui apresentadas por José Carlos de Sousa são

reproduzidas quase na íntegra do "plano educativo geral" (ver III/l.l). Por esgueciaento ou oaissão deliberada

s6 não aparecea os teaas "educagão cívica", "educagão dos pais" e "educagâo feainina".

14
Taabéa na apresentagão das deaais actividades o autor segue o "plano educativo geral". Não aenciona,

no entanto, os "grupos de estudo livres" nea os "caapos de jogos". Estão ausentes, igualaente, as "consultas

paidotécnicas", eabora as suas fungôes se encontrea parcialaente cobertas no trabalho exercido pelo Conselho

Pedagôgico. As duas priaeiras actividades referidas não passaraa do plano, e a terceira funcionou apenas no ano

educativo 1921/22. Não deve ter havido, portanto, intengão de as retoaar, o que já não acontece quanto âs

fungôes do Conselho Pedagogico. Estas aparecea descritas en concordância cob as propostas de Ferreira de Macedo

aanifestadas ea 1928 perante a crise que afecta a Universidade e a desvirtua dos seus propôsitos iniciais

("Biblioteca da UPP - Plano de trabalho para o biénio 1928-30"
-

ver grupo III/1.5.). Seaelhante facto nâo sô

indica terea sido aceites parte daquelas propostas, coao deixa supor que a caracterizacâo feita, por José Carlos

de Sousa, da Universidade eæ 1934, assenta nuaa selecgão entretanto feita ao seu prograsa. Mesao que a tônica

seja colocada aais no planificado do que no realizado. 0 orfeão, o grupo de teatro, as excursôes, entre outras,

nunca passaraa de pontos do prograBa.

154



. Memôrias V/3.

(15).

Este prograaa de trabalhos está sendo cuiprido. Boas vontades não nos téi feliziente escasseado.

Tanto nos priieiros teipos da fundagão da nossa Universidade coio nos últiios anos, envergaduras

de subida cultura e loralidade, coipenetradas do seu subliie dever social, téi posto e estão

seipre decididaiente inclinadas a pôr, ao servigo dos ob]ectivos da Universidade, os tesouros

do seu vasto saber e da sua abnegada dedicagão. Não citeios noies: o público assistente âs

nossas sessôes e ledor do nosso noticiãrio tea tido conheciiento suficiente de gue as nossas

palavras não traduzei uia descabida presungão e gue, pelo contrário, correspondea a uia verdade

indiscutível.

Por decreto n2 5781 de 10 de Maio de 1919 a nossa Instituigâo foi declarada de utilidade pública

pelo governo português; e, lais tarde, louvada por portaria de 16 de Abril de 1923 (16).

Alguns cursos se têi feito. Leabraa-ae agora os seguintes: curso de educagâo para a vida; cursos

de iniciagâo aateaática, de iniciagão quínica, de iniciagão de latia; curso de econoaia

política; curso de histôria da civilizacâo; curso de iniciagão de aicrobiologia. ( )

Séries de conferências se realizaraa e continuaB realizando-se, sobre variadíssiaos assuntos;

alguns dos quais citarei. Recordo-ae dos seguintes: "Evolugão da Huaanidade", "Os probleBas

aorais e sociais no teatro conteBporâneo"; "Geografia colonial"; "Eleaentos de Sociologia";
Histôria da Arte"; "Histôria da Civilizagão"; "Conércio e Finangas"; "Viagea ã Roda do Mundo";

"As Grandes Invengôes e Descobertas Científicas"; "Higiene e Puericultura"; "A crise actual da

civilizagão e o probleaa da educagáo popular"; "A Faaília"; "Ligôes de Psicanálise"; "0

trabalho"; "Assistência Social"; e auitas outras de que ae não leabro (ia).

