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GÉNESE DA OBRA 
 

  Ao iniciar-se a guerra que levou à independência de Angola, 

nos começos de 1961, foi posta em movimento uma complicada máquina 

publicitária que agitou, ao longo de todo o tempo de luta, intensa campanha 

de informação. O impacto causado em Portugal por uma guerra daquele tipo 

despertou em muitas pessoas uma curiosidade que anteriormente não 

existia. O autor desta obra está incluído nesse número. Procurava-se obter 

conhecimentos e aprofundar os antigos; para isso prestava-se a maior 

atenção às crónicas, artigos e informações transmitidos por qualquer dos 

veículos de comunicação social. Conseguiam-se com relativa facilidade 

obras de cunho histórico e outras em que se apresentava o território 

angolano e o seu povo sob aspectos actuais. Isso o levou ao estudo intensivo 

dos feitos passados, tirando apontamentos que facilitassem a fixação das 

realizações, das campanhas e até das personagens que nelas intervieram. 

Assim conseguiu um volumoso feixe de informações que, por circunstâncias 

meramente ocasionais, chegou às mãos do então deputado  à Assembleia 

Nacional, Dr. Rui Pontífice de Sousa, que tomou a iniciativa de propor a sua 

publicação através da Agência-Geral do Ultramar, dando forma impressa ao 

original de A História de Angola através dos seus personagens principais. 

Aproveitamos o ensejo para prestar homenagem e testemunhar gratidão 

àquele deputado, pouco depois vítima fatal de um acidente de automóvel. 

  Quando, em 7 de Fevereiro de 1967, embarcámos para 

Luanda, depois de uma nomeação por concurso público nos ter colocado em 

Angola, o original do livro ficava em Lisboa, entregue ao cuidado dos 

impressores. Entre os pontos que se pretenderam focar, e de que se não 

conseguiram dados satisfatórios, contava-se a divulgação escolar e a difusão 

cultural. Tendo fixado residência em Luanda, onde as condições de trabalho 

eram muito mais fáceis, começou o estudo sistematizado deste tema, com 

vista à elaboração de uma pequena obra de divulgação. Tomando 

conhecimento deste objectivo, o então Secretário Provincial da Educação de 

Angola, Dr. José Pinheiro da Silva, ao mesmo tempo que elogiava e 

estimulava o projecto, solicitou que se pusesse de parte durante algum 

tempo, para elaborar uma pequena monografia, O Liceu Salvador Correia, 

cujo cinquentenário se aproximava, e que veio a ser publicada exactamente 

no dia das comemorações, 22 de Fevereiro de 1969. A partir desta data, 
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foram retomados os trabalhos interrompidos e o livro programado, História 

do Ensino em Angola, pôde ser publicado em Março de 1970. 

  Enquanto se elaborava esta obra, e particularmente depois 

que o original foi entregue às entidades oficiais, encarregadas de 

promoverem a edição, preparou-se um conjunto de biografias de 

personagens cujos nomes figuravam nos pórticos dos estabelecimentos de 

ensino, e assim apareceu o volumoso livro que recebeu o título de Patronos 

das Escolas de Angola, publicado em Novembro de 1970. 

  Quando recebeu a remessa dos exemplares impressos da 

História do Ensino, e apesar de ter ficado satisfeito com o trabalho, pois 

nada havia antes que focasse com relativo desenvolvimento tal assunto, o 

Dr. Pinheiro da Silva solicitou ao autor que não parasse as pesquisas e 

desenvolvesse a obra, com vista a nova edição, que se pretendia muito 

ampliada e mais sistematizada. Sobretudo, pretendia-se coligir o maior 

número de dados possível, ao longo de todo o período de permanência 

portuguesa (nessa altura a hipótese da independência era muito vaga e 

remota), reunindo num corpo único elementos dispersos por diversas 

publicações e numerosos arquivos. Foi, de certo modo, este objectivo que 

levou o então Governador-Geral de Angola, tenente-coronel Camilo 

Augusto  Rebocho Vaz, a subsidiar a deslocação do autor de Luanda a 

Lisboa, onde frequentou durante mês e meio, Julho e Agosto de 1971, o 

Arquivo Histórico Ultramarino, que guarda o mais rico acervo de 

documentos relativos à expansão portuguesa no mundo. Como fruto 

imediato desse trabalho surgiu, em 1973, o livro Primeiras Letras em 

Angola, no qual se traçam notas biográficas de sete centenas de professores 

a trabalhar neste território desde 1845 até 1919. 

  Em fins de 1970 ou princípios de 1971, o Dr. Pinheiro da 

Silva transferiu-se para Lisboa, onde passou a exercer as funções de 

Inspector Superior do Ensino, em todos os territórios ultramarinos 

portugueses. Os seus sucessores não apoiavam a tarefa da elaboração do 

livro recomendado, que foi um tanto posta de lado. Quando em Junho de 

1974 voltou para Luanda, desta vez como Ministro de Estado (sem pasta) no 

Governo Provisório de Angola, Pinheiro da Silva tornou a incentivar o autor 

e a solicitar brevidade na conclusão do trabalho. Isto fez com que ele se 

voltasse a dedicar, com grande entusiasmo, a tal objectivo e o concluísse — 

não levando em linha de conta um volume suplementar, em que se 

inventariariam as instituições , os organismos e as personagens que 

exerceram função relevante na difusão cultural, em todo o território e em 

qualquer época histórica, previsto no plano geral da obra. No entanto, a 

conclusão só se verificou cerca de um ano após a saída de Angola do Dr. 
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Pinheiro da Silva; tendo sido, de início, elemento de confiança dos 

revolucionários de Abril de 1974, passou depois a ser hostilizado, chegando 

mesmo a ver-se obrigado a procurar refúgio na Espanha, pois caiu no 

desagrado dos elementos da extrema esquerda que, a partir de certa altura, 

tomaram conta dos destinos de Portugal e encaminharam, da forma por 

todos conhecida, o complexo processo de descolonização, com os resultados 

que o mundo inteiro testemunhou! Tendo recomeçado a tarefa, o autor 

entendeu que, mesmo sem ter já o apoio daquele político, a publicação ainda 

era possível, pois o Ministro da Educação, do Governo Provisório de 

Angola, Dr. Marques Pinto, aceitou a ideia e reconheceu o valor da 

iniciativa. No entanto, os acontecimentos precipitaram-se e, quando em 22 

de Setembro de 1975 deixou Angola, levava na sua bagagem o manuscrito 

da obra, que ainda se tentou editar em Lisboa, não sendo possível vencer os 

obstáculos levantados. 

  Não se trata de um livro de leitura amena e de grande 

atractivo para o comum dos leitores. Deve considerar-se um trabalho que 

poderá interessar o curioso da acção civilizadora de Portugal, o estudioso 

que quiser informar-se, o autor que utilize o material coligido como 

elemento subsidiário de outros trabalhos. Só assim se aceitarão, por 

exemplo, as numerosas datas que para o leitor comum serão cansativas mas 

que para o estudioso são pontos de referência apreciáveis. Só sob esse ponto 

de vista poderão aceitar-se as inumeráveis referências à criação, 

transferência e extinção de escolas. Ainda debaixo do mesmo prisma, foram 

incluídas no livro breves mas numerosas biografias de titulares de escolas, 

aparentemente deslocadas mas que terão o mérito de fixar nomes que, 

devido à independência, foram eliminados. Terá certo interesse a indicação 

dos livros usados nas escolas, sobretudo em certos períodos históricos, pois 

pela análise deles poderão tirar-se conclusões interessantes quanto à 

metodologia empregada pelo corpo docente. Também na mesma linha de 

pensamento se fizeram referências, em certo ponto, às verbas orçamentadas 

para as escolas, quer fossem destinadas à construção, ampliação ou 

apetrechamento das instalações, quer se destinassem a auxiliar os estudantes 

sob outros aspectos. 

  O hipotético leitor do trabalho deverá, portanto, como é de 

boa lógica, colocar-se a par dos objectivos previstos, tanto os que foram 

concretizados como os que não foi possível realizar, devido à escassez de 

meios fiduciários, limites de tempo e condicionalismo político. Deu-se à 

obra uma ordenação que se aproxima da literária, em vez de coligir apenas 

uma vasta gama de elementos e fez-se a sistematização que se julgou 

suficiente, com o objectivo de tornar a leitura mais convidativa e a consulta 
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mais rápida e mais fácil. 

  Podemos, pois, concluir que o autor começou por se 

interessar pelo conjunto de informações referentes a Angola, tanto de hoje 

como de ontem, mas dando preferência aos feitos do passado. A carência de 

dados sobre a cultura e a educação despertou o interesse por este tema. 

Dedicou bastante interesse pelas notas biográficas, pois está convencido de 

que a História não pode ser a crónica de um caudilho nem o relato da 

deambulação de um rebanho humano. 

  O acervo de informações, aqui reunidas, não pode nem deve 

considerar-se uma apologia da acção civilizadora de Portugal. O que tem de 

elogioso e construtivo advém da própria natureza das coisas; houve apenas a 

preocupação de focar iniciativas e mencionar realizações. Pode, portanto, 

ser referência laudatória ou matéria de acusação; não foram poucos os 

defeitos, não foram raros os desvios de rumo. 

  Portugal já foi acusado de fazer a "desafricanização" das 

populações. Parece mais exacto dizer que  procurou, em toda a parte, em 

todos os domínios,  e ao longo de séculos de História, "europeizar" as 

populações, sem destruir sistematicamente os valores tradicionais. A acção 

desenvolvida em favor da escola e do ensino teve em vista civilizar, educar, 

cristianizar. A escolaridade foi idealizada e realizada por europeus. 

  Não houve a preocupação de fazer obra literária. Não houve 

cuidados estilísticos, mas teve-se em consideração a clareza e a pureza da 

linguagem. Na aridez do assunto, teve em vista a leveza da redacção, clareza 

de pensamento e atractivo da leitura. Não se conseguiu perfeitamente este 

desiderato, porém esforçou-se, na medida do possível, por atingi-lo. 

  Um dos trabalhos referidos comemorou o cinquentenário do 

ensino liceal em Angola; outro integrava-se na colecção comemorativa do 

IV centenário da fundação de Luanda, cujas solenidades não chegaram a 

realizar-se, devido à descolonização e independência. A obra intitulada A 

História de Angola ... constituía leitura recomendada no Curso de História, 

ministrado na Universidade de Luanda, Delegação do Lubango (Sá da 

Bandeira). 
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OS PORTUGUESES NO CONGO 
 

  Os navegadores portugueses, lançando-se à exploração da 

costa africana e navegação através do Atlântico, deram início a uma das 

empresas mais empolgantes da História. Não pode deixar de causar 

admiração o facto de ser um pequeno e pobre País a realizar uma das mais 

difíceis, morosas e dispendiosas iniciativas que um povo jamais realizou. E 

não deve passar sem referência o pormenor curioso de se prolongar por 

espaço de um século — desde a segunda década do século XV até à segunda 

década do século XVI — sem denotar cansaço, sem que se tenha esboçado 

sequer a ideia da desistência. Se houve empresas humanas que tiveram 

repercussão na evolução histórica, os Descobrimentos marítimos 

portugueses não podem deixar de ser colocados em lugar destacado! 

  A gesta assombrosa das navegações através dos mares 

desconhecidos, importa dizê-lo, assentou um dos seus pilares básicos nas 

vantagens materiais que dela poderiam advir, mas baseou-se também no 

misticismo alimentado pelo ideal, na curiosidade científica e na atracção de 

enfrentar corajosamente o desconhecido, desvendando segredos e 

desfazendo a bruma do mistério. Os portugueses da época souberam 

integrar-se no espírito prático e sonhador, realista e quimérico, preso às 

realidades terrenas mas pairando alto nos domínios da imaginação, de que o 

Infante de Sagres foi o protótipo mais perfeito. 

  A expansão portuguesa através do mundo desconhecido, mas 

de maneira muito particular na África e na América, só se pode 

compreender, só se justifica e explica pela acção civilizadora que foi 

realizada ou que pretendeu realizar, em benefício dos moradores dessas 

regiões. A permanência lusa através de séculos de domínio apoiou-se no 

ensino ministrado aos naturais e na assistência religiosa prestada aos seus 

compatriotas, e depois também à população aborígene, que nela colaborou 

prestimosamente, umas vezes de maneira activa e outras vezes apenas de 

forma passiva. 

  Desde muito cedo Portugal tomou consciência de, a pouco e 

pouco, ir alargando os domínios temporais, dilatando o Império, e também 

os valores espirituais, difundindo a Fé. Luís de Camões, que viveu e 

escreveu a sua obra principal em pleno século XVI, começa o seu poema 

admirável salientando estes dois pontos. E não deixaria de dar apenas a 



9 

imagem do pensamento colectivo, fixando-a em síntese lapidar, pois não 

pode sustentar-se que tenha sido ele a criar o conceito, que depois se 

expandisse e generalizasse! 

  Um dos objectivos principais que os portugueses tiveram em 

vista, em toda a sua expansão e depois no período de fixação, consistia em 

fazer novas cristandades, em dilatar a Fé. Ora a Fé pressupõe ensino 

aturado, explicação muitas vezes repetida, insistência teimosa na fixação de 

princípios morais e na aceitação de doutrinas por vezes incompreensíveis, os 

mistérios e dogmas religiosos. E, por sua vez, o ensino só produz resultados 

úteis e convincentes quando for reconhecida a sua vantagem prática 

imediata. 

  Poderia começar-se o estudo do que foi a tarefa educativa em 

Angola — e isso por mais estranho que possa parecer — dizendo que tem 

tanta idade como a presença portuguesa nestas paragens; mas poderia  dizer-

se também, sem faltar à verdade, que é nova e conta apenas algumas 

dezenas de anos. No primeiro caso, seria preciso ter em vista que toda a 

actuação, isto é, a actuação portuguesa, de que Angola é hoje continuadora 

imediata, foi contínua tarefa de assistência espiritual e de formação 

intelectual, difusa e geral mas constante e permanente, mais ou menos 

eficiente ou improfícua. Houve neste quadro manchas escuras e de grande 

tamanho, não podemos negá-lo nem esquecê-lo; no entanto, o inventário 

final dos resultados não deixa de ser positivo, traduzindo meritória acção. 

No segundo caso, quer dizer, ao pretendermos afirmar que a actividade 

educativa em Angola é nova de poucos decénios, tomaríamos em conta 

apenas a acção metódica e programada, a actividade oficial organizada e 

burocrática, com apoio decidido e fundamental dos dinheiros públicos.   

  Quando Diogo Cão chegou pela primeira vez ao Zaire, levou 

consigo para Lisboa alguns nativos africanos. Não se sabe ao certo se foram 

livremente, em jeito de aventura, ou se os portugueses exerceram sobre eles 

alguma violência. O descobridor de Angola pretendia apresentá-los ao rei e 

à corte como testemunho válido do seu importante descobrimento. 

  Depois de desembarcarem na Europa, não se perdeu a 

oportunidade de os ir integrando nos costumes, hábitos e práticas dos povos 

civilizados, dando-lhes a conhecer muitas coisas que eles até então 

ignoravam, tanto sob o aspecto material como no campo social ou religioso. 

