
Filha dos ideais da 1ª República a Escola Industrial e 
Comercial João de Deus foi criada pela Lei n.º 895, de 23 
de setembro de 1919, e inaugurada, um ano depois, a 5 
de outubro de 1920. Reconhecida como um 
importantíssimo melhoramento para a cidade, tem 
possibilitado o aperfeiçoamento moral e intelectual de 
diferentes gerações.

Inicialmente instalada no edifício do gaveto da Rua Cândido 
dos Reis e Rua Latino Coelho, com a designação de Escola 
Elementar de Comércio e Indústria “João de Deus”, 
ministrava um Curso Comercial e três Cursos Industriais de 
carpintaria e marcenaria, de serralharia e de lavores.

Como o edifício não tinha espaço suciente para as ocinas 
as aulas decorriam num armazém na Rua Latino Coelho e 
Rua Cruz de Portugal, cedido pelo Dr. Francisco Vieira, 
também professor na escola. Mais tarde, em janeiro de 
1926 a Câmara Municipal de Silves arrendou um armazém 
existente na Rua Francisco Gomes Pablos para a instalação 
da ocina de serralharia.

No nal do segundo ano lectivo, de 1921/1922, a Escola 
apresentou bons aproveitamentos e contabilizou uma 
grande frequência. Sendo os cursos técnicos 
particularmente virados para o ensino prático e para a 
execução de trabalhos manuais foi realizada, durante o mês 
de julho, numa sala, uma exposição dos trabalhos escolares 
dos alunos em desenho, lavores e carpintaria e “nela 
guram estilisações de ores regionaes tais como a 
amendoeira, gueira e outras, que sam um verdadeiro 
mimo, digno de todo o nosso aplauso. Sam os primeiros 
frutos que aparecem desta bela arvore plantada nesta 

região”, segundo artigo publicado no jornal «Voz do Sul», 
n.º254, de 24 de julho de 1922. 

No 3º ano de 1922/1923 já exercendo os três anos 
curriculares, ou seja, o curso completo, as ocinas 
funcionaram em pleno, bem como as aulas práticas de 
escrituração e lavores. No nal do ano repetiu-se a 
exposição, assim desde 29 de julho e durante vinte dias 
encontrou-se aberta ao público, sendo considerada “melhor 
do que a do passado ano o que prova progresso auxiliado 
por bom metode de ensino” e tendo o Exmo. Sr. João de 
Melo Falcão Trigoso, professor de uma Escola de Lisboa e 
Presidente do Júri dos exames da secção Industrial de 
Desenho e Lavores cado “com as melhores impressões 
acerca dos trabalhos dos alunos e orientação”.

A realização de exposições passou a ser uma realidade, 
sendo exibido todos os anos os trabalhos feitos pelos 
alunos. Abertas ao público eram muito visitadas, não só 
pelos alunos e seus familiares, como pela população em 
geral.

O jornal da cidade «Voz do Sul» dava grande destaque a 
estas exposições, por exemplo, a  realizada em novembro 
de 1924, onde foram “elegante e artisticamente expostos os 
trabalhos de lavôres que podemos classicar e enumerar 
pela seguinte forma: bordados a branco sobre organdi – 
14, sobre tule – 10; bordados a matiz sobre paninho – 33, 
almofadas matisadas a algodão perlé – 19, panos de 
ornamento matisados a algodão perlé – 11; bordados a 
seda sobre linho de Monchique (almofada) – 1, sobre seda 
quadro (fumo) – 1, sobre setim (almofadas) – 10”. 
Destacava ainda os trabalhos de bilros das alunas Clotilde 
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Infante, Alzira Semião Arcanjo e 
Natália Cabrita e para os trabalhos 
a matiz de algodão perle das 
alunas Noémia Marques, Maria 
Aliete Silva Martins, Isabel Marreiros 
Ponte, Emília Lança, Dilara 
Bernardo e Alda Pimenta, sob 
orientação pedagógica do Exmo. 
Diretor da Secção Industrial Samora 
Barros.

