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Sumário: três razões estão na origem da necessidade de se proceder à organização do Arquivo 
e do Museu do antigo Liceu Nacional da Horta hoje Escola Secundária Manuel de Arriaga, sua 
sucedânea:

1.ª –  de ordem cultural, relacionada com a salvaguarda do património histórico da educação.
2.ª –  de ordem administrativa, relacionada com a maior eficiência dos serviços.
3.ª –  de ordem científica, que permita a construção de um conhecimento histórico e pela criação 

de espaços que estimulem os estudos sobre educação e sobre as instituições de ensino.

Lobão, C. M. G. (2011), the preservation of the archives and collections 
of the museum of Horta High School. Boletim do Núcleo Cultural da Horta, 
20: 209-225.

Summary: three reasons underlie the need to undertake the organization of the Archive and 
the Museum of the old Horta High School, today’s National School Manuel de Arriaga, its 
successor:

1st – of a cultural nature, related to the safeguarding of the historical heritage of the education.
2nd – of an administrative nature related to the greater efficiency of services.
3rd  –  Scientific motives enabling the construction of an historical knowledge and the creation 

of spaces that encourage studies on education and on educational institutions.
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Nas palavras de apresentação do livro 
Liceu da Horta-Memória Institu-
cional, em 2 de Julho de 2004, afir-
mámos, a determinada altura, que a 
investigação assentara também no 
riquíssimo Arquivo do Liceu, “mas 
um bocado desorganizado e em certa 
medida esquecido”.
Por isso, o que aqui se refere não é 
mais do que um contributo para uma 
reflexão “necessária sobre a preser-
vação, o tratamento e a divulgaçãodo 
património histórico da educação” 
existente na Escola Secundária Ma-
nuel de Arriaga, evitando-se que con-
tine ao abandono (Nóvoa, 13: 1997).
Na Escola supra temos verificado, 
ao longo do tempo, a inexistência de 
orientações capazes de promover uma 
gestão eficiente e eficaz do Arquivo, 
em particular a sua utilização para 
fins científicos e culturais, devido à 
acumulação indiscriminada e defi-
cientemente acondicionada dos docu-
mentos; o mesmo se passa em relação 
aos objectos do antigo Museu.
Esta situação, tanto num caso como 
no outro, põe em causa, em risco o 
valor administrativo e histórico-cul-
tural que encerram, porque os ser-
viços não têm vocação nem estão 

habilitados para a sua salvaguarda e 
tratamento; por outro lado, a Escola 
não tem conseguido preservar o seu 
espólio, devido quer ao desencontro 
de prioridades programáticas, quer à 
permanente escassez de recursos fi-
nanceiros e humanos a investir nestas 
duas áreas.
Por isso, tanto o património arquivís-
tico como o património museológico 
se apresentam pobremente documen-
tados e, no primeiro caso, armaze-
nado em condições inapropriadas, 
deteriorando-se, porque um conjunto 
de documentos amontoados ou ali-
nhados numa estante não constitui um 
Arquivo ou uma colecção de objectos 
constitui um Museu. Ambos carecem 
de organização, para que funcionem 
de forma simples e eficaz, e de vida, 
para que sejam capazes de contribuir 
para a criação e desenvolvimento de 
hábitos de investigação e de publi-
cação.
Daí que a criação do Arquivo Histó- 
rico da Liceu da Horta e do seu Museu 
se perspective numa dupla função:
1.ª –  promover o tratamento sistemá-

tico dos acervos.
2.ª –  promover a utilização e divulga-

ção do património conservado.

iNtrodução

“O homem não tem natureza. O que ele tem é História”

ortEga y gassEt
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A palavra informação significa tanto 
o que sabemos como as diferentes 
formas de registo do saber humano. 
A informação só se torna útil quando 
assume um carácter documental, isto 
é, quando restringe “o seu âmbito à 
organização e tratamento de regis-
tos informativos em diversificados 
suportes, necessários, sobretudo, à 
investigação científica e técnica” 
(silva, 1999: 28).
A escrita surgiu da necessidade do 
Homem registar e comunicar os seus 
actos, conhecimentos ou sentimen-
tos. Até à descoberta do audiovisual, 
o registo escrito dominou a mate-
rialização da memória individual e 
colectiva.
A importância da escrita para a acti-
vidade humana levou à consciência 
de que era preciso conservar tais re-
gistos, tendo em vista a sua posterior 
utilização, porque desde sempre a 
humanidade sentiu necessidade de 
não só organizar “os registos da sua 
actividade, como de criar as condi-
ções e os meios necessários para ace-
der ao respectivo conteúdo” (silva, 
1999: 28).
A origem dos arquivos é concomi-
tante com a invenção a escrita. Am-
bos surgem ligados às Civilizações