  Pode, portanto, afirmar-se que a tarefa educativa e 

civilizadora de Portugal, em relação a Angola, começou com a primeira 

viagem de Diogo Cão. Positivamente, não foi imposta, foram os naturais, as 

populações silvícolas, que a assimilaram, vendo nisso vantagens evidentes. 

  O descobridor do Zaire, à semelhança do que acontecia com 
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os demais almirantes, exploradores da costa africana e navegadores de 

mares desconhecidos, trazia consigo alguns degredados, a quem se 

confiavam as missões mais perigosas, sendo encarregados de devassar o 

sertão e entrar em contacto com ambientes geográficos e humanos 

carregados de ameaças mal definidas. Foram largados alguns deles nas 

margens do Congo. Os portugueses que Diogo Cão deixou nas terras do 

Enzaze, dominadas pelo poderoso Manicongo, cumpriram cabalmente a 

missão civilizadora que lhes fora indicada, influenciando beneficamente as 

populações locais. Por isso vemos que o senhor do Congo enviou pouco 

depois ao nosso rei o pedido de elementos que viessem intensificar e 

apressar a assimilação. Prova isso o facto de, logo nas viagens seguintes, se 

fazer permuta mais volumosa, indo para Lisboa um número relativamente 

elevado de naturais, com o objectivo expresso de aprenderem os rudimentos 

da nossa cultura e da nossa civilização; eram todos ou quase todos eles 

filhos dos mais poderosos senhores daquelas terras. A partir daqui, bastou 

dar seguimento a uma iniciativa já encetada e que jamais terminou. 

  Não pode dizer-se que só nos últimos tempos se prestou 

escrupulosa atenção aos esquemas de planejamento. Desde remotas eras que 

o homem planeou aquilo que tencionou fazer. A expansão ultramarina 

portuguesa fez-se, sem dúvida, dando realidade a projectos inteligentemente 

elaborados. No entanto, em certas actividades, ao tempo consideradas 

secundárias, os responsáveis deixavam-se arrastar quase sempre pelos 

impulsos de momento e pelo condicionalismo local e de ocasião... 

  Sob o aspecto evangelizador, houve desde o primeiro 

momento o cuidado de estabelecer programas que se foram cumprindo com 

o possível rigor. Quanto ao problema propriamente escolar, no sentido que 

modernamente damos a esta actividade, não haveria, certamente, um plano 

de antemão traçado. Os responsáveis mais directos deixaram-se arrastar pela 

força das circunstâncias e pelas condições de momento. Todavia, o resultado 

prático conseguiu-se quase sempre, com maior ou menor perfeição. Não se 

dava ainda, nesse tempo, à actividade educativa o carácter de ciência 

organizada e metódica; mas não deixou de se empregar um empirismo 

relativamente evoluído e de resultados bastante seguros. 

  O rei do Congo apercebeu-se logo da distância que havia 

entre a cultura europeia e a dos africanos. Por isso, teve o cuidado, como 

atrás salientámos, de pedir ao rei de Portugal que lhe mandasse padres, 

mestres de letras e oficiais mecânicos, não se esquecendo de sugerir que  

fossem enviadas também mulheres conhecedoras da realização prática dos 

serviços domésticos. Pretendia adoptar os costumes portugueses, naquilo 

que fosse possível, seguindo os exemplos e imitando os modos de viver do 



11 

povo com o qual estabelecera contactos. Desejava ainda receber animais 

domésticos europeus e alfaias agrícolas. Entendia que as mulheres do Congo 

poderiam aprender com as mulheres brancas muitas coisas úteis, que 

desconheciam, como fosse cozinhar, cuidar da roupa, dos doentes, dos 

idosos e das crianças, fabricar o pão, que era então  trabalho caseiro, como o 

era há poucos anos nas aldeias da Beira Alta ou de Trás-os-Montes. 

  As populações indígenas, por meio dos seus chefes mais 

categorizados, viram a vantagem da adopção de diversos usos e costumes 

estranhos, de aplicação e interesse imediatos. Os habitantes do Congo, 

naqueles remotos tempos, não deviam ter empenho especial nos problemas 

culturais nem estes se manifestavam com a veemência que nós imaginamos. 

Mas o importante é que isso existia em potência e era posto em equação. 

  No dia 19 de Dezembro de 1490, saiu de Lisboa, com destino 

à foz do Zaire, uma esquadra portuguesa em que viajavam alguns artistas 

mecânicos e com eles cinco missionários. Se exceptuarmos os que deveriam 

acompanhar as armadas de descobrimento e exploração anteriormente 

enviadas, eram os primeiros missionários católicos a tentar a evangelização 

do Congo e a promover a sua civilização, pelo ensino, pela catequização, 

pela assistência espiritual e temporal. 

  Desembarcaram no porto de Pinda, no dia 29 de Março de 

1491, e iniciaram imediatamente os trabalhos da missionação. Nesse mesmo 

ano, foram baptizados os primeiros convertidos, as figuras mais destacadas 

daquelas terras, à frente das quais devemos colocar  a família do régulo e os 

grandes do país. O rei do Congo recebeu no baptismo o nome de João, que 

era, como todos sabemos, o do monarca português, D. João II; sua mulher 

adoptou o nome de Leonor, em homenagem à esposa do Príncipe Perfeito, a 

fundadora das Misericórdias; o filho, sucessor na chefia dos seus povos, 

tomou o nome de Afonso, que era o do príncipe herdeiro da coroa lusitana, 

aquele que, no verão desse ano, iria morrer desastradamente em Santarém, 

caindo de um cavalo. Outros neófitos tomaram igualmente nomes dos 

maiores fidalgos e grandes de Portugal. 

  Divergem os historiadores, quando se referem à congregação 

religiosa a que deviam pertencer os primeiros missionários do Congo: — 

dominicanos, franciscanos, terciários de S.  Francisco, cónegos regrantes de 

S.  João Evangelista (vulgarmente chamados lóios), etc. Este problema 

talvez nunca chegue a ser  completamente resolvido, porque todas estas 

congregações religiosas  enviaram missionários às terras de Enzaze, nos 

primeiros tempos da fixação portuguesa. 

  Começou logo, como já vimos, o movimento de estudantes 

do Congo, que se deslocavam para Portugal, preparando-se nas escolas de 
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Lisboa, de acordo com a tradição escolar portuguesa. Em 1492, por provisão 

do dia 5 de Abril, o rei D. João II mandava pagar ao reitor do colégio de 

Santo Elói, onde estavam hospedados os bolseiros do Congo, a despesa com 

eles feita na alimentação, no vestuário e nos estudos. O erário régio tomava 

sobre si o pesado encargo da sua sustentação. 

  Não queremos deixar passar sem referir, relativamente ao 

que se expôs no parágrafo anterior, que o Convento de Santo Elói, em 

Lisboa, no bairro designado Alfama, pertencia à Congregação dos Cónegos 

Regrantes (depois chamados seculares) de S.  João Evangelista, o que prova 

estarem relacionados de longe com a evangelização do Congo. 

  Em 1504, o rei D. Manuel I mandou uma missão à foz do 

Zaire, constituída por sacerdotes seculares. Esta designação poderia adaptar-

se aos padres lóios, como sabemos; a afirmação baseia-se no que se lê no 

Esmeraldo de Situ Orbis, de Duarte Pacheco Pereira, que usou os termos 

frades e clérigos... aos quais podem dar-se várias interpretações. Sabemos 

que esta missão levava entre outras coisas muitos livros de doutrina cristã, 

para serem usados no ensino dos mistérios e verdades da Fé, facilitando tal 

tarefa. No ano de 1508, partiram para estas terras, onde tencionavam 

dedicar-se à actividade missionária, treze padres lóios; e em 1521 seguiram 

mais quatro sacerdotes da mesma Ordem. 

  Em carta do dia 15 de Maio de 1516 (outros afirmam que foi 

datada em 25 do mesmo mês e ano), o vigário-geral de São Salvador, P.  

Rui de Aguiar, dava conta ao rei de Portugal das manifestações de fé e 

devoção do rei do Congo, indicando que havia na sua cidade e em todo o 

reino diversas escolas, onde se ensinavam as coisas da Fé e também a ler e a 

escrever, mostrando-se satisfeito com os resultados obtidos. E em 18 de 

Março de 1526, o rei do Congo, D. Afonso, pedia ao monarca português 

cinquenta missionários, que pretendia espalhar por diversos pontos dos seus 

dilatados domínios. 

  O rei do Congo, D. Afonso, foi um católico sincero, modelar 

na sua fé e nos seus costumes. Um dos seus filhos, D. Henrique, chegou 

mesmo a ser elevado à dignidade episcopal; recebeu a plenitude do 

sacerdócio em 1 de Dezembro de 1520; regressou às suas terras no ano 

seguinte, com outros companheiros de estudo, que também haviam recebido 

ordens sacras. Era este o célebre bispo titular de Utica, o primeiro bispo 

originário da África central e austral. 

  Admite-se a hipótese de ter havido pelo menos mais um ou 

mesmo dois bispos da sua família, sobrinhos daquele rei. Infelizmente, não 

foi encontrada confirmação documental para o que sugere um fragmento de 

uma carta do rei do Congo para D. João III de Portugal, de data ignorada 
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mas que o P.  António Brásio localiza pelo ano de 1526, em que se lê que 

seria grande mercê se regressassem de Roma ordenados bispos, podendo dar 

ordens, isto é, podendo ordenar padres naturais destas terras, o que se 

reputava serviço de Deus e acrescentamento da Fé católica. 

  No mesmo ano de 1526, D. Afonso I, rei do Congo, pedia 

autorização a D. João III para deter nas suas terras um carpinteiro e um 

piloto, de um grupo de dez portugueses que aprisionara, e entre os quais 

havia um clérigo de missa; o carpinteiro era-lhe muito preciso para fazer 

reparações e cobrir as igrejas, e o piloto tornava-se indispensável por ser 

bom gramático para assentar escola. Segundo os cronistas, o 

aprisionamento tinha sido efectuado nos portos do Soio ou Sonho, havendo 

quem afirme serem tripulantes de um navio francês... Como pode deduzir-

se, havia entre os componentes do grupo oficiais mecânicos e pessoas com 

ilustração, um clérigo já ordenado sacerdote e um piloto que se entendia ser 

capaz de se transformar em professor. 

  O mesmo documento inclui logo a seguir o pedido do rei do 

Congo ao rei de Portugal, de lhe enviar três ou quatro bons mestres de 

gramática, de que tinha muita necessidade para darem continuidade ao 

ensino já principiado; estes destinavam-se ao ensino de matéria mais 

avançada; para as primeiras letras havia muitas pessoas da terra em 

condições de exercerem o magistério. 

  O rei de Portugal, embora com bastante demora, de cerca de 

três anos, satisfez o pedido. Recomendava que os quatro mestres fossem 

compelidos a viver em boa disciplina de vida e costumes; caso assim não 

acontecesse, deveriam ser recambiados para Lisboa, de onde iriam outros. 

No mesmo documento pode ler-se que o monarca lusitano estava informado 

de que o rei do Congo e a gente desta região davam grande importância à 

actividade docente. As suas escolas funcionavam sem interrupção e a 

própria rainha nativa era "mulher lida" e de grandes qualidades. 

Recomendava-se-lhe que tomasse conta das raparigas, instalando-as em casa 

separada, aparte dos rapazes, segundo o costume dos povos europeus. A fim 

de poderem colher-se melhores resultados, sugeria-se que as classes não 

fossem muito numerosas, para que cada aluno pudesse receber ensino 

eficiente e directo das matérias cursadas. Se o rei do Congo estivesse de 

acordo, poderia enviar para Lisboa alguns dos seus netos, que ali receberiam 

educação mais esmerada, sendo as despesas por conta do soberano de 

Portugal. 

  Aproveitava a oportunidade para referir que os antigos 

escolares falecidos sucumbiram não por falta de cuidado mas por fatalismo, 

tendo sido essa a vontade de Deus. Sentira profundo desgosto o monarca 



14 

anterior, D. Manuel I, seu pai, com a morte dos bolseiros do Congo. Não 

devia ser isso motivo para deixar de mandar outros escolares, da sua família, 

fazendo a antecipada promessa de serem tratados e ensinados com todo o 

interesse, respeitando a sua dignidade e dando-lhes a consideração a que 

tinham direito. 

  No tempo do rei D. João III, foi para Lisboa um sobrinho do 

rei do Congo, cujo nome era D. Afonso, portanto igual ao do potentado. 

Sendo embora de cor escura, como azeviche, foi um cristal de vida e 

espelho de virtudes, no dizer poético de Frei Luís de Sousa, que se lhe 

refere. Manteve escola pública na capital portuguesa, fora do Bairro Latino 

ou Bairro das Escolas Gerais — no que teve tratamento de excepção, pois 

foi autorizado a estabelecê-la onde quisesse, o que era contrário ao 

estabelecido, pois todas deveriam limitar-se ao núcleo reservado aos 

escolares. Esta autorização deve ter-lhe sido concedida no decorrer do ano 

de 1533, em Junho ou Julho, no dia 6 de cada um destes meses. Era ainda 

aluno do Colégio de S.  Domingos. A sua escola destinava-se a ensinar a 

Língua Portuguesa a outros estudantes naturais do Congo, pois não seria 

admissível que fosse professor de naturais do reino, onde havia muitos 

indivíduos melhor preparados do que ele estaria. 

  Sabe-se que nesse tempo havia em Lisboa bastantes negros, 

escravos e homens livres. Muitos deslocavam-se com o intuito de  se 

educarem e aprenderem o que se ensinava nas escolas do reino. O P.  

António Brásio aceita a hipótese de aquela escola funcionar a expensas da 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que estava instituída na 

igreja do Convento de S.  Domingos, desde o já afastado ano de 1460. 

  Conhecem-se numerosas cartas diplomáticas e outros 

documentos enviados do Congo para a Europa, Lisboa ou Roma, ou da 

Europa para a África. Tal facto prova que a cultura literária era dominada 

por numerosos indivíduos e tinha relativa extensão, pois de outro modo não 

se compreenderia tal volume de correspondência, tratando variados temas. E 

nem pode sustentar-se a hipótese de os letrados serem apenas os europeus 

residentes no Congo, porque são muitos os exemplos conhecidos de que os 

naturais, homens e até mulheres, aprendiam a ler e a escrever, atingindo tal 

nível de cultura que se consideravam capazes de ensinar... 

  A actividade cultural exercida através dos portugueses no 

Congo, desde os primeiros tempos, está suficientemente demonstrada e 

amplamente documentada. Na lista dos membros do cabido da sé de São 

Salvador, há referência ao P.  João da Estrada, que exerceu as funções de 

mestre-escola pelo ano de 1610. E ainda no século XV — portanto mais de 

cem anos antes — há notícia da remessa de livros impressos e manuscritos. 
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Em 1514 frequentavam as aulas cerca de quatro centenas de jovens, filhos 

das principais famílias, tendo sido construída uma vedação que impedia que 

saíssem do recinto escolar e se dispersassem. Havia vários núcleos 

estudantis espalhados pelo território subordinado ao rei do Congo, alguns 

deles a muitas dezenas de quilómetros da costa ou da cidade de São 

Salvador.  