A secção de carpintaria expôs 69 
trabalhos, destacando-se o trabalho 
do aluno José dos Santos Mourinho, 
enquanto a secção de serralharia 
apresentou 37 trabalhos.
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Para além das exposições os alunos participavam nas 
comemorações anuais da data histórica do 1º de Dezembro 
de 1640 tendo em 1921 sido publicado no jornal «Voz do 
Sul» n.º223, de 4 de dezembro, dois textos alusivos à data 
da autoria do aluno Carlos Romano Rodrigues e de 
Domingos dos Santos Rita. No ano seguinte a data foi 
solenizada com um espetáculo de gala no Teatro 
Mascarenhas Gregório com as comédias “Rosas de Todo o 
Ano”, de Júlio Dantas, e “Valentes e Medrosos” e um ato 
com monólogos tercetos e poesias alusivas à efeméride. 
Nos intervalos ouviu-se um quarteto sob a direção musical 
da digníssima D. Ilda Freire. Este foi um “espectaculo que 
excedeu á espectativa, pois segundo o que se diz ninguém 
esperava uma noite tão cheia de espirito e interesse”.

Ao nal de sete anos de existência, o edifício onde se 
encontrava a Escola começou a apresentar deciências, 
carecia de obras de melhoramento, e tornara-se exíguo 
devido ao aumento de alunos, bem como às novas 
necessidades pedagógicas.

Desta forma, na reunião da Comissão Administrativa da 
Câmara Municipal de Silves, realizada no dia 7 de março 
de 1927, sob a presidência de Aníbal Sant’Ana, foi 
apresentado um ofício do senhor Diretor da Escola 
Industrial e Comercial João de Deus, Dr. José Emílio 
Mendonça Vila Lobos, a solicitar a cedência de novas 
instalações “expondo as condições de insuciencia que 
oferece o atual edicio onde se encontra instalada aquela 
Escola e pedindo uma visita desta Comissão á mesma 
Escola para “de visu”, melhor se certicar da necessidade 
de resolver tão importante assunto; aproveitando ainda a 
oportunidade, lembra a conveniencia de se estudar desde 
já um plano geral de adaptação daquela Escola no Edicio 
legado a esta Camara pelo falecido Francisco Gomes 
Pablo, para o que se coloca ao dispor desta Comissão”.                
A Comissão deliberou “informar o Senhor Diretor da Escola 
Industrial e Comercial “João de Deus”, de que esta Camara 
animada dos melhores desejos em atenção as necessidades 
daquela Escola resolveu fazer-lhe, por estes dias, uma 
visita, agradecendo-lhe desde já o oferecimento feito para 
efeito do estudo do plano geral de adaptação da mesma 
Escola no ediio legado a esta Camara pelo falecido 
Francisco Gomes Pablo, para o que vai pedir ao seu usu-
frutuario autorisção para as necessarias mediações”.
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Na esperança de ver resolvida a situação a 26 de março 
de 1928 a Comissão Administrativa da Câmara resolveu 
instalar a Escola Industrial e Comercial “João de Deus” 
no edifício legado por Francisco Gomes Pablos, sito na 
Rua João de Deus “ tendo em vista a conveniencia de 
instalar devidamente a Escola Comercial e Industrial “João 
de Deus”, e ainda a circunstancia de ter sido doada a esta 
Camara e Misericordia de Silves pelo benemérito Francisco 
Gomes Pablos, um predio para uma Escola deste género, - 
encarregar os vereadores senhores Domingos Setubal e 
Adelino Oliveira Martins, para, com o senhor Presidente e 
Administrador do Concelho, tratarem junto do usufrutuário 
daquele predio senhor João José Gomes Pablos, da 
cedencia do referido predio para a instalação daquela 
Escola”.

Nos anos seguintes foram desencadeadas diversas 
diligências com o senhor João José Gomes Pablos e seu 
lho Artur Gomes Pablos, que detinha o usufruto vitalício 
dos bens do seu tio Francisco Gomes Pablos, 
nomeadamente no que respeita à cedência do prédio, 
localizado na rua João de Deus, que se compunha de casas 
altas e térreas, quintal, poço e armazéns, sito no lado sul, 
para nele instalar a referida Escola e suas ocinas.
No entanto, só com a morte do usufrutuário, em janeiro de 
1930, todos os bens relativos à herança passaram para a 
posse da Câmara e da Misericórdia. Assim, na reunião da 
Comissão Administrativa, do dia 3 de fevereiro de 1930, o 
senhor presidente Aníbal Sant’Ana informa que foram 
“liquidados e divididos os bens da referida herança, pelos 
valôres do inventario existente, cando tambem assente que 
dessa partilha, fôsse adjudicado a esta Camara o predio 
urbano, situado na rua João de Deus, onde faleceu o autor 
da herança, am de no mesmo se instalar a Escola 
Industrial e Comercial “João de Deus””.