do Crescente Fértil, concretamente na 
Suméria.
Ao escrever A História começa na 
Suméria, Samuel Kramer evidencia a 
ligação da invenção da escrita e do su-
porte escrito como testemunhos para 
o conhecimento do homem e das suas 
acções (vaN dorEN, 1991: 9-10).
Porém, é com a Revolução Francesa 
que se transforma a propriedade dos 
bens privados de carácter artístico 
e outros, em património necessário 
a espaços neutros: Museus, Biblio-
tecas e Arquivos, isto é, os acervos 
despem-se das suas funcionalidades 
iniciais para se tornarem veículos 
de apreciação passiva e documento 
histórico. Assim, a memória ao ser 
preservada significa que o património 
volta a ser utilizável com um aspecto 
diferente da sua função inicial.
Em suma, para que o Arquivo possa 
cumprir a sua missão é necessária que 
a sua gestão envolva um conjunto de 
procedimentos e de operações técni-
cas referentes à produção (definição 
de suportes, estrutura do documento, 
incluindo a classificação por assun-
tos), ao uso (consulta e empréstimo), 
ao arquivamento (guarda e armaze-
namento), ao destino (eliminação ou 
guarda permanente) e à conservação 
dos acervos.

1. da Escrita ao arquivo



212 Boletim do Núcleo Cultural da Horta

A palavra Museu, assim como os con-
ceitos de museologia e museografia, 
tem evoluído ao longo dos tempos, 
quer em atenção à própria história da 
instituição museal, quer em atenção à 
sua abertura a áreas menos tradicio-
nais de intervenção.
Esta realidade levou o ICoM, em 
1994, no Art.º 3.º dos seus Estatutos, 
a definir o Museu com uma institui-
ção sem fins lucrativos, ao serviço da 
humanidade e do seu desenvolvimen-
to, aberta ao público, e que adquire, 
conserva, investiga e divulga os teste-
munhos materiais do homem e do seu 
meio ambiente. Desta forma, é aceite 
que as principais tarefas do Museu 
sejam a recolha, a catalogação, a con-
servação, a interpretação, a exposição 
e a divulgação dos acervos.
Assim, podemos concluir que a fun-
ção museológica é um processo de 
comunicação que passa pelas activi-
dades específicas do Museu (colecção, 

conservar e expor – acção centrípeta); 
e pela acção que irradia do Museu 
para o exterior (centrífuga).
Mas salvaguardar o património à sua 
guarda não basta, é necessário que o 
Museu lhe dê um sentido cultural e 
educativo. Para isso é necessário o 
estudo e a conservação das colecções, 
que passam naturalmente por um tra-
balho de inventariação e classifica-
ção, que só deve ser feito por espe-
cialistas em várias disciplinas, porque 
segundo Alice Semedo “as colecções 
encontram-se no coração de todas as 
actividades museológicas” (sEmEdo, 
2005: 310), o que nos remete para a 
seguinte questão: Que razões levam 
a que um objecto seja considerado 
merecedor de estar num Museu? Para 
Blanco, porque é um documento por-porque é um documento por-
tador de informação e que pelo seu 
carácter universal serve de testemu-
nho do homem e das suas actividades 
(blaNco, 1988: 7-9).

2. do objEcto ao musEu

3. licEu NacioNal da Horta

Fundação

Foi criado pelo Decreto de 17 de 
Novembro de 1836, de Manuel da 
Silva Passos, que estabelecia a Re-
forma da Instrução Secundária, e 
confirmado pelo Decreto de 20 de 
Setembro de 1844, de Costa Cabral, 

que manteve os Liceus nas capitais 
de Distrito, incluindo o da Horta. No 
entanto, como a maioria dos liceus só 
começou a funcionar com regulari-
dade nos inícios da década de 1850, 
isto é, depois de completos os qua-
dros das cadeiras e do corpo docente, 
abriu as suas portas de forma solene 
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no dia 1 de outubro de 1853. Mas só 
viria a ser constituído definitivamen-
te pelo Auto de 15 de Maio de 1854. 
Em 1977, o Liceu passou a Escola 
Secundária da Horta.

Designação

Até 1918 o Liceu designou-se Nacio-
nal da Horta, ano em que se passou 
a denominar Liceu do Dr. Manuel 
de Arriaga. Posteriormente, em 1936, 
Liceu Provincial de Manuel de Arria-
ga, o que aconteceu até 1947, ano em 
que o nome do patrono foi substi- 
tuído pela designação inicial de Liceu 
Nacional da Horta, ou seja, passou 
a ter como denominação o nome da 
localidade, o que se manteve até à 
transição para Escola Secundária, em 
1977. Em 1994, o nome de Arriaga 
seria recuperado, passando a Escola 
no presente a designar-se por Escola 
Secundária Manuel de Arriaga.