  Muito curioso é o pedido feito em 31 de Maio de 1515, ao rei 

D. Manuel I de Portugal, em estilo que lembra o dos indígenas africanos 

com fraco domínio do idioma português, no qual se pedia a vinda de 

pedreiros e carpinteiros, para construírem uma escola onde os seus parentes 

e outros elementos da população pudessem estudar e aprender. Nessa altura 

havia já alguns nativos a exercer o magistério, e não apenas indivíduos do 

sexo masculino como também do sexo feminino. Uma irmã do rei conguês, 

que contava cerca de sessenta anos de idade, tinha aprendido muito bem e 

através dela outras suas conterrâneas e patrícias. 

  O rei deleitava-se com a leitura assídua de livros edificantes, 

nomeadamente os Evangelhos e outros textos tirados da Sagrada Escritura, a 

Vida dos Santos, e também uma obra ao tempo bastante divulgada, a Vita 

Christi, de Rudolfo de Saxónia. 

  O regimento dado a Baltasar de Castro, em Fevereiro de 

1520, determinava que devia levar consigo pessoas que pudessem 

encarregar-se de ensinar a ler e a escrever. Deveria deixar em São Salvador 

dois homens brancos encarregados do magistério, se o rei da terra se não 

opusesse a isso. E seriam recebidos com agrado os seus próprios parentes 

que fossem enviados ao reino para se instruírem. Devemos admitir que as 

despesas com a sua educação continuariam a ser suportadas pelo erário 

régio. 

  Não queremos deixar passar sem a merecida referência a 

anotação do P.  António Brásio, que põe a hipótese de a famosa Gramática 

de João de Barros ter sido elaborada tendo em mente as escolas 

ultramarinas. Tenha-se presente que foi o nosso primeiro compêndio do 

ensino e regência do idioma. 

  Ao princípio da história das relações luso-conguesas surge-

nos o nome de um mestre-escola conhecido por Rui do Rego, que se 

distinguiu mais pelas suas actividades mercantis do que pela dedicação ao 

ensino e às actividades intelectuais.  Tratar-se-ia de um daqueles 

missionários degenerados, de que teremos ainda ocasião de falar, ou de um 

leigo que fosse encarregado da missão docente?! Tudo nos leva a crer que se 

tratasse de um clérigo, até porque encontramos nele uma síntese bastante 

completa dos males de que enfermava a classe missionária. 
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  Havia começado o intercâmbio de pessoas e bens entre as 

margens do Tejo e do Zaire. Tinha-se iniciado o movimento migratório de 

uma para a outra zona, com intuitos culturais, mas em que os naturais do 

Congo obtinham manifesta vantagem. Contudo, os males sociais 

manifestavam-se de forma tão saliente que houve necessidade de lhes dar 

remédio. Assim, em 1536, Manuel Pacheco dava conta da expulsão que, por 

ordem régia, tivera de executar, embarcando e repatriando alguns 

missionários que se estavam a comportar pouco convenientemente. 

  Em 1539, Gonçalo Nunes Coelho avisava o rei de que, neste 

particular, os negócios do Congo iam de mal a pior. Chegava mesmo a 

aconselhar que fossem expulsos dessas terras todos os brancos ali 

residentes, quer clérigos quer leigos, e se mandasse para lá gente nova. 

Aconselhava, como vemos, uma medida draconiana, que era impraticável e 

nada resolveria, porque seria difícil, se não impossível, encontrar a tal 

"gente nova", boa em tudo. Posta em contacto com aquele ambiente, corria 

o risco de se deixar influenciar também pelos defeitos locais. A sugestão, 

porém, dá-nos ideia exacta do estado geral do Congo e da amplitude dos 

males que se pretendia extirpar. 

  Poucos anos mais tarde, exactamente em 1548, um 

missionário escrevia aos seus confrades e superiores da Europa, 

comunicando que não se encontravam já pastores de almas de autêntico 

espírito apostólico, pois todos eles buscavam o seu interesse material, 

andavam quase sempre desavindos uns com os outros, o culto divino estava 

quase completamente abandonado, e os trabalhos da evangelização 

relegados para o último lugar, se ainda tinham algum!... Em carta de 28 de 

Janeiro de 1549, o rei do Congo queixava-se dos padres, e até do bispo — 

que era então o de São Tomé, D.  Frei Bernardo da Cruz — assim como dos 

portugueses em geral. 

  Alguns anos atrás, em 1546, o rei do Congo, D. Diogo (neto 

de D. Afonso, falecido anos antes), mandava a Portugal, como seu 

embaixador, um sacerdote natural do Congo, filho de pais portugueses — o 

mais provável é que se tratasse de um casal misto, pois não há notícia certa 

de que pudesse ter nascido nessa altura, no Congo, um filho de mulher 

branca. Chamava-se ele Diogo Gomes e era um padre exemplar e de muita 

virtude, de acendrado zelo pelas coisas divinas. O rei, que não pode ser 

apontado como modelo de crente, tinha grande confiança nele. Entre os 

problemas apresentados à consideração do rei de Portugal, e dos ministros 

da corte de Lisboa, conta-se o pedido de mais missionários. Em 

consequência imediata desta súplica, insistentemente formulada, o rei D. 

João III chamou o provincial dos jesuítas e pediu-lhe alguns religiosos para 



17 

mandar ao Congo. O P.  Simão Rodrigues, que era então quem 

desempenhava aquele alto cargo dentro da Ordem, escolheu três sacerdotes 

e um escolar para trabalhar junto deles, cujos nomes a História conservou. 

Tratava-se dos P.  Jorge Vaz, P.  Jácome Dias, P.  Cristóvão Ribeiro e do I. 

Diogo de Soveral. Aportaram a São Tomé, onde se demoraram a tratar-se  

das febres que já haviam contraído, e só chegaram ao porto de Pinda no dia 

18 de Março de 1548. Foram recebidos na corte de Ambasse em 20 de 

Maio, domingo de Pentecostes. 

  O I. Diogo de Soveral dedicou-se com entusiasmo ao ensino 

das crianças, chegando a reunir cerca de seiscentos meninos e meninas, em 

diversas escolas, onde eram ensinados por monitores, que ele orientava. Não 

fazemos ideia exacta de que professores se tratava, que escolas eram, onde 

funcionavam, e que programa de estudo seguiam; provavelmente, não 

deveriam passar muito além das noções religiosas e literárias mais 

elementares! 

  Mostraram-se os jesuítas bastante zelosos, seguindo de perto 

e com muito escrúpulo as indicações directamente recebidas do rei de 

Portugal e dos superiores da Companhia de Jesus, honrando a esmerada 

formação recebida na Ordem e as normas rigorosas pelas quais se 

orientavam e a que obedeciam religiosamente. Mas o rei do Congo não era 

jesuíta e tomou atitudes um tanto desconcertantes, pois chegou a obrigar um 

padre a interromper a pregação, lançando-o fora da igreja, com grande 

afronta dele e escândalo dos assistentes, por censurar em público males 

gerais e que o próprio rei devia também praticar, pois se julgou directamente 

alvejado. Devemos atender a que este pouco mais tinha do que o nome de 

cristão. 

  O rei do Congo justificou-se perante o monarca português, 

dizendo que o missionário lhe dirigira insultos em público e o tratara por 

nomes injuriosos. Nada mais devia ser do que a adaptação perfeita da crítica 

oratória ao seu comportamento pessoal. A verdade, no entanto, deveria ser 

um pouco diferente do arrazoado das suas desculpas, pois pretendia dominar 

e dirigir toda a actividade dos missionários, cerceando-lhes os movimentos e 

limitando-lhes a liberdade de actuação. Ameaçou-os mesmo com a 

condenação à morte, atitude só concebível na África, e que na Europa seria 

praticamente impossível, atendendo às imunidades que defendiam a classe 

sacerdotal. Em tudo isto pouco mais fazia do que seguir os péssimos 

conselhos de alguns eclesiásticos, mesmo clérigos de missa, que não viam 

com bons olhos o zelo missionário dos jesuítas, cuja pregação e cujo 

exemplo era a condenação tácita do seu procedimento e da sua vida. 

  O embaixador do rei do Congo, que os havia conduzido para 
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aquele vasto campo, voltou em breve a Portugal e deu conta do que se 

estava passando, referindo tudo ao monarca lusitano. Não deixou de relatar 

os grandes vexames a que estavam sujeitos, e salientou bem que eram 

injustamente tratados. Tinha embarcado com destino a Lisboa em Fevereiro 

de 1549. O tempo de sossego que gozaram no Congo foi quase nulo, visto 

que haviam chegado nove meses antes. 

  O P.  Jorge Vaz voltou em breve a Portugal, gravemente 

doente, vindo a falecer pouco tempo depois. Os outros dois sacerdotes, seus 

companheiros de trabalho, que ficaram no Congo, vendo-se sem o conselho 

e a orientação amiga do que fora seu superior, deixaram-se seduzir pelas 

condições do meio e pela tentação das riquezas. Fizeram-se mercadores, à 

semelhança do que acontecera com tantos que os haviam precedido. Não 

tardou muito que se mudassem para São Tomé. O P.  Jácome Dias voltou 

muito doente à Pátria, sendo mandado para a sua aldeia natal, em tratamento 

e cura de repouso; quanto ao P.  Cristóvão Ribeiro, continuou a exercer 

actividades  mercantis e o eco do seu procedimento em breve chegou ao 

reino. 

  Os responsáveis pelos assuntos da Companhia de Jesus 

quiseram tirar o caso a limpo. Enviaram às terras da África ocidental o 

antigo embaixador do Congo, agora padre jesuíta, sob o nome de P.  

Cornélio Gomes, com o encargo de fazer a indispensável inquirição e 

castigar o culpado — se culpado fosse. No exercício da sua missão, mandou 

prender o seu confrade, despojou-o do fruto das suas traficâncias e entregou 

estes bens ao hospital de São Tomé. O clérigo infractor mostrou 

arrependimento do seu modo de proceder, sujeitou-se à penitência que lhe 

foi imposta e pediu insistentemente que lhe permitissem continuar na 

Ordem. Veio sob prisão para Lisboa, onde foi carinhosamente recebido 

pelos seus confrades; em seguida, recolheu-se à sua aldeia natal; por fim 

desligou-se da Companhia de Jesus. Assim terminou a primeira experiência 

missionária jesuíta em terras do Congo. 

  A segunda tentativa que os padres jesuítas fizeram para se 

fixarem em São Salvador foi realizada pelo antigo emissário do rei, o P.  

Cornélio Gomes tendo como coadjuvante o P.  Frutuoso Nogueira. 

Chegaram ao porto de Pinda em Junho de 1553. O rei não se mostrou muito 

disposto a seguir os conselhos do que fora seu embaixador, e até o via com 

certa desconfiança, por saber que era ouvido com muita consideração na 

corte de Portugal. Procurava contrariá-lo ostensivamente, mostrando  o 

desprezo com que o tratava. Tinham muita culpa em tudo isto outros 

clérigos da cidade, pois atiçavam a má vontade do rei, dando-lhe conselhos 

pouco sensatos, pouco cristãos, e mesmo erróneos. Chegaram as coisas a tal 
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ponto que o senhor do Congo o expulsou das suas terras, tendo chegado a 

Lisboa no dia 21 de Outubro de 1553.  

  Sabemos que o P.  Cornélio Gomes ainda estabeleceu na 

região uma escola de primeiras letras, tendo elaborado um compêndio, mais 

provavelmente uma "cartilha", que fez imprimir no reino. Apesar de o rei 

não simpatizar com ele, reconheceu ou lhe fizeram ver o mérito do seu 

esforço, tendo pedido que lhe fossem enviados trezentos exemplares do 

trabalho, hoje inteiramente desconhecido. 

  Há notícia de uma obra composta por Frei Gaspar da 

Conceição, bilingue, impressa em 1556. A tradução para o quicongo tinha 

em vista facilitar a aprendizagem da doutrina cristã aos escravos das 

fazendas agrícolas de São Tomé, na quase totalidade provenientes desta 

região do continente africano. Naquele ano de 1556, o seu autor, juntamente 

com Frei Estêvão de Lagos, deslocava-se para  terras de missão, levando 

consigo grande número de exemplares do seu trabalho catequético e 

literário. Procurava-se vencer as dificuldades da catequização dos cativos 

que não dominassem a língua portuguesa, que seria a quase totalidade deles.  

  A remodelação dos costumes, iniciada com as primeiras 

tarefas da evangelização do Congo, não foi profunda nem persistente, na 

maior parte dos casos, pois muitos convertidos voltaram às práticas 

gentílicas. Se o rei D. Afonso é apontado sempre  como exemplo de 

fidelidade à nova crença, não podemos dizer o mesmo dos seus 

contemporâneos e seus conterrâneos. Seu pai, o rei D. João, apesar de 

baptizado, vivia quase como os que o não haviam sido, e parece ter chegado 

mesmo a tomar atitudes de perseguidor, se não de forma sistemática pelo 

menos de maneira bastante aberta, mesmo ostensiva, com certo cunho de 

regalismo dominador. 

  Várias causas se opuseram à difusão das novas doutrinas, 

nestas terras. Podemos apontar as principais, numa ordenação que não deve 

ser tomada como indicativo da sua importância: 

 

  Os nativos tinham as suas tradições e os seus hábitos, que a 

Religião Católica vinha em grande parte alterar e até destruir; 

 

  Os missionários nem sempre corresponderam à missão que 

exerciam, sofrendo a influência depauperante de um ambiente que em nada 

lhes era favorável, não encontrando aqui o apoio moral de um meio cristão; 

 

  Os missionários, sentindo a necessidade de conviver com os 

outros portugueses que aqui vinham com objectivos puramente materiais, 
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foram influenciados por eles e seduzidos pela tentação das riquezas, muitos 

passaram a exercer actividades mercantis, usando  processos pouco cristãos 

e até pouco honestos; 

 

  Alguns aproveitavam as oportunidades para se repatriarem, a 

pretexto da malignidade do clima, e muito especialmente aqueles que se 

tinham dedicado às actividades comerciais; 

 

  Os costumes de muitos deixavam bastante a desejar, se os 

cotejarmos com o que seria lógico esperar vivendo em meios europeus, 

sofrendo também neste ponto a influência nefasta do ambiente indígena e 

dos hábitos dos colonos; 

 

  O relacionamento social era deprimente, havendo entre os 

portugueses, clérigos ou leigos, questões permanentes, desavenças 

corrosivas, vinganças mesquinhas, vexames inacreditáveis, cobiça 

desenfreada, devassidão corrente e quase geral. 
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A CRISTANDADE DE SÃO SALVADOR 
 

  Depois que Paulo Dias de Novais fundou a cidade de Luanda 

e deu início à penetração no sertão angolano, a partir da entrada natural que 

o rio Cuanza oferecia, começou a decair a importância política de São 

Salvador. No entanto, durante algumas dezenas de anos, pelo menos até 

meados do século XVII, não se obscureceu de todo o antigo brilho da corte 

dos reis do Congo, mantendo-se em paralelo com a influência que Luanda 

pretendia disputar não só à antiga sede da actividade política e diplomática 

portuguesa na costa ocidental da África, São Salvador, como a outra 

povoação que se considerava  a cabeça e centro do reino do sul, Benguela. 

