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Helena Neves *

Bento de Jesus Caraça: 
uma biografia

O Alentejo e os primeiros anos

Bento de Jesus Caraça nasceu a 18 de Abril de 1901 em Vila Viçosa,
Alentejo, durante uma breve passagem dos pais pela casa de Bragança.
Filho de João António Caraça e de Domingas da Conceição
Espadinha, ambos trabalhadores rurais, aos dois meses, os pais levam-
-no para Aldeias de Montoito, no Redondo, onde o pai era feitor da
Herdade da Casa Branca. Aí passa a primeira infância. Francisco e
António, seus irmãos mais velhos, são companheiros deste tempo –
Filomena, a irmã mais nova, a «sua menina», nasce em 1912.

Aprendeu a ler com José Percheiro, um trabalhador migrante («ra-
tinho»). A descoberta do entrelaçar das letras em palavras, das melodias
dos sons, dos caprichos dos acentos, e uma invulgar avidez infantil
pelo saber, desenraízam-no da inevitabilidade do destino de filho de
trabalhadores rurais. A proprietária da herdade, D. Jerónima, cativada
pela inteligência de Bento de Jesus, «criança que prendia e encantava»,
propõe aos pais assumir a sua educação.

Em vésperas da República, frequenta a Escola Primária de Vila Viçosa,
cujos estudos termina em 1911. Depois de uma breve passagem pelo
Liceu Sá da Bandeira, em Santarém, vai estudar para o Liceu Pedro Nunes
em Lisboa. Em 1918, termina com distinção o curso liceal e entra no
Instituto Superior do Comércio (mais tarde Instituto Superior de Ciências
Económicas e Financeiras, actual Instituto Superior de Economia e
Gestão). As explicações ajudaram-no a sobreviver durante o curso.

* Extractos de um texto de Helena Neves sobre Bento de Jesus Caraça, publicado em
Cultura e Emancipação, 1.º volume da edição crítica da obra de Bento de Jesus Caraça,
Campo das Letras, Porto, 2000. 
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Foto 1 – Desenho de Ofélia Marques, imaginando o menino Bento de Jesus 
Caraça nos bancos de escola, anos 1930-1940 (col. J. M. Caraça)
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Lisboa e uma fulgurante carreira

Quando se encontrava apenas no segundo ano do curso, Bento de
Jesus Caraça foi nomedado, pelo professor e matemático Mira
Fernandes, como 2.º assistente. Em Dezembro de 1924, tornou-se assis-
tente de Matemáticas Superiores – Álgebra Superior, Análise Infini-
tesimal, Geometria Analítica; passando a professor extraordinário em
1927 e a catedrático em 1929. 

Sobre este tempo testemunhou o seu amigo Joaquim Jacobetty
Rosa: «[…] pouco tempo após ter entrado na Universidade, a sua rica
personalidade, simultaneamente, pelo trabalho escolar e pelas suas
intervenções como tribuno, como doutrinário e como orientador, nas
associações, nas academias, e nas sociedades e publicações culturais
dessa época, tornou-o uma espécie de ídolo da mocidade estudantil e
universitária, que com ele procurava conviver, frequentando-lhe as
aulas, pedindo-lhe constantemente uma indicação útil, um ensina-
mento, um conselho, uma comunicação escrita, uma conferência, uma
oportuna nota bibliográfica, um livro e, tantas vezes, a sua intervenção
directa nos trabalhos, nas pugnas e nas animadas, operosas e por vezes
agitadas sessões das assembleias académicas».

Como professor, a conquista de alunos é assombrosa pois «a sala era
pequena para conter alunos de outras escolas que vinham avidamente
assistir às suas lições».

Matemáticas(s), um outro conceito

Com Bento de Jesus Caraça, o universo cultural da Matemática
modifica-se e amplia-se. Faz parte do núcleo de Matemática, Física e
Química, juntamente com Ruy Luís Gomes, Vicente Gonçalves,
António da Silveira, Amorim Ferreira e outros.