Casa do Liceu

o Liceu começou por funcionar, pro-
visoriamente, por volta de 1851, no 
rés do chão do edifício do Governo 
Civil, situado no lado sul do antigo 
Colégio dos Jesuítas. Impropriamen-
te instalado, é transferido, em 1852, 
para um edifício situado na Rua da 
Praça Velha, na freguesia da Matriz, 
que, apesar das obras de adaptação, 
era considerado muito insalubre e 

acanhado. Esta situação originou que 
fosse transferido para uma casa arren-
dada no Largo do Bispo D. Alexan-
dre da Sagrada Família, onde passou 
a funcionar a partir de 1 de Janeiro 
de 1882. o Liceu manteve-se neste 
edifício até ao terramoto de 31 de 
Agosto de 1926, cujas instalações, 
após uma vistoria, foram abandona-
das. Para evitar o arranque tardio, ou 
o não funcionamento do ano lectivo 
de 1926-1927, encontrar novas insta-
lações tornou-se a tarefa prioritária. 
A solução veio da iniciativa de José 
da Rosa Martins, Barão da Ribei- 
rinha, que pôs à disposição do Reitor 
o seu Palacete situado na freguesia 
da Conceição, onde viria a funcionar 
até 18 de Março de 1935, quando no-
vamente uma crise sísmica provocou 
danos nas instalações. A falta de se-
gurança, levou o Reitor, Agostinho da 
Silva, a suspender as aulas. Em visita 
às instalações, o Director das obras 
Públicas, Ângelo Corbal, corrobo-
rou a decisão do Reitor, reforçando 
a ideia de que era imprudente conti-
nuar as actividades escolares « em tal 
edifício». Enquanto não se resolveu 
o problema das instalações, as aulas 
passaram a ser dadas por aqui e por 
ali e em passeios. o Liceu por aqui e 
por ali refere-se, sobretudo, às salas 
dos Bombeiros, Previdência operá-
ria, União operária, Filarmónica 
Artista Faialense, Fayal Sport Club 
e do particular Júlio Dutra de Andra-
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de. No entanto, consegue-se, após a 
respectiva vistoria, o arrendamento 
da Messe dos Solteiros da companhia 
inglesa de cabos submarinos Eastern 
Telegraph Company Limited (Cable 
& Wireless). Após obras de adapta-
ção realizadas pela Junta Geral e da 
mudança de todo o material, as aulas 
iniciaram-se no dia 1 de Maio de 
1935. Em 1945, o edifício é adqui- 
rido, pelo Estado português, por 3.600 
libras. Depois das respectivas obras 
de ampliação (construção do ginásio 
masculino e respectivos balneários) e 
de adaptação realizou-se, no dia 27 de 
Abril de 1950, a inauguração oficial 
do primeiro conjunto de instalações 
definitivas do Liceu (vulgarmente 
conhecidas por Edifício Velho). o au-
mento anual de alunos, a instalação 
do 3.º ciclo em 1957, e o funciona-
mento nas suas instalações da Escola 
do Magistério Primário, desde 1945, 
levaram o Reitor, Manuel Luís da 
Rocha Silveiro, a dar os primeiros 
passos no sentido de se conseguir 
nova ampliação das instalações. As 
obras de ampliação iniciaram-se com 
o trabalho de abertura dos alicerces, 
a 29 de outubro de 1962, pela Direc-
ção das obras Públicas do Distrito 
da Horta, e terminaram em finais de 
1966, abrindo oficialmente no ano 
lectivo de 1967-1968 (Edifício Novo). 
Em 2007, passaria para as modernas 
instalações construídas no Pasteleiro, 
freguesia das Angústias.

Extinção

Em 1928, sem nada que o justifi-
casse, pelo Decreto n.º 12 425, de 12 
de Abril, o Governo, alegando razões 
de natureza económica, extinguiu o 
Liceu. Na sequência dos protestos 
locais, o Governo pelo Decreto n.º 
15 747, de 19 de Julho do mesmo 
ano, não só restabeleceu o Liceu, 
como revogou toda a legislação em 
contrário.

Introdução do 3.º Ciclo

Depois de uma luta incessante, em 
1957, o Liceu acedeu ao estatuto de 
Liceu Central, com a criação do 3.º 
ciclo, ficando assim equiparado aos 
outros dois liceus açorianos. Apesar 
do desejo dos habitantes do Distrito 
da Horta em ter um curso liceal com-
pleto só se ter concretizado naquele 
ano, tal vontade remonta a 1873, 
quando pelo Decreto de 31 de Março, 
se introduz um plano de estudos dife-
renciado, respectivamente de quatro 
para os Liceus de 2.ª classe, entre eles 
o da Horta, e seis anos para os Liceus 
de 1.ª classe. Acentua-se, em 1880, 
com a divisão dos Liceus em Cen-
trais e Nacionais e, posteriormente, 
com a elevação a Centrais dos Liceus 
de Ponta Delgada (1901) e Angra do 
Heroísmo (1916). Interpretando as 
aspirações locais, o Governo, só em 
1957, pelo Decreto-Lei n.º 41 280, 
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de 20 de Setembro, entendeu que o 
aumento da frequência tornava opor-
tuna a criação do 3.º ciclo no Liceu 
da Horta.