Todavia, no aspecto escolar, e tendo em conta apenas factos conhecidos, a 

importância da "Cidade de São Filipe" fica muito aquém da de qualquer das 

outras duas. 

  Há notícia de que os missionários jesuítas acompanharam o 

fundador de Benguela, Manuel Cerveira Pereira, na sua missão de 

organizador de um reino africano que teria esta cidade como centro. O 

escritor Abel Augusto Bolota refere os nomes do P.  Duarte Vaz e do P.  

Gonçalo João. E podemos ainda mencionar que, quando em 12 de Janeiro 

de 1619 o governador Cerveira Pereira foi expulso da cidade, metendo-o 

num batel velho na companhia de um só soldado, esperando que viesse a 

naufragar, vemos imiscuídos nesta questão alguns padres. Não obstante, não 

conseguimos encontrar referência alguma ao funcionamento de escolas nos 

primeiros tempos da sua história.  

  Por carta patente de 19 de Março de 1582, o provincial dos 

carmelitas descalços nomeou alguns missionários para irem trabalhar para o 

Congo, nas tarefas da evangelização que os portugueses aí haviam iniciado. 

Embarcaram no dia 5 de Abril, tendo morrido na viagem, devido a um 

naufrágio. Uma das naus da frota deu violenta pancada no costado daquela 

em que seguiam, provocando o afundamento. Pouco depois, foi enviada 

segunda expedição de religiosos da mesma Ordem, que também não 

chegaram ao destino. Foram apanhados pelos corsários, ao largo de Cabo 

Verde; os piratas saquearam o navio e abandonaram os missionários com 

outros companheiros numa das ilhas do arquipélago, depois de os terem 

despojado de todos os seus haveres e inclusivamente das roupas que 

vestiam. Algum tempo depois puderam regressar ao reino. 
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  Em 1584, as terras de Angola e Congo foram visitadas pelo 

bispo de São Tomé, D.  Frei Martinho de Ulhoa. Acompanhavam-no vários 

missionários, alguns dos quais ficaram a trabalhar neste território. Haviam 

partido de Lisboa no dia 10 de Abril e chegaram a São Salvador em fins de 

Novembro. O relato da sua chegada e das festas promovidas em sua honra 

foi remetido para Lisboa em carta que tem a data de 2 de Dezembro desse 

ano. 

  Este prelado criou a primeira paróquia da cidade de Luanda, 

dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Devemos salientar que o serviço 

religioso estava aqui razoavelmente assegurado, pelo menos desde a 

fundação da capital, em 1575. Podemos acrescentar ainda que o bispo 

referido, D.  Frei Martinho de Ulhoa, fundou também, em 18 de Maio de 

1590, a primeira paróquia do interior de Angola, a de Massangano. 

  Já antes disso os cristãos de Angola e Congo haviam 

recebido a visita de dois prelados. Em 1547, esteve aqui D.  Frei João 

Baptista, que alguns autores dizem ser bispo eleito de Meliapor e 

administrador da diocese de São Tomé, em nome do respectivo antístite, D.  

Frei Bernardo da Cruz. Foi o primeiro prelado europeu a visitar estas 

cristandades. E em 1561 efectuou-se outra visita, a de D.  Frei Gaspar Cão, 

bispo de São Tomé; demorou-se nestas terras cerca de três meses. 

  Em 3 de Fevereiro de 1592, o rei de Espanha e Portugal, D. 

Filipe II, determinava que fosse paga pelo Feitor da Fazenda Régia do Reino 

de Angola a importância anual de cento e cinquenta mil reis ao licenciado 

João da Costa, que tinha sido enviado a estas paragens como administrador 

da jurisdição eclesiástica e vigário-geral. Tratava-se já, certamente, da 

criação do bispado, o que veio a verificar-se em 20 de Maio de 1596, com a 

emissão da respectiva cédula consistorial e a assinatura da bula Super 

specula militantis Ecclesiae. Nessa altura estava já escolhido o futuro bispo, 

D.  Frei Miguel Rangel (1596-1602). 

  D.  Frei Manuel Baptista (1606-1623) foi o primeiro prelado 

que visitou as paróquias do interior de Angola, ao tempo três — 

Massangano, Muxima e Cambambe. 

  O papa Urbano VIII criou a Prefeitura Apostólica do Congo, 

por decreto da Propaganda Fide, de 25 de Junho de 1640. Foi confiada aos 

missionários capuchinhos italianos; tinha a sede em São Salvador e 

coexistia com o bispado. O seu superior foi Frei Boaventura de Alessano, 

que morreu naquela povoação em  2 de Abril de 1651. Sucedeu-lhe Frei 

Jacinto de Vetralha, o qual transferiu  para Luanda, em 1654, a sede daquele 

organismo eclesiástico. 

  O rei do Congo, apesar da sua pouco ortodoxa maneira de 
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viver, continuava a arrogar-se o título de rei cristão e protector da fé. Tinha 

aprendido bem a lição que lhe havia sido ensinada pelos monarcas 

portugueses. Satisfazendo um insistente pedido do potentado indígena, 

embarcaram para o Congo, no dia 25 de Março de 1610, três missionários 

dominicanos. Chegaram a Luanda no dia 3 de Julho, e partiram para São 

Salvador, depois de um período de descanso bastante longo, no dia 16 de 

Setembro do mesmo ano. 

  Os religiosos dominicanos encontraram aqui um ambiente 

pouco propício às actividades apostólicas, envenenado por intrigas ridículas 

e interesses mesquinhos. Os estudiosos deste período apontam como a alma 

danada dos negócios eclesiásticos do Congo o sacerdote crioulo e deão da 

sé, P.  Diogo Rodrigues Pestana. São bastante frequentes as referências 

desagradáveis a este clérigo, e até o próprio bispo, D.  Frei Manuel Baptista, 

fazia queixa dele e dos colegas, P.  Custódio de Barros e P.  Manuel 

Castanho, em carta datada em 10 de Julho de 1612. Mostrava-se muito 

descontente e até desalentado com a situação missionária do Congo. O deão 

chegou a ser preso e enviado para Lisboa, em castigo do seu 

comportamento, pouco modelar. 

  Simeão Nunes Vitória, que foi chefe dos Serviços de 

Instrução de Angola, desde 1927 a 1931, afirma que foi fundada no Congo, 

em 1491, uma escola-oficina missionária e que, em 1618, foi criado o 

colégio jesuíta de Luanda, o qual contava dez professores em 1622. Informa 

ainda que, na mesma altura, se estabeleceu uma Aula de Geometria e 

Estratégia, que durou até meados do século XIX. Parece haver algumas 

imprecisões, algumas inexactidões, nos dados referidos. 

  Chegaram até nós, com efeito, notícias da carta régia de 11 

de Setembro de 1618, pela qual o monarca português, então em Madrid, 

autorizava o funcionamento do Colégio de Santo Inácio (ao tempo ainda não 

canonizado, apenas beatificado), iniciativa dos jesuítas, na cidade de São 

Salvador do Congo. Deveria ter dezasseis professores para as cadeiras de 

ler, escrever e contar, gramática latina e casos, mas sem implicar qualquer 

dispêndio para a fazenda real. Parece-nos exagerado dezasseis professores 

para as necessidades e possibilidades da época! Segundo outras 

informações, a carta régia defendia que fossem entabuladas conversações 

com o provincial dos religiosos da Companhia de Jesus, no sentido de 

providenciar que houvesse em Luanda dezasseis sujeitos ordenados e entre 

eles alguns capazes de ensinar, salientando também que impunha a condição 

de não haver agravamento das despesas, a cargo do erário público. 

  Ora isso altera profundamente o problema, pois o localiza em 

Luanda em vez de o situar em São Salvador, e fala concretamente de 



24 

missionários e só marginal e parcialmente é considerada a questão dos 

professores. 

  O rei do Congo, à semelhança do que se fazia no reino de 

Portugal, podia nomear cónegos para a catedral, excepto o deão e o mestre-

escola, cujos cargos tinham importância excepcional, que o soberano 

indígena não avaliava com exactidão e, por isso, a sua nomeação lhe não foi 

confiada. 

  No capítulo-geral da Ordem Franciscana, em 1 de Junho de 

1618, foi apresentado o pedido de missionários para a região do Zaire. Os 

representantes das diversas províncias, ali congregados, endereçaram o caso 

aos superiores principais da Ordem, que resolveram mandar seis religiosos 

para aquelas terras. 

  Em 2 de Abril de 1641, embarcaram no porto de Livorno seis 

capuchinhos italianos, que se destinavam ao Congo. Viajaram no barco "São 

Domingos". Entraram no estuário do Tejo e encontraram em Lisboa forte 

oposição à realização do seu projecto de viagem, por não serem 

portugueses. Consideraram-nos agentes mais ou menos disfarçados do 

monarca espanhol, que não desistia da ideia de continuar a superintender nas 

zonas que ele considerava ainda debaixo da sua autoridade legal e real, por 

se não resolver a aceitar a independência portuguesa, restaurada em 1 de 

Dezembro de 1640. 

  As autoridades de Lisboa foram apresentando objecções e 

entraves, de forma a adiarem o mais possível a sua partida. Os missionários 

tentaram ainda opor a esta desagradável situação a sua qualidade de naturais 

dos Estados Pontifícios, portanto súbditos do Papa. Mas os diplomatas 

portugueses nem assim se resolveram a deixá-los seguir para a África. 

Vendo que nada poderiam fazer, regressaram à Itália, logo que chegou a 

Lisboa a notícia da ocupação da cidade de Luanda pelos holandeses, que se 

soube na capital do reino  em 20 de Dezembro desse ano de 1641. 

  As dificuldades apresentadas poderiam até basear-se em 

determinações anteriores, do tempo dos monarcas madrilenos, pois no ano 

de 1620 foi ordenado que se não permitisse aos religiosos estrangeiros irem 

missionar às terras do domínio português, sem licença real. A proibição 

parece relacionar-se já com a vinda dos missionários capuchinhos italianos 

para o nosso ultramar. 

  Luís XIV, rei da França, escreveu em 18 de Abril de 1644 ao 

monarca português, patrocinando a causa de quatro missionários 

capuchinhos, naturais de Génova, que pretendiam embarcar para o Congo. 

Dizia ele que fazia este pedido por lhe ter sido solicitado pelo seu próximo 

parente, o Príncipe do Mónaco, a quem os religiosos haviam sido 
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directamente recomendados. Para o soberano francês, o problema estava um 

tanto simplificado, pois não morria de amores pela Espanha — apesar da 

sua origem, pois era filho de D. Ana Maurícia da Áustria, infanta de 

Espanha e de Portugal. 

  No dia 20 de Janeiro de 1645, embarcaram em Sanlúcar de 

Barrameda, com destino ao Congo, doze missionários capuchinhos, sendo 

cinco italianos e sete espanhóis. Devido a condições meteorológicas 

adversas, só puderam levantar ferro e sair do porto no dia 4 de Fevereiro, 

chegando ao Zaire em 25 de Maio do mesmo ano, desembarcando na região 

de Pinda. Estes missionários já não abordaram Lisboa, onde poderiam ver 

embargada a viagem, como sucedera aos que em 1641 embarcaram com 

igual destino. 

  Em Março de 1646, chegava a Angola outra expedição de 

quatro missionários capuchinhos italianos, com a intenção de 

desembarcarem em Luanda. Os calvinistas flamengos obrigaram-nos a 

voltar para a Europa. Desta vez os holandeses deviam recear que se tratasse 

de nova tentativa de ocupação da cidade pelos católicos, portugueses ou 

espanhóis. No dia 6 de Março de 1648, chegou a Luanda a terceira 

expedição de missionários capuchinhos, sendo oito italianos e seis 

espanhóis. Estes puderam seguir logo para o Congo, aonde se dirigiam. 

  O rei de Ambasse, São Salvador, então Garcia II, ainda em 5 

de Outubro de 1646 aceitava a autoridade do rei da Espanha, a quem 

escreveu, pedindo que lhe mandasse navios que colaborassem com os seus 

guerreiros na conquista da cidade de Luanda, cujo território havia 

pertencido outrora aos seus domínios e de que andava duplamente afastado. 

Pedia também que, em vez de um só governador, mandasse dois, mas que se 

entendessem entre si de forma a haver paz entre eles e com o Congo. 

Aconselhava particularmente que esses governadores não fossem 

portugueses. Rogava que se fornecesse embarcação aos religiosos 

capuchinhos italianos, que o Papa ia mandar para as missões do Zaire. 

Finalmente, pedia que lhe mandasse dois ou três mineiros experimentados, 

para pesquisarem e explorarem as minas de ouro e prata dos seus territórios. 

Afirmava que ia mandar a Madrid, na qualidade de embaixador, o 

missionário capuchinho espanhol, Frei Angelo de Valência. 

  As demoras provocadas  pelas paragens do navio nos portos 

de escala e as delongas causadas pelas diversas diligências de que estavam 

encarregados fizeram com que os dois religiosos componentes da 

embaixada referida, Frei Angelo de Valência e Frei João Francisco, só em 9 

de Maio de 1648 prestassem, em Roma,  preito de obediência ao Papa, 

Inocêncio X. O rei Garcia II escrevia também ao Sumo Pontífice, no dia 20 
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desse mesmo mês e ano, tratando problemas do Congo. 

  O rei de Espanha continuava a arrogar-se direitos de 

soberania sobre as terras do Congo. Assim, em 11 de Agosto de 1649, 

passou diploma em Madrid a favor de uma expedição de missionários, que 

pensavam dirigir-se ao Zaire. Levava como superior o nosso conhecido Frei 

Angelo de Valência e acompanhavam-no quarenta e três religiosos 

capuchinhos. 

  Entretanto, a situação alterou-se num curto espaço de tempo. 

No dia 25 de Novembro de 1649, já o P.  Boaventura de Alessano, noutro 

lugar referido, prestava homenagem ao rei de Portugal, em nome de toda a 

missão do Congo e na qualidade de seu superior. Finalmente, no dia 20 de 

Dezembro, o Senado da Câmara de Luanda pedia ao rei que autorizasse os 

capuchinhos a terem residência na sua cidade , havendo notícia de que foi 

em meados desse mesmo mês de Dezembro que eles fundaram a missão 

desta capital, a pedido insistente de Salvador Correia de Sá e Benevides. No 

dia 26 de Dezembro, o P.  Serafim de Cortona prestava também homenagem 

ao rei português; dois dias depois, o governador e capitão-general 

recomendava ao monarca o P.  Boaventura de Sorrento e, a propósito dos 

capuchinhos, afirmava que eram muito virtuosos e que Deus faria muitas 

mercês e favores a Angola por os ter ao seu serviço neste território. 

  Este capuchinho, o P.  Boaventura de Sorrento, deixou São 

Salvador em 12 de Dezembro de 1649 e chegou a Luanda no dia 23 ou 24 

seguinte; atingiu a costa brasileira em 30 de Janeiro de 1650 e chegou a 

Lisboa dois meses depois, no dia 30 de Março do mesmo ano. 

