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RESUMO  

 

O trabalho agora apresentado, propôs-se recuperar a vivência de uma instituição – Colónia Correccional 

de Vila Fernando (Elvas) que se ocupou da regeneração de rapazes durante cento e doze anos, entre 1895 

e 2007. O período estudado está compreendido entre o ano da inauguração e entrada em funcionamento 

1895, e o ano de 1962, entrada em vigor da OTM de 1962.  

Começamos por analisar a legislação e a sua evolução ao longo do período estudado relacionando-a com 

o contexto social e político de Portugal de modo a compreender a realidade do país, e a problemática da 

reeducação de jovens considerados delinquentes.  

Através da análise do arquivo da instituição e também do jornal elaborado pelos rapazes internados, 

analisamos as práticas e metodologia adoptadas no sentido da sua regeneração e integração social. A 

educação moral e profissional constituíram os fundamentos do processo reeducativo desta instituição. 

Também recorremos a depoimentos e testemunhos orais e escritos realizados a antigos funcionários e a 

pessoas que estiveram de alguma maneira ligadas à instituição e que foram testemunhos importantes das 

vivências e rotinas dentro da instituição.  

Pretendemos com este trabalho dar a conhecer a realidade quotidiana de uma instituição que teve como 

objectivo principal a regeneração e reinserção de jovens delinquentes.  

Para esta investigação escolhemos a Colónia Correccional de Vila Fernando por ter sido a única 

instituição que foi construída de raiz em Portugal, baseada no projecto de uma instituição congénere 

europeia que apresentou ao longo dos anos elevada taxa de recuperação.  
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ABSTRACT  

 

The present work has it main purpose to revive the way of living of an institution- Colónia Correccional 

de Vila Fernando (Elvas) whose mission was the regeneration of boys during a períod of one hundred and 

twenty years, from 1895 to 2007. This study compreends a períod between the inauguration year 1895 

and the year of 1962 when the OTM came into force.  

We will begin by analysing the legislation and its evolution within the period of the current study, relating 

the legislation with the political and social context of Portugal so that we can be able to understand the 

reality of the country as well as the problematic of the reeducation in juvenilles that are considered 

criminals.  



Through the analyses of the institution archive as well as the journal created by the boarder boys, we 

analyse the practice and metodology that were adopted and made the regeneration and social integration 

possible.  

The moral and Professional education were the main grounds of the reeducation process of this 

institution.  

We also have resort to testimony and to oral and written statement of former employees as well as people 

who were somehow linked to the institution and whose statements were very important as they allowed to 

establish the daily rounds and the way of living within the institution.  

The purpose of this work is to bring to the day light the daily reality of an institution that had the 

regeneration and reinsertion of young criminals as the main goal.  

For this investigation we chose the Colónia Correccional of Vila Fernando for being the only institution 

in Portugal, that was built from the origin, and that was based on a Project of a congenerous european 

institution that had over the years high recovery rates.  
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