Actividades Circum-Escolares

A história do Liceu não se circunscre-
veu apenas à luta pela sua institucio-
nalização, afirmação e dignificação e 
ao seu papel educativo estritamente 
escolar. Encontram-se referências de 
âmbito cultural e social na relação 
com a comunidade local e com as 

estruturas que são institucionalizadas, 
em particular a organização Nacio-
nal da Mocidade Portuguesa. o Liceu 
torna-se num espaço físico e peda-
gógico dinamizado à volta das sua 
múltiplas actividades que ocorrem 
em âmbitos diversos graças à acção 
de reitores, professores e alunos, ten-
do como ideários o desenvolvimento 
cultural da mocidade escolar da 
Horta e a existência de uma escola 
aberta e capaz de reunir não só as 
famílias, mas também a restante 
população.

4. patrimóNio arquivístico do licEu da Horta

Gestão do Arquivo

o Arquivo do antigo Liceu da Horta, 
no presente à guarda da Escola 
Secundária Manuel de Arriaga, sua 
sucedânea, encontra-se no sotão do 
Edifício Novo, num espaço aproxi-
mado de 70,2 m2, onde no presente 
funciona a Escola Preparatória Antó-
nio José de Ávila.
Hoje, na Escola encontramos três 
arquivos: o corrente, o intermédio e 
o definitivo. Sobre este último não 
existia, até 2004, qualquer inventário, 
nem nenhum tipo de instrumento de 
descrição, apenas uma listagem dos 
processos individuais de professores 
e funcionários desde 1852 até 2000, 
organizada com fins administrativos 
na década de 1990.

A metodologia usada foi juntar numa 
pasta individual todo a documenta-
ção referente a cada professor ou fun-
cionário e ordená-la a partir da data 
de admissão ao Liceu e /ou à Escola 
Secundária. todavia, existem casos 
em que as pastas se encontram des-
providas de quaisquer documentos, 
estando apenas identificadas com o 
nome respectivo.
Até à sua transferência para o sotão, 
ocorrida na década anterior, funcio-
nava na sala do Arquivo da Escola, 
situada nas instalações do Edifício 
Velho, dentro do princípio “tudo ao 
monte e fé em Deus”. Esta trans-
ferência não se limitou a deslocar a 
documentação de um lado para outro. 
Verificamos uma tentativa, ainda que 
não conseguida, de arrumar a docu-
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mentação pelas seguintes áreas: alu-
nos, professores, funcionários, conta-
bilidade, acção social, outras escolas 
e livros de ponto.
Quanto à documentação produzida 
pela Escola, esta começou também 
a ser colocada no sotão, mas sem 
qualquer critério, “ao deus dará”, 
sobretudo por falta de prateleiras, 
sendo espalhada pelo chão, por me-
sas, por armários ou então ficava den-
tro de grandes sacos pretos usados 
para o lixo. Esta situação, em nossa 
opinião, significava que apesar da 
Escola ser detentora de um patrimó-
nio arquivístico que estava para lá das 
necessidades de informação, não tinha 
qualquer política consistente para a 
sua salvaguarda e valorização, isto é, 
encontrava-se bastante alheada. Por 
outro lado, quanto à gestão do Arqui-
vo, a Escola ao não lhe dar importân-
cia, entendendo-o apenas como parte 
integrante da função administrativa, 
tornou como únicas saídas possíveis 
para a documentação que já perdeu o 
seu valor administrativo ou a elimi-
nação ou a sua acumulação indiscri-
minada.
No entanto, apesar da sua acumulação 
indiscriminada, resultante da falta de 
uma política de conservação e de se-
gurança, no global, a documentação 
apresenta-se em bom estado, apesar 
de se verificar que um grande núme-
ro de livros de matrículas, cronologi-
camente situados entre 1852-1890, 