Deste modo, no ano letivo de 1930/31 a Escola Industrial 
e Comercial João de Deus transferiu-se para as novas 
instalações, no edifício onde hoje se encontra a Junta de 
Freguesia e demais dependências, confrontadas pelas ruas 
João de Deus, Francisco Gomes Pablos e Cruz da Palmeira, 
funcionando aí até ao ano letivo de 1958/59.

Ata da sessão da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Silves
7 de março de 1927
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Do edifício fazia parte um grande quintal que era utilizado 
para o recreio dos alunos, onde os rapazes aproveitavam o 
tempo para “jogar à bola” ou a outros jogos.

As ocinas de Serralharia e de Eletricidade foram instaladas 
em amplos armazéns situados junto à Rua Francisco Gomes 
Pablos, tal como o ginásio destinado às aulas de ginástica. 
No lado oposto situava-se a ocina de carpintaria e ao 
fundo, no lado sul, existia um muro que dava para a Rua 
Cruz da Palmeira, onde atualmente se encontram prédios 
de habitação particular e comércio, cuja parcela foi vendida 
depois da saída da Escola.

A nível da distribuição dos alunos, apesar de algumas 
turmas serem mistas, na hora do recreio havia a separação 
por zonas diversicadas de acordo com o sexo, ou seja, 
enquanto os rapazes deslocavam-se para o quintal as 
raparigas dirigiam-se para as varandas do primeiro andar.

Como forma de homenagem ao poeta, patrono da Escola, 
na escadaria principal de acesso ao primeiro piso, 
encontrava-se, e ainda hoje se encontra, um medalhão com 
a efígie do Poeta João de Deus, da autoria do escultor João 
José Gomes, também professor, e uma lápide assinalando 
a homenagem, com os seguintes dizeres: “A João de Deus, 
patrono desta Escola, Homenagem de professores e 
alunos”.

Quatro anos depois da instalação da Escola no novo 
edifício e catorze anos após a sua inauguração José Emílio 
Mendonça Vila Lobos deixa a direção da escola, 
assumindo, em 1934, o Escultor João José Gomes o cargo, 
o qual exerceu durante doze anos, até 1947. 

João José Gomes, natural de Lisboa, foi nomeado em 1933 
professor da Escola Industrial e Comercial João de Deus, 
função que exerceu com a maior eciência durante vinte e 
dois anos, até 1955, entre os quais doze como diretor, 
distinguindo-se pela genuinidade e a forma inovadora 
como exerceu o seu magistério. Enquanto diretor 
modernizou os cursos e criou cursos virados para o ensino 
noturno, facto de grande impacto no meio operário e no 
dos comerciantes da cidade, que deste modo puderam 
matricular-se na Escola, compatibilizando os horários de 

trabalho com os horários escolares, e estabeleceu a 
inovadora prática de contactar com os encarregados de 
educação sempre que se justicasse. 

Enquanto professor caracterizou-se pelo modo democrático 
das suas aulas e pelos métodos inovadores, como a 
implementação de trabalhos em grupo, a 
interdisciplinidade, a utilização da banda desenhada no 
ensino, o recurso às visitas de estudo a lugares históricos ou 
de referência e ao contacto com a natureza como meio de 
aprendizagem.
Desta forma, passou a ser frequente, na primavera, 
encontrar o escultor João José Gomes e o pintor Samora 
Barros com os seus alunos nas margens do rio Arade, no 
Castelo ou pelos campos a esboçar desenhos ou a recolher 
material para as suas aulas. 
A cidade vivia intensamente em redor da Escola, o que 
começava logo cedo com a chegada dos alunos, quer 
aqueles que se deslocavam a pé ou de bicicleta, quer 
daqueles que vindos de mais longe, das freguesias distantes 
ou dos concelhos limítrofes, se faziam transportar de 
comboio ou de camioneta, fervilhando de agitação as ruas 
circundantes. Mas, assim que o contínuo da Escola tocava a 
sineta todos os alunos se dirigiam para as respetivas salas 
de aulas e à entrada do professor todos se levantavam das 
suas carteiras, sentando-se depois da autorização. 