FizeBOS sessôes de hoaenagea a alguns vultos notáveis cobo Pestalozzi, Castilho, João de Deus

(15), Berthelot, Ibsen, Alberto Durer, José Augusto Coelho, etc

15
0 gue escreveaos na nota anterior aplica-se taabéa aqui. José Carlos de Sousa, no que respeita ao plano

"ultiflaaenten adoptado para as conferências, apresenta integralaente as indicagôes propostas por Ferreira de

Hacedo ea 1928 ("Plano de trabalho apresentado ..." -

ver grupo III/1.5.).

16
Tanto o decreto coao a portaria vêa publicados no Estatuto da Universidade Popular Portuguesa, na sua

edigão de 1925 (ver 1/1.)

17 Á excepgão do curso "Educagão para a vida" (apresentado por Eaílio Costa na sede e na XI secgâo ea

1924/25), todos os deaais se devei ter organizado depois de 1927. Sabeios por ua prograia iapresso (4 p.) que

o "Curso popular de iniciagão quíaica. Introdugão a ui curso popular de filosofia", se realizou na sede, no ano

de 1930/31, sendo Ferreira de Hacedo o seu responsável. 0 curso foi acoipanhado "coi nmerosas experiências,

proiecgôes luiinosas, quadros, estaipas, gráficos".

18
A laioria das 15 séries iencionadas fizerai parte do prograia de conferências apresentado nas diversas

secgôes entre 1919 e 1927. Figurai portanto nos quadros do grupo 111/2., eibora alguias coi títulos ligeiraiente

diferentes, coio sejai: "0 Teatro na Vida Horal e Social Conteiporánea" (2J); "Sociologia" (4«); "Historia

Popular da Arte" (51); "Uia Viagei å Volta do Hundo" (8*)- As 4 últiias séries referidas por José Carlos de

Sousa devei ser posteriores a 1927. Teios conbeciiento, a título de exeiplo, que a série "Assistência Social"

chegou, pelo lenos, até ã sétiia conferéncia: versou o teia "Colônias penais agrícolas" e foi proferida por Tude

de Sousa (0 Povo, 4 Jul. 1929). A "Higiene e Puericultura" aparece taibéi incluída nas séries. No entanto,

trata-se decerto do curso organizado por Adelaide Cabete ei 1924/25, destinado a "senhoras e raparigas".

19
Ver prograia destas sessôes no grupo III /2.
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Encetaios a série "Grandes Figuras Horais Conteiporåneas" ei 1932, a qual se prolongou por todo

o ano 1933/1934 (20) e continuará no prôxiio exercício. Taibéi no iesio exercício,

prosseguireios coi a série "0 Hoiea no Universo" principiada ea Outubro de 1933 e de que já se

fizeraa nove sessôes.

AléB disto, seapre que possível fareaos, coao no passado, serôes de arte. Achaaos estas

recreagôes espirituais auito úteis â Educagão. (21)

Para isto, coao para tudo o aais, teaos tido o aaparo consolador dos nossos devotados

colaboradores. Pena é que a crise econôaica sirva de pretexto para se não auaentar a populagåo

associativa da nossa Instituigão coa o ingresso de novos associados; os guais não podendo ou não

querendo dar a cota insignificante de Esc. 2$50 por aês, não regateiaa, auitos deles, pagar rios

de dinheiro por ua lugar nui espectáculo eibrutecedor de boxe ou tourada, esguecidos do gue

devei â sua dignidade de ser huaano e â sociedade.

Se esse dinheiro eapregado ea iabecilizar povos e perverter-lhes o seu carácter, as suas

gualidades aorais, de foraa a transfonar os hoaens ei aniaais ferozes, entrasse de preferência

nos cofres das instituigôes educativas e perfectibilizadoras, coio as universidades e escolas

progressivas, a tarefa dos educadores seria luito lais eficaz ...

Seja coio for, e seipre na esperanga de que os novos actualiente transviados por liragens bea

ilusôrias ou por critério reaccionário de quea tea interesse ea os desviar do seu verdadeiro

caiinho, ua dia reconsiderea e vejaa coao é errado e falso o ponto de vista que hoje os reduz,

a Universidade Popular Portuguesa, pobre, huailde, entravada na sua acgão por ail dificuldades,

tea aantido corajosaiente a sua atitude nobre e digna, honrando assia a iniciativa do seu

fundador e procurando servir os altos interesses da Espécie.