necessitam de intervenção imediata 
com o objectivo de evitar a sua pul-
verização.
Em toda a documentação trabalhada 
apenas encontrámos dois insectos 
vivos: a traça e a barata, num total 
de metragem de cerca de 271 metros.
Cerca de setenta metros de documen-
tos estavam acondicionados em cai-
xas. Cerca de vinte e cinco metros 
espalhados pelo chão e doze pelas 
mesas existentes. Situação que pre-
sentemente não se verifica.
As estantes existentes, de dimensões 
variadas, são de metal com prate- 
leiras de contraplacado.
A instalação eléctrica é constituída 
por fios que correm pelo tecto e de-
pois em cima de calhas de madeira 
onde estão penduradas duas lâmpadas 
em cada um dos lados da sala, sendo 
a iluminação insuficiente.
Condições Ambientais: o chão é 
cor de tijoleira; a temperatura oscila 
entre os 16, 8 graus no Inverno e os 
28 no Verão e a humidade entre os 89 
e 97%.
No Verão, as grandes amplitudes tér-
micas, tornam difícil o trabalho.
Segurança: o aceso é condicionado 
e as portas estão fechadas à chave. 
À entrada existe um extintor de ani-
drido carbónico.
Recursos Humanos: a Escola não 
possui nenhum funcionário adstrito 
ao serviço do Arquivo.
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No ano lectivo de 2003-2004, foram-
-nos atribuídas duas horas semanais 
pelo Comissão Executiva Provisó-
ria da Escola, presidida por Natália 
Costa Pereira, situação que se man-
teve até ao ano escolar de 2005-2006. 
Neste ano, envolvemos uma turma do 
9.º Ano (turma-B) nesta actividade.
Entretanto, em 2000, entre a Comis-
são Executiva Provisória, da Escola 
e a Associação dos Antigos Alunos 
do Liceu da Horta seria assinado um 
protocolo com vista à salvaguarda 
do Arquivo. Na sequência desse pro-
tocolo, visitaria a Escola, entre os 
dias 12 e 16 de Janeiro de 2001, uma 
técnica de Arquivo – Ana Paula Boni-
fácio Dias – com o objectivo de diag-
nosticar o estado do Arquivo e apontar 
algumas soluções para a sua reorga-
nização. Como resultado da visita, 
seria elaborado um extenso relatório 
assim estruturado: informações sobre 
a escola; informações sobre outras 
instituições relacionadas com a 
Escola; informações sobre o Arquivo; 
proposta para alterar as condições 
físicas do depósito de Arquivo; pro-
posta para reorganização do Arquivo; 
proposta para utilização e manuten-
ção do Arquivo.
Porém, a vertente prática deste rela-
tório por parte da Escola foi nula.
Com o trabalho que desenvolvemos 
quer no âmbito das atribuições que 
nos foram dadas pela direcção da 
Escola, quer no âmbito da disciplina 

Área de Projecto, toda a documenta-
ção foi colocada na sala 3 do Sotão, 
à excepção dos livros de ponto e da 
colecção do jornal académico Arauto 
(1957-1973). Esta decisão foi por nós 
entendida como o primeiro passo para 
evitar que continuasse desorganizado 
e disperso. o passo seguinte foi lim-
par toda a documentação e arrumá-la 
de acordo com as áreas já anterior-
mente mencionadas e com outras que 
então foram aparecendo, devido ao 
facto de haver muita documentação 
misturada.
Depois de um melhor conhecimento 
do espólio, podemos adiantar que o 
Arquivo do Liceu da Horta diz res-
peito sobretudo ao Arquivo da Secre-
taria, considerado, pelo menos, o mais 
importante produzido pelo Liceu. 
A par dele existem, no entanto, arqui-
vos de menor dimensão: da biblio- 
teca, do gabinete médico, das dife-
rentes instalações (laboratórios, gabi-
netes de Ciências, etc), bem como os 
arquivos produzidos por entidades 
externas ao Liceu casos dos externa-
tos das ilhas das Flores, do Pico e de 
São Jorge, Escolas Preparatória da 
Horta, técnica da Horta e do Magis-
tério Primário da Horta, Mocidade 
Portuguesa Masculina e Feminina e 
Milícia.
Numa análise quantitativa do Arqui-
vo, verificamos que a maior percenta-
gem de metragem linear diz respeito 
aos processos individuais de profes-
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sores, alunos e funcionários seguida 
dos assuntos administrativos.
o peso dos processos individuais 
resulta de duas ordens de razões: 1.ª – 
pelo seu valor administrativo univer-
sal, o que faz com que se mantenham 
no interior da instituição desde a sua 
fundação; 2.ª – pela sua extensão do-
cumental, uma vez que colhem todos 
os elementos relativos a cada um dos 
indivíduos que frequentaram a insti-
tuição (Nóvoa, 1997: 65-66).
No global, conclui-se que a documen-
tação existente reflecte toda a vida da 
instituição, podendo ser agrupada em 
cinco níveis:

1.º –  as práticas dos orgãos colegiais 
do Liceu: actas das reuniões dos 
Professores de Classe/turma, de 
Ciclo, de exames, das palestras 
culturais, do Conselho Escolar; 
do Conselho Administrativo, do 
Conselho Pedagógico e Disci-
plinar;

2.º –  os registos biográficos: proces-
sos individuais; livros de matrí-
culas de alunos internos e exter-
nos, voluntários e ordinários, 
processos de admissão ao Liceu, 
livros de exames, processos de 
admissão de professores e fun-
cionários, livros de tomadas de 
posse, livros de vencimentos, 
contratos de professores e regis-
tos biográficos de professores e 
funcionários;

3.º –  os arquivos de equipamentos 
específicos: livros de inventário, 
livros das inspecções médicas e 
relatórios das diferentes secções: 
biblioteca, médico escolar, labo-
ratórios, das aulas de Desenho, 
História; Geografia, etc;