O comércio nas redondezas também ganhava nova vida, 
enchendo-se com os alunos que faziam as suas compras, 
quer cadernos, canetas, lápis e demais material escolar na 
papelaria do Sr. Serrano, quer nas mercearias do Sr. Baião 
ou do Edmundo Pargana onde adquiriam guloseimas e 
bugigangas dos mais diversos tipos e para as aulas de 
lavores e bordados podiam encontrar os produtos 
necessários nas várias retrosarias da cidade do Sr. 
Encarnação, do Sr. Sequeirinha, do Sr. Trindade e na Casa 
Verde do Sr. Girão. 

Na loja do senhor Sequeirinha ainda havia um espaço 
reservado para guardar as bicicletas daqueles que se 
deslocavam por esse meio, acabando por muitos dos pais 
delegar nele a função de encarregado de educação dos 
lhos.

Planta de localização da Escola Comercial e Industrial 
João de Deus
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João José Gomes Sessão Solene nas instalações da Escola Comercial e Industrial, em 1937 - da esquerda 
para a direita: Eng. Pimentel, Dr. Teodoro de Sousa, Pintor Samora Barros, Escultor João 

José Gomes e Dr. Ferrão e Silva

Estação do Caminho-de-ferro de Silves Camioneta "A Messinense" de José Monteiro – anos 40



Pelas ruas e à porta da escola ainda se podia encontrar o 
Sr. Chico, vendedor ambulante, que no inverno vendia as 
castanhas “quentinhas e boas” e no verão os sorvetes, que 
a todos deliciava.

Contudo a gura mais emblemática e popular entre os 
estudantes era o Zé Chana que os ia buscar à estação do 
caminho-de-ferro, recebendo-os sempre com grande 
alegria e amizade os trazia até à cidade.

Doze anos depois de instalada no edifício legado à Câmara 
Municipal de Silves por Francisco Gomes Pablos, este 
começou a necessitar de obras de reparação e ampliação 
com o m de atender ao constante desenvolvimento da 
escola e ao crescente número de alunos.

Na reunião de Câmara, realizada a 28 de fevereiro de 
1942, sob a presidência do Dr. Afonso Lourenço Dias da 
Silva, atendendo ao facto que o Estado criou e mantém a 
referida Escola e que a Câmara dispõe de parcos recursos 
que não permitem a realização de tais obras foi deliberado 
“a transferencia para o Estado do dominio e posse do 
edicio onde funciona a Escola Comercial e Industrial “João 
de Deus” desta cidade, com a condição do Estado continuar 
a manter nele o funcionamento da referida escola para 
respeitar as disposições testamentarias de Francisco Gomes 
Pablos”.

Em 1947 foi nomeado o terceiro Diretor da Escola, o Dr. 
Leonel Melo Furtado que exerceu o cargo somente um 
ano, sendo indigitado em 1949, para Diretor o Dr. Luís 
Gordinho Moreira, cargo que exerceu durante cinco anos.
Luís Gordinho Moreira, nasceu em Silves em 1920 e 
licenciou-se em Filologia Românica pela Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa. Para além de diretor da 
Escola também foi Presidente da Câmara Municipal de 
Silves, entre 1951 e 1955, tendo desempenhado um papel 
fundamental em todo o processo que levou à criação do 
Curso Geral do Comércio, junto do Ministro da Educação 
Nacional, e à construção do novo edifício para a Escola.

Devido ao crescente número de alunos matriculados as 
instalações começaram a se tornar exíguas e desta forma, 
na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 14 de 

abril de 1947, sob a presidência de Salvador Gomes 
Vilarinho, a autarquia “deliberou solicitar oportunamente a 
construção em Silves de um novo edicio para a “Escola 
Industrial e Comercial João de Deus”, comprometendo-
se a oferecer o terreno necessário à implantação do 
edicio”.

Início da Rua João de Deus – onde se localizava a Escola Industrial e Comercial João de Deus, de Silves



Dr. Luís Gordinho Moreira – 4º Diretor da Escola 
Industrial e Comercial João de Deus

Ata da Câmara Municipal de Silves
14 de abril de 1947
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Todo este processo demorou mais de dez anos, tendo as 
instalações da nova Escola sido inauguradas a 19 de julho 
de 1959, em terreno cedido pela Câmara Municipal de 
Silves, no Largo da República, em frente ao Jardim 
Municipal.

(continua)
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