Julho de 1934

José Carlos de Sousa

20
Jaiae Brasil, ea ui artigo publicado na República de 14 Haio 1934, intitulado "Cultura Popular"

identifica alguias das "Figuras Horais" abordadas nesta série, bei coio os respectivos conferencistas, dando

por realizadas cerca de letade: "Roian Rolland" -

Doiingos Monteiro; "Elisée Reclus" - Eiílio Costa; "C. Gide"

- Antônio Haria Godinho; "Pedro Kropotkin"
-

Caipos Liia; "Wilson" -

Hargues Guedes; "Leon Tolstoi" - Bourbon

de Henezes; "Gandhi" - Salinas de Houra; "Halatesta"
- José Carlos de Sousa; "Sun Yat Su" e "Giner de los Rios"

- João de Barros; "João de Deus", Palia Carlos; "Saipaio Bruno" - César Porto; "Guerra Junqueiro", Hernani

Cidade; "Haxiio Gorki" - Avelino Cunhal; "Hagalhães Liia" - Alexandre Ferreira; "Octave Hirbeau" - Cristiano

Liia; "José Augusto Coelho" - Alberto Piientel Filho; "Antero de Quental"
-

Nogueira de Brito; "Eiile Zola" -

Cåaara Reis; "Latino Coelbo" - Brito Caiacho; "Francisco Ferrer"
- Toiás da Fonseca; "Pasteur" - Aurélio

Quintanilha; "Tagore"
- Teixeira de Pascoais; "Einstein" - Hira Fernandes; "Curie" - Branca E. Hargues; e

"Alexandre Herculano" - Antônio Sérgio.

21
José Carlos refere-se âs sessôes lusicais que sô se coiegarai a organizar no ano 1924/25, tendo

prosseguido nos seguintes até 1927. Os seus prograias encontrai-se descritos no gmpo III /2. .
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4. Da criacão â extingão: uma meraôria residual e ura tributo ao seu

fundador

UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA

INSTITUICÃO DE CULTURA DE QUE FOI CRIADOR 0 PROF. FERREIRA DE HACEDO (22)

Entre as instituigôes que, ei Lisboa, prestarai optiios servigos, coi o proposito de contribuir

para a educagão geral do povo, figurou a Universidade Popular Portuguesa, criada no Verâo de

1919 e extinta ei 1950, cuja sede foi na Rua Luís Derouet, eipreendiiento que se deveu ao prof .

Ferreira de Hacedo, que havendo coiegado a exercer a sua acgão pedagôgica ei escolas industriais

a teninou coio professor do Instituto Superior Técnico.

[...]

Coipletaiente estranha a quaisquer propôsitos, discussôes ou lanifestagôes de política

partidária ou controvérsia religiosa, possuia a Universidade Popular Portuguesa uia biblioteca

constituída por lais de 10 000 voluies, que, quando da sua extingão, foi entregue ã Sociedade

A Voz do Operário, tendo taibéa publicado vários núaeros do jornal "Educagâo Popular".

Hanteve diversos cursos, entre eles os de Iniciagâo Cultural, dirigido pela escritora Francine

Benoit, e os de Biologia, Fisiologia, Física, Hateaática, Arguitectura, este dirigido pelo

arquitecto Francisco Keil do ABaral, e de Húsica, da direcgão do prof . Luís de Freitas Branco,

cob a cooperagão de H. Santiago Kastner, D. Eia Roaero da Câflara Reis, D. Orquídea Quartia e

Fernando Lopes Graga.

A acgâo da Universidade Popular não decorria, apenas, na sede, aas, taabéa, nas secgôes que

possuía ea vários sindicatos, entre eles os dos Caixeiros, do Pessoal do Arsenal do Exército,

dos Metalúrgicos, da Construgâo Civil, dos Chapeleiros, e, fora de Lisboa, no Barreiro e ea

Setúbal.