4.º –  as relações institucionais com 
o Ministério da tutela: livros de 
correspondência entrada e saída; 
livros de portarias e circulares 
do Conselho Superior de Instru-
ção Pública, Ministério da Edu-
cação; relatórios dos Reitores; 
mapas Estatísticos;

5.º –  as actividades lectivas e circum-
-escolares: livros de classe, li-
vros de ponto dos Professores 
e do pessoal de secretaria e me-
nor, pautas de exame de instru-
ção primária e de admissão aos 
Liceu, Arquivo da Mocidade 
Portuguesa e livros da Associa-
ção de professores e de Alunos 
(Nóvoa, 1997: 66-67).

Pré-Inventário

De seguida, procedeu-se à organiza-
ção de um pré-inventário que integra 
a documentação manuscrita, dactilo-
grafada e impressa.
A sua elaboração resultou do facto de 
a Escola não dispor de qualquer in-
ventário dos documentos existentes:
Este pré-inventário constituiu, por 
um lado, o primeiro passo para o tra-
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tamento do acervo do Arquivo Histó-
rico do Liceu e, por outro, transfor-
mou-se num instrumento de trabalho 
para a identificação e classificação 
dos documentos, em nossa opinião, 
condição essencial para a atribuição 
de sentido ao universo dos documen-
tos em estudo (1852-1977).
organizado este pré-inventário, era 
nossa intenção passar a outra fase em 

que a gestão da colecção do arquivo 
do Liceu das Horta passasse a dispor 
de inventário, catalogação e controle 
de carácter permanente e definitivo 
bem como da aplicação de uma con-
servação sistemática e de normas de 
utilização. todavia, apesar de darmos 
a conhecer à direcção da escola este 
propósito, nunca mais se avançou 
sobre o assunto.

5. patrimóNio musEológico do licEu da Horta

Referências Históricas

As primeiras experiências museológi-
cas na ilha do Faial estão associadas 
ao Liceu da Horta, no âmbito da dis-
ciplina de História Natural dos três 
Reinos, quando em 1858, após uma 
solicitação do Dr. José Joaquim de 
Azevedo, professor da dita disciplina, 
o Governo Civil e a Câmara Munici-
pal da Horta, presididos, respectiva-
mente, por António José Vieira Santa 
Rita e por Francisco Pacheco de Melo 
Mariz Sarmento, mandaram construir, 
junto ao Passeio Público, um jardim 
onde aquele professor leccionava as 
suas aulas de Botânica.
No ano seguinte, de acordo com 
Silveira de Macedo, então professor 
do Liceu, a instituição seria “dotada 
de várias máquinas, instrumentos e 
drogas para o estudo da Física e da 
Química, um copioso herbário para 
botânica e alguns animais terrestres, 

aquáticos e voláteis embalsamados 
para o núcleo de um Museu” (mace-
do, 1981, II vol.: 269).
Porém, o Museu não deve ter sido 
criado ou então funcionava em precá-
rias condições de instalação, porque 
anos depois, em 1883, o mesmo 
Macedo, num artigo publicado na 
revista faialense O Grémio Literário 
opinava que, para um bom ensino 
prático e teórico das Ciências, os 
Liceus fossem dotados “com um bom 
Museu de história natural, gabinete 
de Física e um laboratório Químico 
devidamente apetrechados” (O Gré-
mio Literário, 15-2-1883: 301).
Só no os inícios do século XX é que 
voltámos a encontrar referências ao 
Museu do Liceu, quando nos anuá-
rios do mesmo de 1910 a 1914, da 
responsabilidade do então Reitor 
Florêncio terra, verifica-se que o 
Liceu devia possuir um Museu, por-
que pelo Decreto de 31 de Janeiro de 
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1911, Manuel César Espínola fora 
nomeado guarda do Museu (Lobão, 
2004: 31-46).
Não encontrámos posterior documen-
tação que provasse a sua existência 
ou em que moldes funcionava.
Anos depois, aquando da constru-
ção do Edifício Novo (1962-1966), 
na respectiva planta existia uma sala 
destinada para esse fim. No entanto, o 
Museu entretanto criado viria a fun-
cionar não na sala que lhe era desti- 
nada na planta mencionada, mas 
numa outra situada no rés-do-chão 
do Edifício Velho, porque em 1970, 
quando entrámos para o Liceu ele 
existia, tendo sido desactivado na 
década seguinte (Lobão, 2004: 44).
o Museu era constituído por objec-
tos provenientes dos gabinetes (labo-
ratórios) de Física, de Química e de 
Ciências Naturais, por fotografias (de 
Manuel de Arriaga, patrono do Liceu; 
de Marconi, que visitou a instituição 
em 1922 e de grupos de professores 
e alunos) e por álbuns fotográficos 
relacionados com a vida do Liceu, 
Mocidade Portuguesa (Masculina e 
Feminina) e Milícia e das Erupções 
Vulcânicas dos Capelinhos e da Cal-
deira (1957-1958).
Com a construção do actual edifí-
cio, a escola passou a dispor de uma 
sala adequada, que apesar de possuir 
uma colecção de diferentes espécies 
de aves embalsamadas e de alguns 
objectos doa antigos laboratórios de 