Impulsiona os estudos de econometria em Portugal. Cria em 1938,
com Mira Fernandes e Caetano Beirão da Veiga, o Centro de Estudos
de Matemáticas Aplicadas à Economia. Funda com António Aniceto
Monteiro, Hugo Baptista Ribeiro, José da Silva Paulo e Manuel Zaluar
Nunes, a Gazeta da Matemática, em 1940. Impulsiona o lançamento da
Revista de Economia, que terá como colaboradores mais envolvidos com
o projecto, Augusto de Macedo Sá da Costa, Simões de Abreu,
Armando de Castro, J. A. Largo, J. Remy Freire, Virgínia Moura, 
F. Marques da Silva, Nuno Fidelino Figueiredo, Morbey Rodrigues,
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Costa Leal, Costa Miranda, Amaro Guerreiro, Ulpiano da Fonseca
Nascimento. No biénio de 1943-1944 desempenha o cargo de
Presidente da Direcção da Sociedade Portuguesa de Matemática.

No âmbito das matemáticas, publica diversos estudos desde 1929 até
à sua mais notável obra, na qual se perspectiva uma nova abordagem
conceptual – Os Conceitos Fundamentais da Matemática (1941).
Inovador, o trabalho de Bento de Jesus Caraça na matemática enraíza-
-se no concreto, numa práxis social quotidiana. A obra Os Conceitos
Fundamentais da Matemática inicia-se com exemplos da vida campesina
da sua infância. 

O mérito científico do seu pensamento matemático será reconheci-
do internacionalmente. Em 1942, 1944, 1946 é delegado da Sociedade
Portuguesa de Matemática aos congressos da Associação Luso-
-Espanhola para o Progresso das Ciências.

A cultura e a cidadania

A uma carreira académica fulgurante corresponde uma profunda e
sempre reactualizada cultura, uma notável sensibilidade pedagógica e
um corajoso empenhamento político crescente.

Trata-se, ainda e sempre, de mais um modo de ir realizando o mesmo
projecto. O projecto da cultura como conquista de si mesmo, como
libertação: «a aquisição de cultura significa…, numa palavra, a con-
quista da liberdade», afirmava-o. Na Universidade Popular Portuguesa,
com sede na Cooperativa «A Padaria do Povo», em Campo de Ourique,
a 25 de Maio de 1933 e a convite da União Cultural «Mocidade Livre»,
é proferida a conferência intitulada A Cultura Integral do Indivíduo –
Problema Central do Nosso Tempo, cuja primeira edição surge nos
Cadernos de Cultura Vanguardista da Mocidade Livre.

No mesmo sentido se insere a sua colaboração em diversas revistas:
Seara Nova, Técnica, Vértice, e em jornais de combate político como 
O Diabo, Liberdade e ainda o Jornal Globo, fundado por si, de existência
breve, eliminado pela censura.

É na perspectiva da cultura como «despertar das almas» e como
libertação que se insere a criação da Biblioteca Cosmos e a reanimação
da Universidade Popular Portuguesa que sofria o silenciamento e o
marasmo impostos pelo Estado Novo. O debate de ideias, a divulgação
do humanismo e de uma cultura como impulso de mudança
reflectem-se na actividade da Universidade Popular Portuguesa sob a
direcção de Bento de Jesus Caraça, eleito para os corpos gerentes da
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Foto 2 – Bento de Jesus Caraça no Chiado, anos 1930
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Universidade em 1919 e Presidente do Conselho Administrativo desde
1928, sucessivamente, até à morte.

Em 1941, Bento de Jesus Caraça funda a Biblioteca Cosmos e, ao
apresentar a colecção, escreve: «[…] a que vem a Biblioteca Cosmos?
[…] quando acabar a tarefa dos homens que descem das nuvens a
despejar explosivos, começar outra tarefa – a dos homens que pacien-
temente, conscientemente, procurarão organizar-se de tal modo que
não seja mais possível a obra destruidora daqueles. Então, com o estabele-
cimento de novas relações e de novas estruturas, o homem achar-se-á
no centro da sociedade, numa posição diferente, com outros direitos,
outras responsabilidades. É toda uma vida nova a construir dominada
por um humanismo novo. Há, em suma, que dar ao homem uma
visão optimista de si próprio; o homem desiludido e pessimista é um
ser inerte sujeito a todas as renúncias, a todas as derrotas – e derrotas
só existem aquelas que se aceitam. Quando acima falamos num huma-
nismo novo, entendemos como um dos seus constituintes essenciais
esse elemento de valorização – que o homem, sentindo que a cultura
é de todos, participe, por ela, no conjunto de valores colectivos que há-
-de levar à criação da cidade nova. A Biblioteca Cosmos pretende ser
uma pequena pedra desse edifício luminoso que está por construir…»