  Nos fins de 1654, a Prefeitura Apostólica do Congo, que até 

então tivera a sua sede em São Salvador, foi transferida definitivamente para 

Luanda. Nos sessenta anos que vão de 1645 a 1705, os missionários 

capuchinhos italianos mandaram ao Congo duzentos e trinta sacerdotes. E 

em menos de dois séculos que durou a sua primeira fase da evangelização, 

interrompida pela expulsão das ordens religiosas, em 1834, e que foi 

executada em Angola já no ano seguinte, passaram por estas terras mais de 

quatrocentos missionários a quem tinham sido conferidas ordens sacras de 

presbítero, não contando portanto os irmãos auxiliares das missões. 

  No dia 6 de Maio de 1653, a Sagrada Congregação da 

Propagação da Fé publicou um decreto em que tratava da jurisdição dos 

missionários capuchinhos, na região do Congo. Por sua vez, o rei Garcia II 

escreveu à Câmara de Luanda — ou antes, ao Senado da Câmara — em 14 

de Novembro de 1654 e em 15 de Janeiro de 1655, tratando dos 

missionários que tinham entrado nas suas terras com o apoio e sob a 

autoridade do rei espanhol. Este régulo voltava de novo a colaborar com 
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Portugal na tarefa da ocupação do Congo, da civilização dos seus povos  e 

da elevação do seu modo de viver. 

  Os religiosos capuchinhos eram muito estimados pelo gentio, 

devido às suas excepcionais qualidades, acrisoladas virtudes e interesse 

posto na tarefa da evangelização e ascensão social dos silvícolas. O cabido 

de São Salvador, constituído quase inteiramente por sacerdotes mestiços 

comprometidos com os holandeses, entrou em conflito com eles. A corte do 

potentado indígena, que se dizia irmão de armas do rei de Portugal, era 

dominada por alguns elementos do clero, destacando-se nesta teia de 

intrigas e de enredos dois nomes historica e tristemente famosos, os cónegos 

P.  Miguel de Castro e P.  Simão de Medeiros. 

  Eram ao tempo ainda bastante novos, pois haviam sido 

ordenados em 1637. Actuavam como verdadeiros senhores da sua cidade. 

Viviam rodeados de luxo, enriquecendo à custa dos rendimentos obtidos a 

partir da posição social que ocupavam, havendo indícios de se dedicarem 

também ao tráfico esclavagista. Inteligentes e cultos, exerciam funções de 

conselheiros influentes e eram os mais  destacados colaboradores do rei, 

desempenhando importante papel nas resoluções tomadas. Parece terem 

posto em actividade uma complicada trama de maquinações, aproximando-

se dos holandeses, dos espanhóis ou dos portugueses, conforme lhes 

parecesse mais conveniente, e conseguindo equilibrar-se sempre nesta 

exercício acrobático. O seu atrevimento estava em proporção com as suas 

qualidades e com os seus defeitos. O cónego Simão de Medeiros chegou a 

usar o seu valimento para que o rei de Espanha e ex-rei de Portugal, D. 

Filipe IV, o fizesse bispo; este pedido deverá ter sido feito pelo ano de 1664, 

no final do seu reinado. 

  As relações mantidas com os mais diversos elementos, de 

interesses antagónicos, eram dominadas por autêntica dissimulação e 

verdadeira habilidade teatral. Conseguiam entender-se com os portugueses, 

que acreditavam neles; entendiam-se também com os espanhóis, seguros da 

sua fidelidade; e até os holandeses julgavam tê-los como dedicados 

servidores. 

  A campanha nesse tempo movida contra os capuchinhos, 

religiosos de grande virtude que haviam sido enviados por iniciativa e com a 

aprovação do Papa, integra-se no conjunto de movimentos de fundo 

patriótico com que procurou defender-se a soberania lusitana. Como estes 

missionários eram na sua maior parte italianos, súbditos do Papa (que não 

reconhecia a restauração da independência), propunham-se afastá-los sob a 

acusação de serem elementos dóceis da política de Madrid. Isso não 

correspondia à verdade, pois eles procuravam acima de tudo ser intérpretes 
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fiéis do mandato de Cristo, de evangelizar e ensinar todos os povos. Os 

missionários naturais das províncias e reinos sujeitos à coroa de D. Filipe IV 

poderiam mostrar-se dispostos a acatar a autoridade deste monarca; mas os 

capuchinhos italianos não merecem ser acusados disso. Tinham, certamente, 

uma forma muito pessoal de ver os problemas e encarar as situações, mas 

souberam pôr sempre acima dos interesses políticos o objectivo último da 

sua missão. Nada nos custa acreditar que os sacerdotes  sujeitos à autoridade 

temporal do Papa pudessem admitir que o rei de Espanha fosse o legítimo 

senhor das terras de Angola e Congo, sem com isso poderem ser acusados 

de traição ou rebeldia, em relação a Portugal, ou agentes disfarçados de uma 

potência estrangeira. Em verdade, Portugal tinha-se revoltado!... 

  As acusações a que nos temos referido foram fruto do 

ambiente local. As diferentes congregações opunham-se umas às outras, 

com intrigas pouco edificantes, manifestação clara de inveja e despeito. Os 

sacerdotes mestiços do Congo armavam complicada trama de enredos com o 

fim de se destacarem e defenderem posições adquiridas, que viam em perigo 

de perderem, devido ao prestígio que rodeava os humildes missionários e a 

eles lhes faltava. Os dois sacerdotes, membros do cabido de São Salvador, já 

nossos conhecidos, os cónegos P.  Miguel de Castro e P.  Simão Medeiros, 

eram em boa parte os responsáveis pela situação, pelos abusos e desmandos 

correntes. Cometiam toda a espécie de desaforos, tanto sob o aspecto 

religioso como político e social. Eram acusados de idólatras, pois 

misturavam os ritos gentílicos com os cristãos; apontados como cismáticos, 

apresentando os mistérios cristãos em desacordo com o magistério da  

Igreja; tidos na conta de feiticistas, aceitando os conceitos míticos 

tradicionais; acusados de simoníacos por se aproveitarem da sua condição 

de dignitários diocesanos. Opunham-se às determinações das autoridades; 

contrariavam o prelado, menos informado e que não residia no Congo; 

conquistavam com dádivas os colegas do sacerdócio; utilizavam de várias 

formas a sua influência. O reitor da residência dos jesuítas, em Luanda, o 

enigmático P.  António do Couto, noutro lugar referido, tinha 

comportamento bastante semelhante, era seu colaborador, seu aliado. A 

apatia, a indiferença e o comodismo formavam a espinha dorsal deste 

sistema defeituoso. 

   Os mais dignos e conscientes membros do clero 

reconheciam não ser fácil emendar defeitos profundamente enraizados e 

esperavam melhores dias.  A época histórica que então se vivia era anormal 

e facilitava os elementos pouco escrupulosos. Muitos deixavam-se dominar 

pelo pessimismo e acreditavam que a solução só se encontraria muito longe, 

era um problema cuja solução pertenceria ao tempo... 
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A FUNDAÇÃO DE LUANDA 
 

  Sabemos que os portugueses do Congo começaram logo a 

explorar o sertão, percorrendo-o em todos os sentidos, com preferência 

particular pelas regiões que ofereciam vantagens comerciais de maior vulto. 

Foram os interesses mercantis que levaram os lusos a devassar a região de 

Luanda. Acumulavam-se aqui dois motivos destacados, era zona favorável 

ao resgate de escravos e fornecia o zimbo, pequenina concha com valor 

fiduciário. 

  Nos primeiros contactos que os portugueses tiveram com o 

rei de Angola, logo ele pediu ao seu monarca que lhe enviasse missionários, 

pois desejava que os seus povos aprendessem a nova doutrina. Se o 

requerimento não teve deferimento imediato, ficava a dever-se isso a 

diferentes causas, e entre elas a de não ser possível satisfazer todas as 

necessidades da missionação. Poderemos ainda admitir outra, não merecer 

este régulo tanta confiança como o do Congo, sobretudo como o famoso D. 

Afonso. Todavia, o rei de Portugal mandou-lhe alguns missionários jesuítas, 

a que  se juntaram mais tarde os dominicanos, os carmelitas e os 

franciscanos, como veremos na devida altura.  

  O rei do Congo era um dos grandes potentados africanos, a 

quem outros obedeciam e pagavam tributos. Devemos ter isso em conta, e 

pensar que a sua qualidade de suserano , em relação a outros régulos 

nativos, fazia com que as relações com os portugueses fossem enormemente 

facilitadas. Sabe-se que o rei de Angola estabeleceu contacto com os 

lusitanos como consequência directa e imediata das boas relações mantidas 

com o primeiro.  

  Tendo sido feito em 1557 um insistente pedido do régulo 

angolano para que fossem enviados missionários, só foi atendido em fins de 

1559. No dia 22 de Dezembro, saíram de Lisboa três navios, em que 

embarcara um emissário do rei de Portugal, Paulo Dias de Novais, e com ele 

dois padres jesuítas, o P.  Francisco de Gouveia e o P.  Agostinho de 

Lacerda, coadjuvados por dois irmãos auxiliares. Atingiram a barra do 

Cuanza no dia 3 de Maio de 1560, mantendo-se nesta região durante 

bastante tempo.  

  O rei de Angola recebeu mal os portugueses, embora se 

desconheçam pormenores das relações entre eles estabelecidas, pelos quais 
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possamos fazer juízo mais exacto. Aquele que havia feito o pedido tinha já 

morrido; agora governava aqueles povo e aquelas terras outro potentado 

indígena, que apreciava menos a colaboração lusa e devia olhar os 

componentes da missão lusitana como agentes mais ou menos disfarçados 

do rei do Congo, adeptos da sua política e defensores dos seus interesses. 

Teve o cuidado de os conservar prisioneiros nas suas terras, durante bastante 

tempo, tomando medidas para que não conseguissem escapar-se. Tirou-lhes 

tudo quanto possuíam, incluindo mesmo os objectos de culto que haviam 

levado, e só mais tarde, em face de condições novas, consentiu que Paulo 

Dias de Novais saísse das suas terras. Mostrava-se agora disposto a dar 

facilidade de movimento aos portugueses, uma espécie de liberdade 

condicionada. Esperava mesmo que o ajudassem nalgumas dificuldades do 

seu governo e do seu reino, sobretudo na guerra. 

  Sabemos, todavia, que a permanência de Paulo Dias e dos 

seus companheiros, P.  Francisco de Gouveia e P.  Agostinho de Lacerda, 

em terras do Dongo foi de alguma maneira proveitosa. Embora tivessem já 

anteriormente tomado contacto com os portugueses, a presença tão 

prolongada da missão enviada pelo monarca português teve como 

consequência lógica que a superioridade da cultura europeia se acentuasse e 

impusesse aos olhos dos naturais. Sob o aspecto missionário, esta primeira 

actuação dos jesuítas, em Angola, teve o mérito de desbravar um campo 

que, mais tarde foi melhor arroteado, embora nunca se obtivessem colheitas 

abundantes. Em 1570, a pedido do rei D. Sebastião, foram mandados para o 

Congo quatro missionários dominicanos, três padres e um irmão auxiliar. 

Sob o aspecto escolar, alguma coisa puderam fazer apesar de as condições 

de trabalho serem extremamente deficientes. Faremos adiante referências 

mais concretas a este ponto. 

  Paulo Dias de Novais voltou a Portugal para preparar uma 

pequena expedição de auxílio ao rei que o retivera sob vigilância durante 

vários anos. Começa aqui, praticamente, a história da acção portuguesa nas 

terras da bacia do Cuanza e regiões limítrofes. 

  Na sua segunda viagem a Angola, Paulo Dias de Novais saiu 

de Lisboa no dia 23 de Setembro de 1574, segundo alguns autores, ou no dia 

23 de Outubro do mesmo ano, segundo outros — entre os quais se contam 

Alberto de Lemos e Norberto Gonzaga. Viajavam com ele dois padres da 

Companhia de Jesus, o P.  Garcia Simões e o P.  Baltasar Afonso. Estes 

sacerdotes vieram e falecer no campo missionário, o primeiro deles poucos 

anos depois, no dia 12 de Maio de 1578 e o P.  Baltasar Afonso já no século 

seguinte, em 29 de Março de 1603. 

  Aportaram primeiramente à Madeira e depois a Cabo Verde, 
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tendo chegado a Luanda em Fevereiro de 1575 — no dia 11, segundo o P.  

Pedro Rodrigues, ou no dia 20, segundo o P.  Garcia Simões, o que permitiu 

a alguns estudiosos fazerem diversas deduções e arquitectarem numerosas e 

habilidosas hipóteses.  

  Devemos ter em consideração, todavia, que a maior parte dos 

autores aceita a data de 25 de Janeiro como a do estabelecimento de Paulo 

Dias de Novais, vindo daí a antiga denominação da cidade, São Paulo de 

Luanda. 

  Uma das mais pesadas obrigações do estatuto ou 

regulamento de Paulo Dias correspondia ao encargo de fixar nas terras da 

sua capitania nada menos de cem famílias europeias, dando início a um 

processo de colonização e povoamento que se foi estendendo pelos séculos 

fora e que em determinados períodos teve entusiastas muito dedicados. Pode 

deduzir-se que os resultados obtidos não foram os que se esperavam, até 

mesmo porque o projecto não chegou a ter realização. A finalidade imediata 

desta colonização temporã era influenciar os nativos com os costumes e a 

cultura de origem europeia, levando-os assim a assimilar voluntaria e 

espontaneamente a civilização que os portugueses se propunham 

transplantar para estas paragens. 

  Uma das primeiras preocupações de Paulo Dias de Novais 

consistiu na tentativa de libertar o seu antigo companheiro de cativeiro e 

grande amigo, P.  Francisco de Gouveia, que durante tantos anos sofrera as 

contrariedades de uma situação indesejável, pouco agradável, a permanência 

numa região de clima adverso, sem o apoio dos seus compatriotas e dos seus 

confrades, e que, apesar de tudo isso, se não deixou cair nos excessos e no 

desleixo característicos e facilmente explicáveis em circunstâncias idênticas. 

Não se põe de parte a hipótese de terem estado com eles outros portugueses, 

de condição social mais humilde, que lhes estavam subordinados, seus 

subalternos na jerarquia social; esse diminuto núcleo de companheiros de 

vicissitudes, amalgamado pela força das contrariedades e do sofrimento, 

deve ter contribuído bastante para afugentar o desânimo e alimentar e 

esperança na solução final do problema de todos.  

  Paulo Dias não conseguiu o veemente desejo de restituir à 

liberdade o piedoso jesuíta, pois o missionário faleceu na povoação de 

Dongo, à qual  também se dá o nome de Cabassa, no dia 19 de Junho de 

1575, embora se apontem outras datas prováveis do seu passamento. Alguns 

estudiosos das coisas angolanas aceitam que a antiga capital do reino de 

Angola, Dongo ou Cabassa, corresponda à actual povoação de Pungo 

Andongo. 