Física, Química e Ciências naturais, 
não tem funcionado.
Para o efeito, no ano lectivo de 
2010-2011, seria nomeada, pelo 
actual conselho executivo, presidido 
por Eugénio Leal, uma comissão 
constituída pelos professores Maria 
de Jesus Silas (Ciências Naturais), 
Rui Dores (Inglês) e Carlos Lobão 
(História), com a finalidade de o pôr 
a funcionar, em suma, de lhe dar vida.
Deste modo, graças aos esforços da 
comissão supra, o Museu da Escola 
Secundária Manuel de Arriaga seria 
inaugurado no dia 16 de Maio de 
2011.
De salientar ainda no âmbito do pro-
jecto “Ciência Viva”, e com o apoio 
da Câmara da Horta, que disponibi-
lizaria as instalações, antiga Escola 
da Matriz – coronel Silva Leal – seria 
criado o Centro de Ciência, sob a coor- 
denação de professores da Escola, 
onde foram expostos uma significa-
tiva colecção de objectos pertencen-
tes aos antigos laboratórios do Liceu.

Pré-inventário

o primeiro passo dado pela comissão 
foi proceder ao inventário e registo 
de todo o espólio existente, porque 
entende que o conhecimento dos 
acervos obriga a uma série de proce-
dimentos geradores de documentação 
– cada objecto requer um sistema de 
informação adequado. Não há acto de 
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comunicação sem um suporte docu-
mental de base.
Por isso, a documentação museoló-
gica é um acto em permanente actua-
lização devido a situações como con-
servação, restauro, participação em 
exposições, estudos e publicação de 
catálogos.
Da documentação museológica fazem 
parte os inventários, os livros de regis-
to, os processos individuais e os catá-
logos, considerados peças essenciais 
para o estudo das colecções. No pre-
sente, à documentação tradicional de 
suporte em papel, associam-se outros 
meios técnicos, como por ex. vídeos, 
registo de sons, cds, etc. Esta impor-Esta impor-
tante realidade na vida dos museu le-
vou Francisca Hernández a concluir 
que “la documentácion de un museo 
es la base de toda a planificácion 
museística en relación a la gestión 
de las colecciones, a la investigación 

de los objetos y a la seguridad y con-
trol de movimientos de los fondos” 
(Hernández Hernández, 1994: 137).
A finalidade de um inventário é a 
identificação individual de todas os 
objectos (peças) pertencentes ao acer-
vo de um Museu.
Por isso, o presente ao querer ir mais 
longe em termos de inventário ressen-
te-se da diminuta informação encon-
trada, uma vez que a existente foi feita 
sem qualquer precisão técnica e rigor, 
certamente ao sabor da administração 
corrente da instituição. Daí, as redu-
zidas informações sobre cada peça e 
a ausência de estudo e classificação 
decorrente, em grande parte, das suas 
omissões, o que significa uma gran-
de dificuldade no estudo rigoroso dos 
objectos existentes na Escola.
Assim, com o apoio do técnico dos 
laboratórios da escola, Ruben Silva, 
começámos por realizar um pré-in-

1. Balança de Precisão. 2. Hemisfério de Magdeburgo.
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ventário a partir dos registos referen-
tes aos laboratórios de Física, o que 
correspondeu a 142 peças. Paralela-
mente, levou-se a efeito um registo 
fotográfico das peças do mesmo labo-
ratório, num total de 196. Isto quer 
dizer que os registos existentes são 
em número inferior ao fotografado. 
Mas, existe ainda um outro dado: 
muitas das peças fotografadas não 
correspondem às registadas.
Entretanto, como forma de ultrapas-
sar ou minimizar aquele contratempo, 
a comissão tenciona procurar e iden-
tificar todos os livros de inventário do 
Liceu, para se passar depois a outro 
tipo de informação sobretudo de ca-
rácter contabilístico (compra de ma-
teriais) e relatórios das instalações.
Em suma, se o Museu é por exce-
lência a instituição do objecto; se as 
suas funções são a recolha, o estudo, 
a conservação e a exposição; se em 
termos de estudo e de exposição deve 
agrupar os objectos e classificá-los 
(um conjunto de objectos por mais 
significativo que seja ou mesmo uma 
colecção, por si só não têm capacida-
de técnica e científica para constituí-
rem um museu), tudo isto comprova 
que naturalmente no Liceu da Horta 
nunca existiu nenhum Museu antes 
pequenos gabinetes/laboratórios ou 

uma sala com objectos expostos de 
acordo com a sua antiguidade, por 
já terem perdido a sua função inicial 
(ensino) ou por terem sido substituí-
dos por outros mais modernos e prá-
ticos, o seu carácter estético e com o 
seu valor sentimental (caso das foto-
grafias). Mas, como já avançámos 
anteriormente, a razão de fundo dessa 
insuficiência museográfica [residiu] 
na falta de um espaço para conseguir 
um verdadeiro discurso expositivo 
(Borges, 2003: 82), porque como 
refere Isabel Fernandes:

“Um Museu, de um modo geral, pres-
supõe um edifício, colecções e público. 
Sem edifício não se albergam colecções 
nem há convivência com o público. Não 
havendo colecções não há necessidade 
de edifício nem de público. Mas, também 
sem público não existe Museu” (Fernan-
des, 2003: 21).

Se só as três em conjunto é que dão 
origem a um Museu, entendemos 
que na Escola Secundária Manuel de 
Arriaga estão reunidas aquelas três 
condições para a criação de um Museu, 
porque existem colecções, edifício e 
público. Este é o que não falta: alunos, 
professores e funcionários, depois a 
restante comunidade, em particular 
os pais e encarregados de educação.

6. plaNo dE sEguraNça

Qualquer Arquivo ou Museu deve 
possuir uma norma própria de segu-

rança, onde se especifiquem as res-
ponsabilidades e funções de todo o 
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pessoal e as actuações que cada um 
deve empreender em caso de emer-
gência.
A norma deve ser do conhecimento 
de todos os que lá trabalham e de to-
dos as pessoas que de forma individu-
al ou colectiva e das instituições que 
os utilizam.
o plano deve adaptar-se às necessi-
dades e características da instituição, 
porque o seu prestígio dependerá da 
eficácia na sua aplicação para a salva-
guarda do património à sua guardada.
Neste sentido, a Escola Secundária 

Manuel de Arriaga, desde de inícios 
da década de 1980, sentiu a neces-
sidade de elaborar, na sequência das 
crises sísmicas que periodicamente 
abalam as ilhas, um Plano de Segu-
rança (sistematização antecipada de 
um conjunto de normas, regras e pro-
cedimentos destinados a minimizar 
os efeitos de catástrofe que possam 
vir a ocorrer em determinadas áreas, 
gerindo de forma organizada os re-
cursos disponíveis) e Evacuação, 
que, grosso modo, é revisto de três 
em três anos.

coNsidEraçõEs fiNais

o tratamento da informação visa pre-
cisamente a criação de memórias, 
passíveis de serem utilizadas sempre 
que houver necessidade de recupe-
rar dados nelas armazenados. Perder 
a memória é perder o referencial no 
tempo. A história situa o homem. Da-
qui se infere que tudo o que é humano 
tem uma história para contar.
Daí a necessidade de se tomarem me-
didas urgentes e de se encontrarem 
lógicas e modelos de organização em 
relação ao património histórico da 
educação do antigo Liceu da Horta, 

de forma a pôr cobro ao abandono, 
à incúria e ao desleixo dos acervos e 
garantir a sua preservação, salvaguar-
da, tratamento e divulgação.
Só assim é que se poderá contribuir 
para a recuperação do património 
(arquivístico e museológico) e para a 
construção da memória educativa do 
Liceu faialense, porque sem memó-
ria não seria possível conceptualizar, 
não seria possível conhecer e não 
haveria possibilidade de armazenar 
informação.

foNtEs

maNuscritas

Auto da constituição definitiva do Liceu Na-
cional da Horta.

Livros de Actas das Sessões do Conselho 
Escolar do Liceu Nacional da Horta: 
1854-1867; 1867-1882; 1882-1896; 1896- 
-1900; 1911-1930; e 1930-1958.
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Livro de Actas da Câmara Municipal da 
Horta, n.º 41 (1879-1882 ), fls. 264v-266.

Livros de Matrículas da Cadeira de Introdu-
ção à História Natural: 1853-1860.

Relatórios dos anos lectivos de 1927-28 e 
1928-29.

Regulamento para o Liceu Nacional da Horta 
de 1858.

dactilografadas

Relatórios dos anos lectivos de 1935 a 1941; 
1942 a 1946; 1947 a 1950; 1951 a 1956; 
1958 a 1960; 1961 a 1966.

imprEssas

Anuários

Anuário do Liceu Nacional da Horta 1910- 
-1911, 1911, Horta, tipografia do telé-
grafo.

Publicações periódicas

Jornais

Lyceu da Horta, O (1875-77).

Estudantina, A (1894-1895).

Lyceu da Horta, O (1908).

Revistas e Boletins

Grémio Literário, O (1880-1884).

HoRtA, Escola Secundária Manuel de Arria-
ga (2005/2006), Plano de Segurança e 
Evacuação, Horta.
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