
12 Jornal de Leiria 30 de Abril de 2015

Sociedade

Tertúlia faz parte do ciclo A história somos nós, organizado pelo Núcleo de Leiria da Liga dos
Combatentes e pela Livraria Arquivo

RICARDO GRAÇA

Tertúlia debateu sistemas de ensino nas antigas províncias durante o conflito colonial

Da metrópole para o ultramar 
para ensinar em  tempo de guerra 
Maria Anabela Silva
anabela.silva@jornaldeleiria.pt

� Há 45 anos, Purificação Ferreira
era uma jovem cheia de sonhos, for-
mada em História, que deixava Por-
tugal rumo a Moçambique. A chega-
da à recém-criada cidade de António
Enes (hoje Angoche), dá-se em 1970,
num momento de “grande dinamis-
mo” do sistema de ensino no país,
com o envio de muitos docentes da
metrópole pagos pelo Governo. A
acompanhá-la, iam mais três jovens
(uma enfermeira e duas educadoras
de infância), com “uma vontade enor-
me” de ajudar as populações locais. 

A realidade acabou, no entanto, por
se revelar bem diferente. Purifica-
ção Ferreira foi colocada num colégio
de uma sociedade missionária, onde
os alunos eram “quase todos” euro-
peus. “Foi uma desilusão muito gran-
de. Ia com outros sonhos”, recordou
a professora de Leiria, já aposentada,
durante mais uma tertúlia do ciclo A
história somos nós – a Guerra colonial
e o impacto na sociedade civil, realizada
na passada sexta-feira.

Desta vez, o evento - organizado
pelo Núcleo de Leiria da Liga dos
Combatentes e pela Livraria Arqui-
vo em parceira com o JORNAL DE
LEIRIA – analisou o sistema de en-
sino nas províncias ultramarinas
durante a guerra colonial, com o tes-
temunho dos vários intervenientes
a evidenciar a existência de reali-
dades muito diferentes de território
para território.

Purificação Ferreira falou do caso de
Moçambique (onde ficou até depois
do 25 de Abril) que, à época, tinha uma
organização escolar “não muito dife-
rente da da metrópole”: ensino pri-
mário, ciclo preparatório, liceu, escolas
industriais, comerciais e agrícolas e es-
tudos gerais, criados em 1962 e que
dariam origem à Universidade de
Lourenço Marques (hoje Maputo).
Havia, no entanto, uma grande dife-
rença, que se prendia com o peso que
a Igreja tinha no ensino, nomeada-
mente nas pequenas vilas e  cidades
do interior e nos meios rurais. “Cerca
de 87% do ensino primário rural es-
tava nas mãos dos missionários. Ao
abrigo da Concordata de 1940, a Igre-
ja responsabilizava-se pelo ensino
primário em Moçambique. O Estado
dava algum dinheiro aos bispos, que
o distribuíam pelos missionários”,
recordou aquela antiga professora.

Currículos iguais 
aos da metrópole
Bem diferente era a realidade do en-
sino na Guiné, onde Ana Fleming, de
Alcobaça, chegou em 1972, para acom-
panhar o marido mobilizado para
aquele território. “Na Guiné não ha-

via ensino particular nem escolas co-
merciais ou industriais. A maior par-
te do território estava em guerra e não
era possível chegar lá, a não ser os mi-
litares”, recorda a professora, que
leccionou numa escola de Bissau,
onde os alunos eram “maioritaria-
mente locais”. “O nível do Portu-
guês era muito baixo. O falado era in-
teligível, mas o escrito era desastroso.
Quando corrigíamos os trabalhos es-
critos ou os testes era como se esti-
véssemos a decifrar charadas, tal a di-
ficuldade”, conta a professora, acres-
centando que, apesar de os “desti-
natários do ensino serem as popula-
ções locais”, eram seguidos os mes-
mos currículos da metrópole. “Tí-
nhamos, por exemplo, de leccionar
sobre os povos pré-históricos que
ocuparam a Península Ibérica  ou fa-
lar dos lusitanos ou dos romanos”. 

Durante a tertúlia, Ana Fleming
sublinhou ainda a importância do
PAIGC (Partido Africano para a Inde-
pendência da Guiné e Cabo Verde) no
sistema de ensino guineense duran-
te a guerra colonial, nomeadamente,
nos territórios que ocupava. “Em
1972, o PAIGC tinha 164 escolas, onde
251 professores davam aulas a 14.531
alunos”, referiu a docente, frisando
que os “melhores alunos eram depois
seleccionados para frequentar os in-
ternatos do partido instalados nos paí-
ses vizinhos. “Não obstante a luta ar-
mada, o PAIGC cuidou da formação
de quadros de nível médio e supe-
rior”, acrescentou. 

“Esse envolvimento do PAIGC na
educação é normal. Estavam a cons-
truir um país”, complementou Lou-

renço Faria, que cumpriu uma missão
na Guiné em 1962, num tempo em
que o ensino nesse território “era
praticamente nulo”, com os militares
portugueses e os familiares que os
acompanhavam a desempenharam
“um papel  de educadores junto das
populações locais”. 