  O rei africano não era já o que retivera os enviados do 
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monarca português. Sabe-se que o actual tinha sido discípulo, desde muito 

pequeno, do P.  Francisco de Gouveia. Este não deixou de aproveitar a sua 

forçada e prolongada estadia entre os moradores para difundir civilização e 

espalhar o saber. Temos conhecimento de terem sido introduzidas algumas 

práticas civilizadas nos hábitos dos nativos, ao longo desta dezena e meia de 

anos de exílio, e não será ilógico pensar que as actividades intelectuais 

merecessem certa atenção aos jesuítas, se não através da aprendizagem da 

leitura e da escrita pelo menos de forma mais genérica e de maneira mais 

difusa. Não podemos conceber que  se passasse tanto tempo de convivência 

sem que dos contactos mantidos ficasse algo de positivo. Não é possível 

imaginar que as populações locais, reconhecendo a superioridade de 

conhecimentos dos portugueses, deixassem de absorver influências, que a 

sua curiosidade deixasse de procurar explicações para coisas e fenómenos 

de que tinham visão bem diferente. 

  Nos mesmos dias em que se recebeu em Luanda a notícia da 

morte do jesuíta, Paulo Dias de Novais recebia a comitiva enviada pelo 

régulo para o saudar e, por certo, para estabelecer com ele uma plataforma 

de entendimento que se adaptasse às circunstâncias. Fora a Lisboa com o 

fim de trazer auxílio militar ao rei. Uma vez desembarcado em Angola, não 

era já o enviado desprovido de forças e à mercê de todas as imposições, era 

o chefe que estabelecia planos de domínio, traçava projectos de governo, 

impunha o peso da sua autoridade. Os temíveis jagas ou jingas continuavam 

a ser uma ameaça para o rei de Angola, e isso ajudaria Paulo Dias de Novais 

a estabelecer-se solidamente, aproveitando-se com habilidade do equilíbrio 

social que ele próprio ajudava a manter. 

  A recepção aos emissários do rei de Angola efectuou-se com 

luzimento, segundo protocolo próprio do meio, no dia 29 de Junho de 1575, 

numa das cabanas já levantadas no morro de S.  Paulo; tão grande 

aproximação de datas pode, contudo, levantar algumas dúvidas. E podemos 

lembrar também que nesse dia se festejavam os dois apóstolos S.  Pedro e S.  

Paulo; isso, se em parte pode servir de base para explicar o nome dado (S.  

Paulo), por outro lado leva-nos a perguntar qual o motivo   porque não se 

homenageou o outro apóstolo (S.  Pedro), que lhe era superior!? 

  Francisco Rodrigues afirma, na sua História da Companhia 

de Jesus na Assistência de Portugal, que Paulo Dias de Novais deu 

princípio a um hospital e Misericórdia, em Luanda. Não deixa de ser 

provável que o encarregado de fundar um reino prestasse a possível atenção 

aos problemas da saúde, defendendo da doença e da morte os seus mais 

próximos colaboradores. O mesmo autor afirma também que a primeira 

igreja construída na cidade, no morro fronteiriço à ilha — onde também foi 
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edificado um templo pelos primitivos portugueses que ali se fixaram —, era 

dedicada a S. Sebastião, grande devoção dos portugueses e patrono 

onomástico do rei de Portugal.  

  Em 23 de Fevereiro de 1580, chegavam a Luanda mais dois 

missionários jesuítas, mas só um deles, o P.  Baltasar Barreira, era 

sacerdote. E em 25 de Janeiro de 1584 partiram de Lisboa mais dois padres 

jesuítas, o P.  Jorge Pereira e o P.  Diogo da Costa. 

  Os nativos convertidos adoptavam nomes portugueses, 

homenageando assim figuras de destaque. Sabemos que alguns neófitos de 

Luanda receberam no baptismo o nome de Paulo. O fundador da cidade e 

primeiro governador do território faleceu em Massangano, no dia 9 de Maio 

de 1589. 

  Em 11 de Março de 1593, entravam em Luanda quatro 

padres jesuítas, sendo um deles o visitador dos estabelecimentos da 

Companhia, P.  Pedro Rodrigues. Mas nem todos se fixaram nesta 

província, pois alguns deslocaram-se de Angola para o Brasil, terra que 

então merecia as maiores e melhores atenções. Temos de admitir que outros 

missionários iam chegando a Luanda; o seu número, porém, não se somava 

inteiramente aos que tinham vindo antes, porque a morte ia fazendo os seus 

estragos. O clima africano exercia então uma influência notável sobre o 

organismo dos europeus, sendo frequente contrair doenças mortais de que 

ele era o principal culpado; eram muitos os que não conseguiam vencer a 

sua malignidade, cuja fama algo injusta ainda hoje corre. 

  Apesar das dificuldades encontradas, as primeiras tentativas 

da evangelização do gentio deram resultados apreciáveis e alimentaram 

esperanças lisonjeiras. Fizeram-se as primeiras entradas no sertão de 

Luanda, sofrendo as contrariedades que lhes estavam inerentes. Os padres 

que acompanhavam as tropas ao interior daquelas terras, àqueles inóspitos 

sertões, iam fazendo a evangelização que podiam fazer, em tão críticas 

condições, em tão problemáticas circunstâncias. Tanto assim que, em 1590, 

já se dizia haver aqui cerca de vinte mil cristãos. 

  Paulo Dias de Novais, em carta de 3 de Janeiro de 1578, 

dirigida aos seus familiares, anunciava que a conversão dos pretos de 

Luanda estava a processar-se satisfatoriamente. Os portugueses que aqui 

viviam é que se não comportavam muito decentemente, não se conformando 

de boa vontade com a rigorosa disciplina imposta pelos missionários, pois 

muitos deles preferiam viver livremente. As exigências que se faziam 

levavam alguns a sair destas terras, e o facto tinha como consequência 

lógica que o povoamento se não fizesse tão depressa como seria desejável, 

caminhando muito devagar... 
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  Noutra carta do mesmo ano, datada em 23 de Agosto, 

comunicava ter ficado muito contente com a remessa de umas flautas que 

lhe tinham sido entregues; vieram muito a propósito, muito oportunamente... 

Os cristãos da terra cantavam já, com grande perfeição, algumas músicas 

religiosas bastante difíceis — a "Missa", de Morales, o "Pange Lingua", de 

Guerrero, e o "Motete de Santo André", cujo autor omitia, este a cinco 

partes ou vozes — e tocavam os instrumentos musicais com muita 

habilidade e perfeição, não só música religiosa como música profana, outras 

coisas ordinárias, segundo a sua expressão. Ao ouvi-los, recordava-se de seu 

pai — o que nos leva a concluir que deveria ser amante da boa música e 

virtuoso executante.  

  A África, a Ásia e a América devem muito aos missionários 

católicos. Bastantes vezes se realizou a ocupação e fixação pacíficas, e se 

garantiu a presença civilizadora europeia, à sombra do seu prestígio. Entre 

todas as terras em que os portugueses se fixaram, devemos salientar o Brasil 

como exemplo do muito que se ficou devendo aos padres; e, entre todas as 

congregações religiosas missionárias, podemos destacar a Companhia de 

Jesus, cujos métodos de acção lhe permitiam interessar-se mais do que 

qualquer outra pelas questões que parecem ser da ordem temporal e do 

domínio político. Contudo, não pode afirmar-se que tenham feito política à 

sombra da religião  nem que tenham feito a missionação à sombra da 

política. Muitos dissabores lhes trouxe o seu desassombro em apontar erros 

e criticar defeitos! Sofreram perseguições violentas e foram alvo do ódio de 

muitos, ódio que atravessou os séculos e se manifesta ainda hoje. São 

exemplo vivo e eloquente da colaboração que muitas vezes houve entre a 

Cruz e a Espada. Não pode negar-se que a sua actuação foi inúmeras vezes 

decisiva para a conservação e enraizamento da colonização lusitana. 

  João Furtado de Mendonça, governador de Angola desde 

1594 a 1601, não teve dúvida em afirmar um dia que, se não fosse a 

Companhia de Jesus, não existiria Angola. Isto mesmo comunicava um 

missionário, o P.  Baltasar Afonso, em carta de 31 de Outubro de 1596, 

dirigida aos seus confrades da Europa. E, em recompensa dos serviços 

prestados à causa portuguesa, a Companhia de Jesus recebeu doações 

volumosas de diversos governadores, a começar pelas que o donatário 

primitivo, Paulo Dias de Novais, também lhes concedeu.  

  No dia 24 de Junho de 1592, chegava a Luanda novo 

governador-geral, D. Francisco de Almeida. Fora nomeado por carta régia 

de 9 de Janeiro desse ano e era portador de instruções muito especiais, 

inesperadas, verdadeiramente revolucionárias, que causaram alvoroço e 

descontentamento. Tinha-as recebido do monarca luso-espanhol, então D. 
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Filipe II de Espanha, através do seu representante em Lisboa, o vice-rei de 

Portugal, cardeal-arquiduque Alberto da Áustria. 

  O rei pretendia reforçar a autoridade régia, mesmo no 

ultramar. Para isso, retirava as concessões anteriormente feitas e os 

privilégios que haviam sido outorgados pelos monarcas de Lisboa, seus 

antecessores. Essa redução de regalias causava desagrado em si mesma; 

além disso, devemos lembrar-nos que o facto de vir um rei, que muitos 

consideravam estrangeiro no seu reino, a alterar situações estabelecidas, 

aumentava ainda mais o descontentamento, já de si grande. 

  Os herdeiros de Paulo Dias de Novais e a Companhia de 

Jesus eram os maiores prejudicados pelas restrições decretadas. Os jesuítas 

defenderam energicamente o que consideravam direitos adquiridos e bens 

da congregação. Agora pretendiam defender mesmo alguns privilégios e 

interesses que anteriormente haviam desprezado, encargos de que quiseram 

libertar-se e cuja aceitação lhes foi imposta pela autoridade e prestígio de 

Paulo Dias e de alguns dos seus sucessores.  

  Referimo-nos à tutela que exerciam, junto do governador, 

dos interesses e negócios de alguns sobas, que estavam colocados sob a sua 

protecção e de quem foram nomeados defensores e advogados. Isso 

causava-lhes incómodos sem conta, criava-lhes inimizades que deviam e 

desejavam evitar, trazia-lhes dificuldades bem conhecidas e que pretendiam 

afastar, embora fossem bem recompensados com os tributos que os seus 

constituintes lhes pagavam, com a comissão recebida pela sua actuação. 

  A tutela em referência deveria tratar, antes de mais, dos 

problemas do tráfico esclavagista, a modalidade mercantil mais praticada e a 

que deixava maiores lucros, a mais importante de quantas aqui se exerciam, 

pode dizer-se que quase a única de volume considerável. 

  Este costume, segundo alguns autores que o estudaram 

pormenorizadamente, não foi introduzido aqui pelos portugueses, foi 

adoptado da estrutura tradicional gentílica. Os sobetas, quando residiam 

longe, tinham quase sempre, junto do régulo principal, uma espécie de 

embaixador ou procurador, um patrono categorizado que defendia os seus 

interesses, a troco de elevados réditos. Como a autoridade portuguesa 

substituiu para muitos a autoridade tradicional, uma boa parte desses sobas 

pretendeu ter em Luanda o representante que normalmente tinha junto do rei 

gentílico. Ora a Companhia de Jesus, pelo seu prestígio e pela influência dos 

seus membros, era para muitos o patrono ambicionado. Mas nem sempre as 

causas e pretensões que deviam defender eram justas, em face dos princípios 

cristãos, e isso fez com que  algumas vezes procurassem esquivar-se, sendo 

levados a aceitar a incumbência pela pressão dos governadores e pela 
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insistência dos interessados. Agora, porém, perante as restrições régias, que 

eles julgavam injustas e usurpadoras de direitos adquiridos, defenderam-se 

decididamente e talvez com um ardor e uma energia superiores ao 

conveniente. Os jesuítas reagiram como o comum dos homens; não 

ambicionam ocupar certos lugares mas uma vez ali estabelecidos só muito 

dificilmente acederão a pressões para os abandonarem. 

  No seu arrebatamento, o reitor do colégio, P.  Baltasar 

Barreira, chegou a declarar que o governador-geral estava excomungado, 

por se apoderar de bens pertencentes à congregação, o que equivalia a dizer 

pertencentes à Igreja, segundo os jesuítas. O descontentamento era grande, 

mesmo fora do meio estritamente inaciano. O ambiente geral era 

desfavorável às autoridades. Sabemos qual foi o desfecho de tudo isto. O 

governador viu-se forçado a abandonar o lugar. Há quem diga que foi posto 

em ferros e enviado para o reino; outros dizem que, em dado momento, ao 

ver que a situação era insustentável, se retirou precipitadamente para o 

Brasil, entregando o cuidado do governo do território ao seu irmão D.  

Jerónimo de Almeida. Mas há também quem sustente que as forças vivas da 

cidade, em reunião efectuada logo a seguir à sua desistência, escolheram seu 

irmão D.  Jerónimo para o substituir naquele alto cargo; este era um oficial 

destacado dos quadros militares e tinha a confiança dos elementos 

preponderantes da população luandense.  

  Não podemos, contudo, esquecer que estavam previstas e 

devidamente estabelecidas, para casos emergentes, as conhecidas e muito 

famosas "vias de sucessão", que talvez nesta conjuntura se verificaram, 

embora os estudiosos se lhes não refiram ao redigirem as suas obras. 

  Alguns autores, sobretudo os que admitem ter sido preso e 

remetido em ferros para o reino, via Brasil, concluem que os jesuítas de 

Luanda condenaram estes excessos, mas não puderam evitá-los. Segundo 

um documento que o autor da História da Companhia de Jesus menciona, o 

juiz da comarca de Luanda, Garcia Mendes de Vasconcelos, procurou evitar 

também este desacato e o desrespeito à autoridade principal do território, 

sem o conseguir. 

  O reitor da residência dos religiosos inacianos de Luanda, o 

já citado P.  Baltasar Barreira, teve necessidade de se deslocar ao reino, e 

mesmo a Madrid, então a verdadeira capital da monarquia dualista, para se 

justificar e aclarar alguns pontos mal esclarecidos deste acontecimento, que 

se prende tanto e tão de perto com a acção civilizadora da Companhia de 

Jesus e em que ela ficara bastante comprometida. Saiu de Luanda em fins de 

1592, fez a viagem pelo Brasil, como era habitual, e nos princípios de Maio 

estava em Lisboa, tendo entrado neste porto no dia 5 desse mês e do ano de 
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1593. Veio a reconhecer-se mais tarde que a actuação dos jesuítas não fora 

tão grave como se havia dito, sendo maiores as culpas atribuídas ao 

governador. Protegido por personagens de grande prestígio e influência 

excepcional, não sofreu qualquer castigo que fosse registado pela História. 

A Companhia de Jesus, por sua vez, saiu deste pleito perfeitamente 

justificada e até um tanto engrandecida. 