Os amigos e a família

É, pois, uma relação umbilical entre cultura e política que orienta o
trajecto pessoal de Bento de Jesus Caraça e do seu grupo de amigos,
onde se encontram os mais notáveis intelectuais e lutadores do seu
tempo. Entre eles, o médico e professor Luís Ernâni Dias Amado, com-
panheiro desde o liceu, observador cúmplice do enamoramento e
namoro entre Bento e a comum colega, Maria Octávia, com quem se
casa em Dezembro de 1926, enviuvando poucos meses depois.

Também colega de liceu, amigo profundo, Carlos Botelho que lhe
(nos) devolverá os olhares mais belos da pintura portuguesa sobre a
cidade e o rio, esse corpo amante de Lisboa. E ainda António Lobo
Vilela, companheiro desde os bancos da escola primária. Surgem
depois Manuel Mendes, um dos seus mais íntimos confidentes, e Berta
Mendes que serão os padrinhos de João Gaspar Caraça, filho do segun-
do casamento. E o médico, professor Francisco Pulido Valente, que o
adopta quase como um filho.

Artistas e intelectuais como Avelino Cunhal, Huertas Lobo que lhe
traça o perfil esvanescente, Abel Manta que esboçará o seu retrato pós-
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Foto 3 – Bento de Jesus Caraça na serra da Estrela, Lagoacho Serrano, 
Agosto de 1940 
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tumo, Mário Dionísio, Aurélio Quintanilha, Francisco Keil do
Amaral, Maria Keil, Lopes-Graça, Ofélia e Bernardo Marques, Alice e
João Abel Manta, que lhe desenhará o perfil reproduzido na capa
deste livro…, fazem parte do seu grupo de amigos.

Sempre que pode, escapa-se em viagens. Algumas longas e longín-
quas: Génova, Reims, Estrasburgo, Paris. E muitas viagens breves. Pela
beira do mar, na costa. A Sintra, onde a Pensão Margarida é, muitas
vezes, seu poiso. Os passeios de barco, nos avieiros, em Vila Franca de
Xira, com os amigos Alves Redol, Soeiro Pereira Gomes, Ramos de
Almeida, Piteira Santos, Hugo Baptista, Stella Piteira Santos, Pilar
Ribeiro e outros.

Pelas aldeias de Montoito, até Ramo Alto onde ia olhar os campos
do Alentejo. Pela Serra da Estrela, onde acampou vários verões e acor-
dava ainda com as estrelas para subir aos cabeços.

As viagens a Montoito marcam o tempo de encontro com a família.
E também com a terra, a aldeia, a sua gente e outra que caminha
quilómetros para o consultar: a falta de emprego, o rol de doenças, as
perspectivas das sementeiras, as colheitas da paz, as mudanças…

«Era um homem que gostava da natureza, da terra, da vida» diz o
sobrinho João dos Santos Caraça.

A irmã Filomena é uma referência fundamental. Admira-a profun-
damente, lamenta que ela não estude. E o sobrinho João, que Bento
Caraça chamará para junto de si, para que escape também ao «destino»
de trabalhador rural. Apoia sempre os pais. Compra-lhes a casa que
não têm, após toda uma vida de trabalho na herdade da Casa Branca,
da qual saem já velhos e sem reforma.

Casa-se pela segunda vez a 25 de Setembro de 1943 com Cândida
Gaspar. Uma primeira filha morre no parto. Nasce, depois, João
Manuel Caraça, menino querido de seus pais.

A coragem política

Bento de Jesus Caraça encontra-se nos movimentos de solidariedade
para com os presos políticos quer do país quer dos campos de con-
centração da Europa nazi, para os quais democratas portugueses en-
viam auxílio através do Socorro Vermelho Internacional e da Liga
Portuguesa contra a Guerra e o Fascismo – uma organização clandesti-
na que Bento Caraça incentiva.

