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livros de texto de matemática

Da reforma Cordeiro Ramos à reforma Pires de Lima

Contexto histórico
Trata-se do período de consolidação 
da Ditadura Nacional através de duas 
reformas no ensino: a de Cordeiro 
Ramos (1931) e a de Carneiro Pache-
co (1936).
 Embora esta última adoptasse o 
regime de livro único para o ensino 
primário, no ensino secundário conti-
nuou a existir uma diversidade de 
livros de texto.

Os livros de Francisco Ferreira Neves (1892-
1984)

Trigonometria rectilínea de Eduardo Ismael dos 
Santos Andrea (1935)

Capa do livro Geometria para os 1¬∫, 2¬∫ e 3¬∫ 
anos dos liceus de Francisco Ferreira Neves (4¬
™ edi√ß√£o, 1942)

Os livros de Manuel de Almeida

Outros autores

Capa do livro Aritm√©tica comercial e geometria 
elementar de Manuel de almeida (1935, 1¬™ edi
√ß√£o de 1933)

A “colecção” de Eduardo Ismael dos Santos Andrea (1879-1937)
Trata-se do autor de livros de texto mais prolífico desta época. Inicia as suas 
publicações em 1908 enquanto professor liceal no Lyceu da Lapa, antecessor do 
Liceu Pedro Nunes, actividade que acumula com a leccionação na Faculdade de 
Ciências de Lisboa. Os seus livros para o ensino da matemática cobrem todos os 
anos de escolaridade e viram múltiplas edições.

Outros autores
Diogo Pacheco Amorim F. Dias Agudo
António Palma Fernandes Álvaro Sequeira Ribeiro
Pedro Campos Tavares J. Calado
Vicente Gonçalves António Almeida Lucas
José da Silva Paulo
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Francisco Ferreira Neves 4ª Edição 1942
Geometria para os 1º, 2º e 3º anos dos liceus

Os livros de Francisco Ferreira Neves (1892–1984)
Natural de Aveiro, teve uma influência em diversos domínios 
cívicos e educativos. Os seus livros perduraram até depois da 
reforma Pires de Lima.

Capa

Manuel de Almeida (1ª Edição, 1933) 1935
Aritmética comercial e geometria elementar

Os livros de Manuel de Almeida
Neste período, existe uma diversidade muito grande 
de autores de livros de texto para o ensino técnico. 
Apresenta-se aqui um exemplo, de entre muitos.

Capa

Trigonometria rectilínea
Eduardo Ismael dos Santos Andrea 1935

Eduardo Ismael dos Santos Andrea


