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Nível de descrição
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Código de referência

PT/MESG/RAE/ESSMB

Título

Escola Secundária Sá de Miranda, Braga

Datas descritivas

1845-[s.m.]-[s.d.] / 2008-[s.m.]-[s.d.]

Dimensão e suporte

182,45 m.l.; papel

Entidade detentora

Secretaria-Geral do Ministério da Educação e da Ciência

Produtor descritivo

Portugal, Ministério Educação, Direção Regional da Educação do Norte, Escola Secundária Sá de
Miranda, Braga.
O Liceu de Braga foi criado por Passos Manuel, em 1836, reinava D. Maria II, por decreto de 17
<http://www.esec-sa-miranda.rcts.pt/dia_esc.htm> de <http://www.esec-sa-miranda.rcts.pt/dia_esc.htm>
Novembro <http://www.esec-sa-miranda.rcts.pt/dia_esc.htm> que, no âmbito da Reforma da Instrução
Pública preconizada pela política setembrista, criava um Liceu Nacional em cada capital de Distrito.
Dificuldades do tempo permitiram que, apenas em 1848, o Liceu de Braga entrasse em funcionamento.

História
administrativa/biográfica/familiar

Porém entre 1840 e 1845 as aulas do Liceu já funcionaram em espaços do Seminário de S. Pedro situado
no Campo da Vinha, graças à intervenção do arcebispo D. Pedro Paulo Figueiredo da Cunha e Melo que
cedeu temporariamente aquelas instalações.
Por carta de lei de 13 de Julho de 1841, o convento da extinta congregação do Oratório, no campo de
Santana, atual Avenida Central, foi destinado para sede do Liceu Nacional de Braga que aí passou a
funcionar a partir de 11 de Julho de 1845 até ao ano letivo de 1921-22.
É nesta data que começa verdadeiramente a história do Liceu.
As atuais instalações tinham sido um colégio da Congregação do Espírito Santo até à implantação da
República, altura em que essa congregação foi expulsa do país e foram nacionalizados os seus bens.
Dez anos depois da mudança de regime o antigo colégio foi considerado um local adequado para a
instalação do Liceu, o que veio a confirmar-se no ano letivo de 1921/22.
Durante o Estado Novo, o edifício foi aumentado para responder à crescente afluência de alunos vindos
de toda a região Norte e o Liceu reforçou a sua afirmação como um dos maiores Liceus Nacionais. A
comprovar está o facto de, na atualidade, muitos serem os vultos, incluindo relevantes figuras nacionais,
que passaram pelas carteiras do Sá de Miranda.
A Revolução política de Abril de 1974 não podia deixar de passar também pelo domínio da Educação,
trazendo grandes transformações, quer na estrutura dos cursos, quer nos objetivos da formação dos
alunos e consequentes práticas pedagógicas. Acabando a polémica dicotomia entre Liceus e Escolas
Técnicas, nasce, assim, a Escola Secundária de Sá de Miranda.
Atualmente a Escola encontra-se num processo de profunda transformação na organização da
administração e gestão introduzida por um novo regime de Autonomia, Administração e Gestão. Trata-se
de alterações profundas que nos permitem considerar que estamos perante as maiores transformações
vividas no sistema educativo desde a restauração da democracia em Abril de 1974.
Âmbito e conteúdo

Condições de acesso

O fundo da Escola Secundária Sá de Miranda é constituído por 12 séries documentais pertencentes às
secções: Administração e Gestão; Funcionamento Geral; Recursos Humanos; 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 atividades escolares dos reitores dos liceus". O catálogo desta série documental pode ser
consultado em www.sg.min-edu.pt/docs/directores_3_jms.pdf;

Sistema de organização

Arquivo em fase de instalação definitiva.

"Relatórios de atividades dos professores". O catálogo desta série documental pode ser consultado em
www.sg.min-edu.pt/docs/professores_3jms.pdf
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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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