É no quadro do Movimento de Unidade Antifascista (MUNAF) e,
mais tarde, do Movimento de Unidade Democrática (MUD), consti-
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tuído a 8 de Outubro de 1945, que o protagonismo político de Bento
Caraça ganha maior visibilidade. O MUD emerge com um programa
definido, reclama «liberdade de reunião, de associação, de imprensa» e
«garantia de seriedade no acto eleitoral», marcado para Novembro de
1945. A adesão popular ao MUD excede todas as expectativas: até 24
de Outubro de 1945, recolhem-se 50 000 assinaturas de apoio, só na
cidade de Lisboa. Perante tal movimentação, o governo salazarista
defende-se num ataque inequívoco à oposição.

É suspensa toda a actividade do MUD, acusado de constituir um
«elemento de subversão social», um «movimento passional» que pre-
tende derrubar o Governo e restaurar o modelo político da Primeira
República.

Bento Caraça é alvo de um processo disciplinar a 10 de Setembro de
1946, instaurado pelo Ministério da Educação Nacional sob a acusação
de antipatriotismo do manifesto «O MUD perante a admissão de
Portugal na ONU», subscrito por muitos democratas e do qual Bento
Caraça, Vice-Presidente da Comissão Central do MUD, fora co-autor
com Mário Azevedo Gomes, Presidente da mesma Comissão. As defe-
sas deduzidas por Bento Caraça e Azevedo Gomes serão natural e
totalmente inoperantes no processo repressivo ditatorial do Estado
Novo.
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Foto 4– Bento de Jesus Caraça, c. 1940
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Francisco Pulido Valente, médico de Bento Caraça, numa carta para
Carlos Olavo, com a data de 2 de Outubro de 1946, escreve: «Do
processo Caraça-Azevedo Gomes não sabemos por enquanto que haja
novidade. As respostas dos processados devem tê-los atrapalhado um
pouco: a do Caraça é admirável como tudo quanto ele faz, certo é que
tenho tido uns zunzuns de que no Ministério não estão inteiramente
à vontade, mas temo que a vontade do ditador se sobreponha a tudo
e que ele não hesite.»

Não hesitará de facto.
Em Outubro de 1946, como punição pela sua actividade política,

Bento Caraça é demitido coerciva e compulsivamente da função de
professor catedrático, afastado de uma actividade docente e pedagógica
brilhante, desenvolvida no Instituto Superior de Ciências Económicas
e Financeiras.

Os últimos anos

O processo disciplinar, movido pelo governo de Salazar, que o afas-
ta do ensino universitário, traz dificuldades económicas à família.
Cândida, ela própria também perseguida, enfrenta corajosamente a
situação. Licenciada em Economia, lecciona, corre entre as aulas e a
casa onde vive com Bento, o filho e o sobrinho, João, adolescente
vindo do Alentejo por iniciativa do tio.

Bento Caraça passa a dar lições em sua casa, como meio de subsis-
tência. Desloca-se ainda ao estrangeiro a congressos como delegado da
Sociedade Portuguesa de Matemática. Em sua casa reúnem-se demo-
cratas, debate-se a vivência política, planeiam-se estratégias da opo-
sição. Estuda ainda. Escreve. Incessantemente.

Adoece. Amigos de longa data, vêm de longe, para o que sabem ser
eles e ele – a despedida.

Ilídio Sardoeira dá-nos um momento desse adeus, a 13 de Abril de
1948: «A menos de três meses do fim, no intervalo que lhe consente
um tratamento de penicilina, Bento Caraça recebe no seu quarto um
amigo provinciano. […] Não foi sempre a amizade de Bento Caraça 
– e até que a morte lha cortou cerce – um sentimento de portas aber-
tas? […] Recostado no leito, os cabelos grisalhos desordenados, um ar
de cansaço e velhice precoce, este homem conservava duas qualidades
que encerravam o segredo da sua grande sedução convivente: um riso
sadio e infantil, como se em Bento Caraça nunca houvesse acabado
terminantemente a criança alentejana que fora, e um pensamento lúci-

42

01 Caraça Cap 1  12/6/08  11:39  Page 42



Bento de Jesus Caraça: uma biografia

do e rectilíneo que usava das palavras para se descobrir aos outros e das
ideias para apontar o caminho das grandes acções construtivas…»

Morre em sua casa a 25 de Junho de 1948. O seu funeral constituiu
uma impressionante manifestação pública. Apesar da intimidação da
polícia política, presente em todo o desfile, uma extensa e diversa mul-
tidão acompanhou-o em ruidoso silêncio.
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