Antigo professor do magistério
primário e investigador, natural da
Barreira (Leiria), António Borges da
Cunha falou do ensino em Goa, ter-
ritório onde esteve como militar en-
tre 1957 e 1959. Seria, aliás, durante
esse período que completou o 5.º ano
e o fez parte do 7.º ano, como aluno
do Liceu Afonso de Albuquerque e da
Escola Normal Luís de Camões. “Es-
tive sempre na capital e no departa-
mento de fardamento e de aquarte-
lamento, um lugar que me dava
muitas horas vagas, que aproveitei
para estudar”, explica o antigo pro-
fessor, que se surpreendeu com o ní-
vel cultural de Goa naquele tempo.
“Não esperava encontrar uma civi-
lização tão avançada”, confessou,
contando que Goa tinha, por exem-
plo, “escolas promiscuas (primárias
e secundárias), uma escola médico-
cirúgica, um instituto profissional,
aulas de navegação e uma academia
militar”. Muitos dos quadros for-
mados nessas escolas eram “apro-
veitados” pela Índia, uma vez que
“Goa era muito pequena e não tinha
capacidade para os absorver”, acres-
centou Borges da Cunha, subli-
nhando ainda o “extraordinário” pa-
pel que os missionários tiverem no
desenvolvimento educacional e cul-
tural do território. 

Testemunho
Actividades 
extra-curriculares
em Moçambique
Para tentar colmatar a “desilusão”
por o colégio onde tinha sido
colocada não abranger  a população
local, Purificação Ferreira procurou,
juntamente com outras colegas,
desenvolver actividades que
chegassem a outros alunos, como
um grupo coral ou ensaios de teatro.
Foi assim quando esteve na cidade
António Enes, onde, aos fins-de-
-semana, fazia visitas ao bairro do
Inguri, para ensinar costura ou
contar histórias às crianças e jovens
moçambicanos. Foi nesse tempo
que Purificação Ferreira deu aulas a
Anabela Graça, hoje vereadora da
Educação na Câmara de Leiria. Em
Lourenço Marques, a professora
leccionou no Liceu António Enes,
localizado na periferia da cidade e
com uma grande percentagem de
alunos africanos. Mas também aqui
havia lugar para 'actividades extra-
-curriculares', que complemen-
tavam a formação da escola, como
aulas de corte e costura ou visitas de
estudos às indústrias de lanifícios.
“No final, ofereciam-nos muitos
tecidos, que distribuíamos pelos
alunos”, recorda Purificação
Ferreira, que passou ainda pela
Escola do Noroeste. “Foi um ensino
muito gratificante. Os alunos
tinham muitas dificuldades, mas
estavam tão sedentos de saber.”

Leiria 

Inspector
tributário acusado
de corrupção

� Um inspector tributário come-
ça hoje, dia 30, a ser julgado, no Tri-
bunal de Leiria, suspeito da prática
dos crimes de acesso ilegítimo a
dados de um empresário e corrup-
ção passiva na forma tentada. De
acordo com a Agência Lusa, o ins-
pector da Direcção de Finanças de
Leiria “subscreveu e assinou uma le-
tra de câmbio, na qualidade de sa-
cado, no valor de 16.500 euros, com
vencimento a 15 de Março de 2008”.
A letra foi depois entregue ao em-
presário “como forma de paga-
mento de serviços prestados” por
uma empresa do primeiro. Na data
de vencimento, a letra não foi paga,
pelo que o credor e portador da le-
tra interpôs acções executivas con-
tra o inspector tributário, ao qual foi
penhorado um terço do salário men-
sal. Com o intuito de levar este a de-
sistir das acções executivas e obter
informações, o inspector ameaçou
o empresário e “acedeu ao sistema
informático da Autoridade Tributá-
ria, através do seu ‘username’ e in-
serção de PIN”, e consultou as de-
clarações de IRS de 2001, 2008,
2009 e 2010 do assistente em quatro
dias distintos, “sem que para tanto
tivesse qualquer justificação de tra-
balho ou de serviço”, além de que
não estava autorizado.

Pombal

Ambulâncias 
da Missão Guiné
partem amanhã

� Partem amanhã do Castelo de
Pombal as seis ambulâncias que
servirão as populações de Bafatá,
na Região de Badatá, e Caió, na Re-
gião de Canchungo, no âmbito da
Missão Guiné 2015, à qual o muni-
cípio de Pombal se quis associar
com um apoio para a aquisição de
dois veículos de socorro. Seguem
viagem ainda 13 viaturas e cerca de
50 pessoas, que levarão diverso
material escolar, roupa, computa-
dores, material informático e hos-
pitalar para a população da Guiné-
Bissau. Esta acção é dinamizada
por um grupo de cidadãos de Pom-
bal, em conjunto com a Fundação
João XXIII e a Associação de Ser-
viços e Socorro Voluntário de São
Jorge, que tem desenvolvido os
necessários esforços para propor-
cionar a cedência de viaturas a Or-
ganizações Não-Governamentais
que operam na Guiné-Bissau, bem
como para a cedência de material
escolar, hospitalar e de bens de
primeira necessidade.

Colónia de férias para idosos
Estão abertas as inscrições para a colónia de férias
para idosos que o Movimento Cristão de Reformados –
Vida Ascendente, da Diocese de Leiria-Fátima, vai
organizar entre os dias 23 e 30 de Junho, na Praia do
Pedrógão. Os interessados poderão inscrever-se por
telefone (918 544 256 ou 916 517 967).