  D.  Jerónimo de Almeida, sucessor no  governo de Angola de 

seu irmão D. Francisco de Almeida, procurou emendar os erros anteriores, 

sem quebra do seu prestígio, dos direitos reais e seus decretos, que lhe 

competia defender e cumprir, mas respeitando até onde isso lhe fosse 

possível as doações anteriormente feitas. Conseguiu, assim, estabelecer um 

clima de paz e tranquilidade, que a vinda de seu irmão e dos alvarás régios 

que consigo trouxe havia quebrado. As reivindicações reais e as ordens do 

monarca acabaram por ser aceites e generalizadas, pouco tempo depois, 

fortalecendo a autoridade central e o poder soberano, concentrando tanto 

quanto possível os bens do erário público e o exercício da governação.  

  Não foi só com o poder civil que houve desavenças e 

questões, aliás justificadas em face das novas medidas preconizadas e de 

que acabámos de falar. Mesmo entre os membros do clero houve, por esta 

altura, desavenças e discórdias mais ou menos graves, questões pouco 

edificantes, em que os jesuítas também andaram envolvidos. Um dos 

superiores da Companhia de Jesus, em Luanda, chegou a ser preso; o 

provisor eclesiástico foi duas vezes declarado excomungado... A religião era 

arma que servia interesses particulares e satisfazia vaidades pessoais! Por 

fim restabeleceu-se a paz.  

  No dia 1 de Agosto de 1594, chegou a Luanda novo 

governador, João Furtado de Mendonça, que vinha substituir D.  Francisco 

de Almeida e seu irmão D. Jerónimo. Fazia-se acompanhar por doze 

raparigas órfãs, educadas em Lisboa no recolhimento sustentado pela 

Misericórdia, ao qual se dá algumas vezes a denominação pouco exacta de 

Casa Pia — só dois séculos mais tarde se fundou a famosa instituição deste 

nome. Talvez algumas delas, se não todas, tivessem sido expostas na "roda", 

serviço da época que funcionava normalmente; se tem aspectos desumanos, 

censuráveis, mesmo condenáveis, também tem a sua face menos sombria, 

pois livrou muitas crianças de serem mortas à nascença pela própria mãe, 

quase sempre solteira. Este crime ainda hoje é bastante frequente, estigma 

vergonhoso do nosso século e da nossa mentalidade, superficialmente 

civilizada. A maior parte dos autores vê nestas raparigas as primeiras 

mulheres brancas que vieram para Luanda, embora haja quem conteste esta 

afirmação, com argumentos  que, em boa lógica, não devem ser 
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desprezados. Todas elas tinham casado ou vieram a casar aqui com colonos 

radicados nestas paragens. As recolhidas da Misericórdia eram 

frequentemente destinadas às terras ultramarinas, encontrando-se a sua 

presença também no Brasil. 

  Pretendia-se desenvolver o povoamento com elementos 

europeus e influenciar os costumes dos naturais com o exemplo que eles 

dariam. Aquele núcleo de senhoras brancas foi o fermento da fixação da 

família portuguesa em Angola. Foram as pioneiras de milhares de mulheres 

que nas cidades e nas fazendas deste vasto território trabalharam pelo seu 

engrandecimento e pela sua elevação social e aqui exerceram notável acção 

sob os aspectos moral e económico, higiénico e culinário, estético e 

sanitário. Em todos estes campos se carecia de reforma e de melhoria. 

Também desse modo se exerceu profunda e meritória acção educativa. 

  Os casos narrados e outros que poderiam ter sido relatados 

ajudar-nos-ão a compreender melhor o ambiente humano e social de Angola 

do primeiro século da sua História. Em boa verdade, esta começa no 

momento em que os portugueses aqui desembarcaram. O que se lhes seguiu 

foi, de certo modo, a continuação disto — uma série infinda de erros e 

questões, desavenças e intrigas. O homem é sempre homem, poderá 

melhorar um pouco as condições da convivência, mas não erradicará 

inteiramente as causas da discórdia, avançará alguns passos na senda do 

entendimento, mas não conquistará jamais a perfeição nas relações 

humanas. O muito ou pouco que se foi fazendo no decorrer dos séculos 

chama-se civilização, mas poderá chamar-se também educação, cortesia, 

correcção, fraternidade e compreensão. 

  As guerras com o gentio insubmisso dificultaram muito, 

como é natural, o trabalho da missionação, evangelização e civilização. Em 

certa altura, o rei de Angola aprisionou todos os portugueses a que pôde 

lançar mão e mandou-os matar, apoderando-se de toda a sua fazenda. 

Muitos outros elementos lusos correram o perigo de sofrerem igual sorte, 

inclusive autoridades destacadas.  

  Nas diversas campanhas bélicas em que tiveram de tomar 

parte, os padres missionários procuravam prestar aos combatentes a 

assistência religiosa que podiam prestar-lhes, confortando-os com os 

socorros espirituais. Além da sua função, especificamente religiosa, 

exerciam também o múnus de médico e a profissão de enfermeiro, por haver 

por vezes falta de práticos destas matérias. 

  Um autor aponta certo número de estorvos e dificuldades que 

entravavam a conversão dos nativos, procurando hipóteses de solução para 

esses problemas, que ordenamos como segue: 
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  A influência dos costumes gentílicos era profunda, 

encontrando-se entre eles um ambiente cultual e religioso que lhes era 

próprio, de exigências morais pouco acentuadas; 

 

  A sensualidade do gentio era um entrave à difusão das novas 

crenças, sobretudo porque a doutrina católica se opunha aos seus hábitos 

mais correntes e costumes mais acentuados; 

 

  A pobreza em que viviam dificultava também a 

evangelização, pois esperavam receber do missionário o que lhes faltava ou 

lhes agradava, voltando à prática dos costumes gentílicos quando a nova fé 

lhes não trazia utilidade imediata e só lhes exigia sacrifícios; 

 

  O número de missionários era insuficiente para fazer face à 

missionação de povos cujas condições de vida, com deslocações frequentes 

e dispersão profunda, dificultavam a conversão e a perseverança; 

 

  A diversidade de línguas, sendo as nativas extremamente 

difíceis de dominar por não terem relação gramatical com as latinas, era 

outro obstáculo que não pode deixar de ser considerado por todos aqueles 

que quiserem fazer ideia exacta da situação missionária e das condições em 

que esta actividade era exercida. 
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AS CONGREGAÇÕES MISSIONÁRIAS 

 
  Os missionários de Angola receberam das mais diversas 

procedências, para seu sustento e para sustentação das obras de apostolado, 

terras, dinheiro e escravos. Quanto a estes, o superior-geral Francisco de 

Borja, depois canonizado, declarava em 1569 não ser conveniente que a 

Companhia os conservasse, recomendando que se desfizesse dos que 

possuía. Esta determinação foi confirmada em diversas ocasiões e mais 

concretamente em 1576 e ainda em 1584. Isso prova que as resoluções dos 

chefes mais destacados daquela famosa congregação continuavam a ser 

consideradas válidas e por isso mesmo defendidas. Mas indica-nos também 

que nem sempre as determinações dos superiores eram postas em prática 

pelos subordinados, mesmo no caso dos jesuítas, que muitos costumam 

considerar indivíduos sem vontade própria e manobrados pelos seus 

dirigentes como autómatos sem personalidade. Afinal, os filhos de Santo 

Inácio foram deixando que o tempo cobrisse com o véu do esquecimento 

algumas determinações, quando lhes não agradava ou não convinha pôr em 

prática, atendendo ao meio e ao tempo em que viviam 

  Não sabemos como deveria ser feita a desamortização 

recomendada pelo geral da Companhia de Jesus. Tudo nos leva a crer que 

deveria ser por venda, uma vez que os escravos tinham valor monetário. Os 

jesuítas aceitavam este princípio, que naquele tempo era corrente e poucos 

punham em dúvida. Um dos mais célebres, três quartos de século mais 

tarde, o P.  António Vieira, defendia intransigentemente a liberdade dos 

índios do Brasil, embora aceitasse a escravidão dos indígenas africanos, 

como situação forçosa e transitória. Angola foi desde longe o centro 

abastecedor do mercado brasileiro de escravos. Neste particular, podemos 

lembrar que a determinação dos superiores, se não defendesse 

concretamente a libertação dos cativos, não seria mais humanitária do que a 

execução defeituosa que os responsáveis pela residência de Luanda lhe 

deram, pois havia o perigo quase certo de caírem em mãos brutais, menos 

caridosas do que as suas.  

  Não podemos deixar passar o ensejo sem referir que, mesmo 

os missionários e as obras de assistência e do culto católico, viviam em 

dependência do comércio esclavagista, pois recaiam sobre cada um dos que 
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fossem embarcados numerosos e pesados impostos, com diversos objectivos 

e fins de interesse colectivo. E havia ainda os casos em que uma das suas 

principais fontes de rendimento consistia na preferência dada a 

determinados organismos ou instituições no embarque dos seus escravos. 

  Devido à invulgar subida do custo de vida, em Angola, no 

final do século XVI e princípios do século XVII, os missionários viviam 

aqui em grandes apertos, chegando mesmo a enfrentar enormes 

dificuldades. Como consequência de certas medidas governamentais, 

deixaram de receber o tributo dos sobas, seus protegidos junto das 

autoridades portuguesas. Devemos recordar o que se disse ao falar das 

questões que surgiram no tempo do governador D. Francisco de Almeida, 

para melhor compreensão deste ponto. O erário régio atravessava também 

uma crise de vulto e o pagamento das pensões fazia-se com grande atraso, 

quando se fazia! Algumas vezes chegaram a ser pagas com uma dilação de 

dez anos! 

  Emendou um pouco este estado de coisas e este erro o 

governador-geral João Furtado de Mendonça, por disposições tomadas em 

25 de Abril de 1596. Mas o mal era mais profundo do que poderá pensar-se 

e continuou a manifestar-se nos anos seguintes, sobretudo pela 

desactualização das pensões, a que devemos continuar a juntar o crónico 

atraso dos pagamentos. 

  Manuel Cerveira Pereira, em carta de 14 de Maio de 1609, 

defendeu abertamente a causa dos missionários, junto do rei, e apontava 

para a sua deprimente e insustentável situação  três hipóteses possíveis, ou 

seja, uma de três soluções extremas: —abandono das missões e regresso dos 

missionários à Europa; prática do comércio, procurando nele os meios 

necessários para sobreviverem; aumento substancial das pensões e seu 

pagamento pontual. 

  Não será preciso salientar que Manuel Cerveira Pereira 

repudiava os dois primeiros pontos e entendia, com razão, que só o último 

convinha ao serviço de Deus e do rei. A diligência feita deu resultado, 

embora com atraso considerável, pois o aumento das pensões missionárias 

só foi concedido por alvará régio de 15 de Janeiro de 1615, confirmado dois 

anos depois, ou seja em 19 de Janeiro de 1617. A antiga pensão de quarenta 

e dois mil e quinhentos reais por ano, a cada missionário, foi elevada para 

oitenta mil reis, quase o dobro. 

  Em 4 de Janeiro de 1592, era assinada em Lisboa a carta-

patente que nomeava o P. Pedro Rodrigues visitador da Companhia de Jesus 

para Angola. Já atrás nos referimos ao facto. Partiu do Tejo no dia 10 de 

Fevereiro desse ano, mas só no ano seguinte, em 11 de Março de 1593, 
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chegou a Luanda, por ter feito viagem com demorada paragem nos portos e 

casas religiosas do Brasil. Poderia ser que tivesse de vistoriar os 

estabelecimentos brasílicos. O relatório da sua visitação à residência 

missionária luandense tem a data de 15 de Abril de 1594. Partiu de Luanda, 

novamente pelo Brasil, como de costume e por necessário em face das 

condições da navegação, em 11 de Julho deste ano.  

  O P. Pedro Rodrigues aconselhava que se fundasse um 

colégio na capital de Angola, para preparação de futuros sacerdotes da 

Companhia e para o ensino dos jovens que quisessem instruir-se nas 

matérias ali professadas e educar-se sob a orientação dos padres jesuítas. Por 

concessão do governador-geral D.  Jerónimo de Almeida, foi permitido aos 

superiores da Companhia de Jesus escolher o local da futura construção, o 

que se realizou no dia 22 de Abril de 1594. Porém nós sabemos que desde o 

tempo de Paulo Dias os jesuítas dispunham de um bom lote de terreno num 

dos melhores locais de Luanda, denominado "a Feira", que o fundador desta 

cidade lhes reservou e que os missionários conseguiram alargar por compras 

e doações recebidas. Talvez a concessão de facilidades, por parte de D.  

Jerónimo de Almeida, fosse uma forma de acalmar ânimos exaltados e uma 

tentativa séria para o estabelecimento de clima de paz, em Luanda, que há 

muito tempo não existia.  

  A construção do edifício do convento, da escola e da igreja, 

contudo, só começou em 1607; mas as aulas funcionaram já em 1605, para o 

ensino das primeiras letras, sendo seu mestre o P. Pedro de Sousa. Alguns 

autores defendem que um dos seus primeiros mestres, se não o primeiro de 

todos, foi o I.António de Sequeira. Trata-se, certamente, da primeira escola 

de Luanda e uma das primeiras de toda a África negra. Afluíram ali 

estudantes desta cidade, da região do Congo e mesmo de outras terras de 

Angola, já evangelizadas. A actual toponímia de Luanda conserva ainda a 

memória deste estabelecimento, dando o nome de "Travessa do Colégio" à 

rua onde esteve localizado. A belíssima igreja anexa ficou concluída em 

1636, mas o edifício  do colégio dos jesuitas só foi terminado muito tempo 

depois, em Dezembro de 1659. 

  Em 21 de Abril de 1606, os religiosos franciscanos, que 

algum tempo antes, em 1604, tinham fixado a sua residência na capital de 

Angola, entraram na posse do convento de S.  José e das terras anexas, que 

lhes foram doadas pelo governador Manuel Cerveira Pereira. Este local 

tinha antes sido destinado aos religiosos carmelitas, que o não aproveitaram. 

Ficava localizado onde no século XIX se construiu o Hospital D.  Maria Pia.  

  Um documento do ano de 1618, subscrito pelo português 

Baltasar Rebelo, informa-nos que este cidadão aconselhava que se 
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preferissem os jesuítas e os franciscanos aos demais religiosos, na 

missionação de Angola. Apesar de lhes apontar algumas limitações e alguns 

defeitos, sobretudo aos jesuítas, entre os quais destacava o pouco interesse 

pelas actividades missionárias do sertão, não deixava de louvar 

honestamente as qualidades que neles reconhecia. Pouco depois, aparecem-

nos novas queixas contra os padres da Companhia de Jesus, acusando-os de 

se dedicarem ao comércio, inclusivamente de explorarem quintas e terem 

casas de aluguer, das quais recebiam bom rendimento. Continuavam a 

acusá-los de se terem tornado tíbios e comodistas, em relação aos trabalhos 

apostólicos entre o gentio do interior. 

  Outro elemento do quadro administrativo e comercial 

português, Garcia Mendes de Castelo Branco, fazia por esta altura uma 

enérgica defesa dos jesuítas, louvava-lhes as qualidades e lembrava a 

vantagem de utilizar cada vez mais os seus serviços. Em 1620, sugeria que 

não fossem enviados para Angola outros missionários, a não ser os 

inacianos; no ano seguinte, 1621, propunha ainda que fossem nomeados 

defensores dos sobas, a fim de se evitarem as afrontas e agravos que se lhes 

faziam muito frequentemente. 

