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Código de referência
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Título

Escola Secundária de Afonso de Albuquerque, Guarda

Datas descritivas

1897-[s.m.]-[s.d.] / 2003-[s.m.]-[s.d.]

Dimensão e suporte

17,09 m.l.; papel

Entidade detentora

Secretaria-Geral do Ministério da Educação e da Ciência

Produtor descritivo

Portugal, Ministério da Educação, Direção Regional da Educação do Centro, Escola Secundária de
Afonso de Albuquerque, Guarda.
A reforma de Passos Manuel de 17 de Novembro de 1836, em que cada capital de distrito do país seria
criado um liceu, não foi um acontecimento imediato. O Liceu Nacional da Guarda só existirá de facto,
ainda que de forma precária, desde o ano letivo 1848/49 no edifício do Governo Civil da cidade, local onde
funcionava a secretaria e onde os alunos realizavam os exames. As aulas, no entanto, eram ministradas
nas casas particulares dos docentes.

História
administrativa/biográfica/familiar

Só em 3 de Agosto de 1855 o Liceu Nacional da Guarda entra formalmente em funcionamento, com o
auto de instalação dando assim cumprimento à Portaria do Conselho Superior de Instrução Pública de 4
de Julho de 1855.
A escola passou por uma fase de crescimento tendo ocupado sucessivos edifícios à medida que ia
aumentando o número de alunos. O primeiro edifício do liceu estaria localizado no centro histórico da
cidade, num prédio do Largo de S. Vicente, onde funciona um conhecido restaurante de gastronomia
regional, embora a secretaria continuasse a funcionar no edifício do Governo Civil. A partir de Maio de
1860, o liceu foi transferido para as instalações do Seminário da Guarda, ao abrigo do disposto no artigo
55.º da Lei de 20 de Setembro de 1844, que previa o funcionamento dos liceus portugueses nos edifícios
religiosos quando não houvesse instalações condignas a disponibilizar pelo Estado. Em Outubro de 1884,
foi integrado no rés-do-chão do atual edifício do Governo Civil. As deficientes condições materiais do liceu
levaram a reitoria a encetar, a partir de Maio de 1890, uma campanha pela construção de um edifício
novo. A partir de Março de 1927, o liceu instala-se num imóvel junto da Torre de Menagem e do Cemitério
Municipal, onde estava instalado um convento de monjas Clarissas, edifício atualmente ocupado pela
Escola EB 2,3 de Santa Clara. Em Dezembro de 1965 foi aprovado o projeto do arquiteto António Maria
Veloso Gomes para a construção de um edifício que instalasse o liceu. Em Junho de 1969 inaugura-se o
edifício de raiz, na rua comandante Salvador do Nascimento.
Pelo Decreto nº 5 096, de 17 de Janeiro de 1919, passou a denominar-se Liceu Central de Afonso de
Albuquerque. Na fase inicial do liceu, a frequência era exclusivamente masculina, mas a partir de 1895
começaram a matricular-se as primeiras alunas. No início dos anos 80, a frequência feminina ultrapassa a
frequência masculina.

Condições de acesso

Entre os alunos que frequentaram o liceu é de notar, a passagem do escritor Vergílio Ferreira no ano
letivo 1932/33, depois de ter abandonado o Seminário da mesma cidade.
O fundo da Escola Secundária de Afonso de Albuquerque é constituído por 5 séries documentais
pertencentes às secções: Recursos Humanos, Recursos Financeiros e Pessoal Discente.
A organização das séries documentais inventariadas segue a estrutura adotada pela Portaria de Gestão
de Documentos n.º 1310/2005, de 21 de Dezembro.
Documentação sujeita a autorização para consulta.

Idioma e escrita

Português

Características físicas e requisitos
técnicos
Localização

Bom estado de conservação

Unidades de descrição relacionadas

"Relatórios de actividades escolares dos reitores dos liceus".

Âmbito e conteúdo
Sistema de organização

Arquivo em fase de instalação definitiva.

"Relatórios de actividades dos professores".
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Entidades detentoras de unidades
arquivísticas associadas

Portugal. Ministério da Educação. Secretaria-Geral. Direção de Serviços de Documentação e de Arquivo
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