* * *

Coao ocuparíaaos ua espago de gue esta revista não dispôe se pretendesseaos dar nota

desenvolvida da acgão deseapenhada na Universidade Popular Portuguesa, pelo prof. Ferreira de

Hacedo, liaitar-nos-eaos a salientar que se a circunstáncia de se lhe dever a iniciativa de tão

beneaérita instituigão s6 por si seria aotivo para render culto ã sua aeaôria -

pois faleceu ea

19 de Seteabro de 1959, coa 72 anos
- aais aaplo significado possui o facto de haver aetido

oabros ã série eapresa nua teapo ea que, independenteaente das ligôes que diariaaente dava ea

22
Este artigo saiu a público na Vida Hundial, de 3 de Abril de 1970, na seccão "Arguivos VH" (pp. 44-45).

É, na prática, uaa reedigão do texto que Alexandre Vieira publicou na Seara Nova, no núaero de Outubro de 1959,

ei hoienagei a Ferreira de Hacedo, falecido no lés anterior ("Desaparece ui paladino da educagão popular

portuguesa", pp.316 e 325). A perspectiva adoptada para abordar a histôria da Universidade Popular Portuguesa,

■uito vinculada â biografia do seu fundador, fica ei parte explicada. As ligeiras alteragôes entretanto

introduzidas nâo lodificai substancialiente o texto, apesar de reforgarei alguias ideias anteriores. O parágrafo

introdutorio, onde se explicitai os obiectivos da UPP, releibrai, nos já distantes anos 70, o que foi aguela

instituigão criada por Ferreira de Hacedo. A época taibéi penite alusôes lais rasgadas â lilitáncia deiocrática

daquele professor. Nesse sentido se faz referência ao afastaiento do ensino público deste e de outros

professores ei 1947, devido å participagão no loviiento oposicionista ao Estado Novo, gerado coi a canditadura

de Norton de Hatos å Presidência da República.
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sua casa, era forgado, ã noite, a ir de longada do Caipo de Ourigue (onde residia) â Escola

Industrial Afonso Doaingues, ea Xabregas, onde foi professor, durante 18 anos, forgado não s6

por iaperativos de ordei econôiica, pois era pobre, las taibéi pela paixão que doiinou toda a

sua vida: a de ensinar, a de contribuir para o esclareciiento e valorizagão da pessoa huaana.

Antes exercera o professorado na Escola Hargués de Poabal, e, tanto no priieiro coio no segundo

desses estabeleciaentos de ensino técnico, era auito guerido dos alunos, guase todos operários

aetalúrgicos, pois as suas ligôes tomavai-se tão atraentes gue raros eraa os discípulos gue

faltavaa âs aulas, durante as guais revelavaa, invariavelaente, a aaior capacidade de atengâo.

* * *

Era tão alta a craveira aental do prof. Ferreira de Hacedo, e expriaia-se coa tanta clareza e

elevagão, que nâo se liaitava a iapor-se â estiaa dos alunos, porquanto taabéa conquistava o

respeito e a siapatia das pessoas já sazonadas e de ideias avangadas, assia se explicando que,

nuaa época ea que andávaaos absorvidos por preaentes quefazeres de "A Batalha" e do lugar de

secretário, que siaultaneaaente ocupávaBos na União Operária Nacional, não conseguiaos resistir

ãs sohcitagôes gue nos fizera no sentido de danos a nossa cooperagão â U.P.P.

Assíb, por havenos passado a fazer parte do Conselho Adainistrativo da instituigão, ingressáaos

nela, coa Augusto Carlos Rodrigues e José Carlos de Sousa - dois falecidos libertários, dos de

aaior grandeza aoral e intelectual coa queæ teaos contactado nas lides de carácter sindicalista

-, e acoapanháBOS, auitas vezes, o prof. Ferreira de Hacedo guando ele ia realizar cursos e

conferências nas secgôes que a U.P.P. aantinha nas sedes dos sindicatos a que aciaa aludinos,

assÍB coao acoapanháaos outros devotados pedagogos, entre os quais Bento de Jesus Caraga, Faria

de Vasconcelos, Câaara Reis, Dias Aaado, Eaílio Costa, Adolfo Liaa e Avelino Cunhal.

Ainda hoje é recordada, entre as aanifestagôes culturais levadas a efeito pela U.P.P., a série

de conferências sobre doutrinas político-sociais conteaporáneas, que tanto éxito obteve.

* * *

Huitas outras aanifestagôes culturais proaoveu a C.P.P., Bercê da intensiva acgâo desenvolvida

pelo prof. Ferreira de Hacedo, aais tarde secundado brilhanteaente pelo que foi eainente

catedrático, o dr. Bento de iesus de Caraga
- então querido colega daquele e que viria a ser o

adairável continuador da sua obra na U.P.P. -, aanifestagôes ea todos os doiínios, especialiente

nos de divulgagão social, artística e científica, tendo sido versados, entre outros, os

seguintes teias: "A Cultura do Espírito e a Saúde", "A Hoeda e o Crédito", "0 que nos Ensina o

Hicroscôpio", "A Eiigragão Botånica", "A Conquista da Verdadeira Liberdade", "A Fisiologia do

Trabalho", "A Evolucão da Huianidade", "A Tuberculose ei Portugal", "0 Aspecto Horal do

Desporto", etc.

Proioveu a U.P.P., taibéi, conferências acerca de grandes figuras lorais conteiporåneas ,
coio

Roian Roland, Eliseu Reclus, Carlos Gide, Kropootkine, Tolstoi, João de Deus, Gandhi, Haxiio

Gorki, Halatesta, Guerra Jungueiro, Sun Yat Sen, Hirabeau, etc.

* * *

Licenciado coi o curso de Ciências Hateiáticas da Universidade de Lisboa, foi o prof . Ferreira

de Hacedo noieado, ei Outubro de 1927, assistente do Instituto Superior Técnico e, dezasseis

anos volvidos, ascendia, lediante proposta do respectivo conselho, a professor catedrático, coi
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■anifesto regozijo dos alunos que lhe prestarai, então, expressiva hoienagei.

Passou a reger, coi notável proficiéncia, as cadeiras de Hateiáticas Gerais e GeoBetria

Descritiva, e foi ele que substituiu o eng. Duarte Pacheco -

gue era alguéa
-

nos períodos ea

que o falecido hoaea público ocupou os lugares de presidente da Cåaara Hunicipal de Lisboa e de

ainistro das Obras Piiblicas.

Poréa, o probo educador, gue, apesar de ser ua fine deaocrata, jaiais exteriorizou, na cátedra,
as suas ideias e auito aenos fez politiquice era, odiosaaente, separado do servigo ea 1947,
nuaa lista eB que figuraraa outros eainentes professores, entre os guais os profs. Pulido

Valente, Rodrigues Lapa, Aurélio Quintanilha, Bento de Jesus Caraga, etc.

* * *

Socio de A Voz do Operário, jaiais o prof. Ferreira de Hacedo -

gue tinha auito orgulho eB

confessar gue era filho de ua casal de aodestos trabalhadores de aesão Frio, e que s6 â custa

de grande esforgo se licenciara -, deixou de responder coa galanteria aos pedidos que lhe faziaa

os directores daquela instituigão proletariana para nela realizar conferências.

Assíd, não s6 efectuou ali várias palestras, ias taabéu dele surgiu a sugestão de que os 10 000

voluaes que a U.P.P. possuía fossei oferecidos â biblioteca da Sociedade A Voz do Operário.

E quis ainda o adairável Hestre e grande carácter, guando aorreu, que o seu cadáver - coberto

cob a bandeira da instituigão dos trabalhadores -

seguisse, na aodesta carreta funerária da

Sociedade A Voz do Operário, para uia cova rasa do ceaitério da Ajuda, cova que ficou coberta

de flores. [...]

Alexandre Vieira
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