  Devemos recordar que este assunto havia já dado lugar a 

questões graves, e não seria de boa política voltar a dar pretexto para novas 

divergências, enfraquecendo o poder central e a autoridade régia, que se 

desejava fortalecer a todo o custo. Era isto, efectivamente, o que a corte de 

Madrid se propunha fomentar. Todavia, poderá admitir-se que o costume 

antigo persistisse e mantivesse continuidade, embora moderando-o tanto 

quanto possível e quando possível. 

  Escrevendo para Lisboa, através da Mesa da Consciência, o 

bispo do Congo defendia a fundação de um seminário em São Salvador e, se 

isso pudesse ser, outro também em Luanda, para a preparação de candidatos 

ao sacerdócio. Sugeria ainda que se ordenasse aos jesuítas que retomassem a 

evangelização do interior. A inércia de que os acusavam deverá entender-se 

deste modo, dedicavam-se sobretudo às actividades apostólicas nos centros 

populacionais de maior importância e mais frequentados por europeus. 

Quanto aos seminários, podemos ser levados a pensar que, para a sua 

fundação e sustentação, se deveria contar com a herança de Gaspar Álvares. 

Com efeito, por esta altura, a ideia foi ventilada mais frequentemente do que 

seria lógico esperar, se não houvesse um motivo importante a agitá-la. 

  O rico mercador do Congo atrás mencionado, Gaspar 

Álvares, convertido pelo zelo dos jesuítas, deixou em testamento um 

importante legado para as obras missionárias, culturais e de assistência, que 

estes religiosos sustentavam, e para outras que projectavam. O seminário 
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estava no pensamento de todos e, por isso, grande parte do valor da herança 

foi destinada à sua fundação e sustentação. Sabemos que o Concílio de 

Trento defendera que se fundassem em todas as dioceses. Ora o bispado de 

Angola e Congo pretendia passar já por terra estruturalmente católica, o que 

não correspondia à verdade. Gaspar Álvares já anteriormente tinha feito 

uma valiosa doação ao colégio, no ano de 1619, com o fim de se abrirem ali 

umas aulas de Latim e de Teologia Moral. As suas riquezas eram destinadas 

também à sustentação de outras obras pias. Foi por esta altura que a acção 

jesuíta no Congo tomou novo incremento. 

  No ano de 1627, a carta régia de 3 de Junho criava o 

seminário do Congo, onde deveriam estudar doze moços nativos que 

desejassem seguir a vida eclesiástica. Apesar do apoio material de que 

dispunha, esta iniciativa não teve seguimento. Deveria passar-se ainda muito 

tempo até que pudesse concretizar-se o estabelecimento de um seminário em 

terras angolanas. Contudo, esta tentativa não era já a primeira, pois sabemos 

que em 1618 foi dada autorização para se fundar um colégio, que talvez 

nunca chegasse a entrar em funcionamento. 

  Apesar de a documentação ser pouco clara ou não ter ainda 

sido interpretada sob este aspecto, podemos concluir que as demais 

congregações religiosas estabelecidas no território de Angola e sobretudo na 

cidade de Luanda — franciscanos portugueses, capuchinhos italianos, 

carmelitas descalços — mantiveram escolas e houve clero gentílico desde 

muito cedo, o que não era possível sem estabelecimentos de preparação 

literária mais adiantada. 

  O P. Serafim Leite testemunha esta dedução quando afirma, 

na sua obra Suma Histórica da Companhia de Jesus no Brasil: 

  —"Quatro anos depois de os padres do Brasil fundarem a 

Missão do Paraguai, arribou à Baia, em 1592, o P. Pedro Rodrigues, que ia 

de Lisboa como visitador de Angola. Não tardou a prosseguir viagem para a 

África, mas, concluída a sua visitação canónica, em vez de tornar a Portugal 

foi nomeado Provincial do Brasil. Assim se estabeleceu uma relação de boa 

vizinhança entre os dois Estados portugueses do Atlântico-Sul, e logo em 

1604 pediu a Província de Portugal à Província do Brasil que houvesse por 

bem enviar um visitador a Angola. O Provincial do Brasil, que era então o 

P. Fernão Cardim, anuiu ao pedido e mandou por visitador o P. António de 

Matos, que levou como companheiro o P. Mateus Tavares. Destes contactos 

entre o Brasil e Angola germinou a ideia de que, vindo para o Brasil tantos 

escravos africanos, as vocações dos angolanos, em vez de se dirigirem para 

Portugal, seria mais útil encaminharem-se logo para o noviciado da Baia, 

onde prestariam melhores serviços na catequese dos negros. Com efeito, um 
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bom número de filhos de Angola se fizeram jesuítas no Brasil e, sob este 

aspecto, Angola deu mais ao Brasil do que dele recebeu. Mais ainda, depois 

de ter sido capelão da armada restauradora de Angola, contra os holandeses, 

o P. Mateus Dias, da Província do Brasil, foi morrer a Massangano, como 

visitador de Angola restaurada". 

  Mais adiante, na mesma obra, afirma ainda o P. Serafim 

Leite: 

  —"Além das obras de linguística americana, produziu-se no 

Brasil uma de linguística africana, quando os filhos da África principiaram a 

ser muito numerosos no Brasil. O "apóstolo dos negros", P. Pedro Dias, 

escreveu e imprimiu em Lisboa, em 1697, a Arte da Língua de Angola, para 

uso dos padres da Companhia, no Brasil, que se consagravam ao trato e 

conversão dos pretos. Há ainda referência, em 1708, a um catecismo na 

língua dos "ardas", feito pelo P. Manuel de Lima, angolano, missionário do 

Brasil, manuscrito de que se não conhece outra notícia. O estudo das línguas 

indígenas foi sempre tido em alta consideração pelos padres do Brasil, que 

insistem, com repetidas normas, na sua aprendizagem, como instrumento 

necessário da evangelização; e Vieira, além da brasílica, estimulou também 

o estudo da de Angola e das particulares da Amazónia". 

  A designação "arda" deverá aparecer na transcrição feita por 

confusão com "ardra", povo que viveu na zona hoje abrangida pelo Daomé, 

e que outrora alimentou intenso tráfico esclavagista. Segundo alguns 

autores, a palavra "arda" deveria antes referir-se a um povo indígena de uma 

região que actualmente faz parte do Equador, o que se explica pela 

semelhança que entre os dois termos se nota. Seriam os "ardas" naturais do 

antigo reino de Ardia, pertencendo ao povo "gege". Gilberto Freire 

transcreve uma passagem de Nina Rodrigues, que por sua vez traslada 

outros autores, em que se afirma que os escravos brasileiros eram, em regra, 

minas, ardas, angolas e crioulos; os minas tão bravos que aonde não podiam 

chegar com o braço chegavam com o nome, os ardas tão fogosos que tudo 

quereriam cortar de um só golpe, os angolas tão robustos que nenhum 

trabalho os cansava, e os crioulos tão malévolos que não deviam nem 

temiam. Os ardas eram pésssimos trabalhadores agrários, afirma aquele 

escritor brasileiro, porém bonitos de corpo, principalmente as mulheres, e 

daí serem preferidos para os serviços domésticos, pelo que é fácil imaginar 

que também para os concubinatos. Temos de reconhecer que a caricatura 

está demasiado angulosa, é exageradamente linear. 

  Diremos também, para não deixarmos passar tal referência, 

que o mesmo autor, P. Serafim Leite, e na mesma obra, afirma que na lista 

dos provinciais e visitadores da província do Brasil se encontra o nome do 
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P. Miguel Cardoso, que exerceu o cargo desde 1719 até 1721; havia nascido 

cerca de 1659. Dele traçou esta notícia: 

  —"Exerceu com os naturais de Angola, de que também era 

filho, notável apostolado. Pelo seu trato lhano e afável, gozava da estima de 

todos, incluindo prelados e homens da governação. Faleceu no exercício do 

cargo". 

  Estas transcrições deixam-nos entrever que a circunstância de 

haver sacerdotes angolanos, particularmente jesuítas, não era meramente 

episódica mas normal, antevendo-se até certa abundância. Alguns deles 

salientaram-se pelos trabalhos realizados, pelo apostolado desenvolvido. 

Houve-os que ocuparam cargos destacados, em regra apenas preenchidos 

pelos elementos mais categorizados e de maior valor religioso, intelectual e 

humano. Ora devemos ter presente que os jesuítas têm fama de saberem 

escolher cada homem para cada lugar. E não poderemos admitir que se 

colhessem frutos sem se empregarem os meios de os alcançar, sem que se 

tenha feito o arroteamento do terreno e cuidada sementeira... 

  Chegou o momento de Portugal sacudir o jugo de Castela, 

aclamando um rei natural, desligando-se da coroa espanhola, repudiando a 

autoridade de D.  Filipe IV e do seu ministro, o conde-duque de Olivares. O 

facto teve influência em todos os aspectos da vida nacional, e não podia 

deixar de ter repercussão na África. 

  A notícia da aclamação do Duque de Bragança como Rei de 

Portugal foi recebida na cidade de Luanda com ruidosas manifestações de 

alegria. Mas o rei de Espanha não estava disposto a perder os seus antigos 

domínios; consequentemente, encontramos as duas autoridades a 

guerrearem-se, a interferir uma com a outra nos assuntos da missionação. 

Além disso, a Santa Sé só cerca de trinta anos mais tarde aceitou o facto 

consumado da restauração da independência de Portugal. 

  Não seria difícil encontrar missionários, sobretudo italianos, 

que fizessem o jogo das soberanias, e algumas vezes com certa lógica e 

bastante motivação. Durante algum tempo, poderiam encontrar-se aqui três 

potências europeias a arrogarem-se direitos de soberania sobre o território 

de Angola — Portugal, Espanha e Holanda. Recordemos que, pouco depois 

de D. João IV subir ao trono, os holandeses ocuparam São Tomé, Luanda e 

Benguela. 

  Devido ao estado de guerra que se vivia em Portugal, por a 

Espanha não desistir facilmente das suas pretensões de reabsorver a 

monarquia lusitana, os missionários que embarcassem em navios espanhóis 

não seriam aceites nas terras ultramarinas em que a autoridade do rei de 

Portugal era respeitada. Salvaguardava-se assim, na medida do possível, a 
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soberania nacional. As próprias congregações religiosas entendiam isso e 

foram-se adaptando a estas exigências, aliás bem compreensíveis. Todavia, 

a Espanha tinha maior interesse no domínio do território nacional europeu 

português do que na defesa das terras ultramarinas, africanas ou brasileiras, 

pois não há notícia de ter tentado a sério a recuperação das cidades ocupadas 

pelos seus figadais inimigos, os flamengos. 

  Em 21 de Agosto de 1648, Salvador Correia de Sá e 

Benevides estabelecia com os holandeses as condições da capitulação 

efectivada alguns dias antes, ao reocupar a fortaleza de Luanda, assinando a 

respectiva convenção; pelos flamengos, foi subscrita por Aerdenburg 

Andres Lens. Mas o rei do Congo continuava a manifestar-se favorável ao 

rei da Espanha. Em 19 de Setembro, recomendava aos seus povos os novos 

missionários capuchinhos italianos; e em 3 de Outubro seguinte, a própria 

Congregação da Propagação da Fé enviava uma recompensa que resolvera 

oferecer-lhe como prémio da sua dedicação à causa missionária. 

  No dia 4 de Abril do ano de 1649, Salvador Correia viu-se 

obrigado a informar o monarca português acerca do procedimento do rei do 

Congo. E em 28 de Junho um missionário jesuíta, o P. António do Couto, 

dava conta dos negócios do Zaire, informando que o rei desta região se 

mostrava conivente com os espanhóis e até com os holandeses. Foi ainda 

durante esse ano que um missionário capuchinho espanhol, o P. Boaventura 

de Alessano, enviou pormenorizadas informações sobre o estado religioso e 

social do Congo, em relato dirigido à Sagrada Congregação da Propagação 

da Fé, a 4 de Agosto, no qual apontava os abusos, os erros e os ritos 

gentílicos mais opostos à doutrina católica e mais prejudiciais à 

evangelização.  

  Os missionários franciscanos haviam sido obrigados a 

abandonar o convento de S.  José, em Luanda, durante a ocupação da cidade 

pelos flamengos. Depois da restauração de Angola, pela reconquista da 

capital, pediram ao rei, através dos superiores da ordem em Lisboa, a 

restituição da antiga residência e dos outros seus haveres. Salvador Correia 

apoiou esta pretensão; e o rei D. João IV mandou que os religiosos 

ocupassem o convento e tomassem posse de todos os bens que antes tinham. 

O governador-geral confirmou a sentença régia, por despacho de 28 de 

Fevereiro de 1651, e o respectivo auto foi assinado exactamente um mês 

depois, em 28 de Março daquele ano. 

  A Câmara Municipal de Luanda, fazendo-se eco do conceito 

geral, pediu ao rei, em carta de 20 de Dezembro de 1649, a que noutro lugar 

nos referimos, que autorizasse os capuchinhos italianos a terem residência 

nesta cidade. Confirmava o apreço em que eram tidos estes missionários, 



48 

cujas virtudes ostensivamente reconhecia. Salvador Correia de Sá 

confirmava o alto conceito que deles faziam os edis; tomou em boa conta a 

decisão real e mostrou-se capaz de prestigiar e defender os beneméritos 

missionários. Quando vieram para Luanda, expressamente convidados para 

aqui se estabelecerem, foram recebidos com indiferença; faltou-lhes até o 

indispensável para uma vida modesta, pois não dispunham de acomodação 

adequada. Foi-lhes permitido ocupar acanhadas dependências da 

Misericórdia, onde não dispunham de comodidades de qualquer espécie; 

isso estava em desacordo com o seu estado, as suas qualidades,  e até 

mesmo com a consideração que os seus serviços haviam conquistado. 

Tomando conhecimento da situação, o governador pôs à sua disposição uma 

casa modesta e pobre, pequena mas decente; assim mostrou à população e 

ao clero de Luanda o apreço que lhes dedicava. Com o exemplo da sua vida, 

das suas virtudes e do seu zelo missionário, os capuchinhos italianos 

puderam grangear definitivamente o respeito, a simpatia e a estima de todo 

o povo luandense.  

  A reconquista de Luanda pelos portugueses veio criar 

dificuldades à política seguida pela Santa Sé, em relação ao Congo e ao 

problema missionário. Normalmente, Roma acatava e satisfazia, na medida 

do possível, as pretensões da Espanha, tendo em conta a influência e os 

direitos soberanos do Rei Católico e a acção que também desenvolveu nas 

terras de além-mar, pela expansão da Fé entre os naturais dos seus vastos 

domínios. Isso fez com que fosse retardada a partida de uma missão de 

capuchinhos que, ao receber-se aquela notícia, se aprontava para embarcar 

para o Congo. 

  Dentro da Ordem, surgiam agora dúvidas, desconfianças e 

descontentamento, sabendo-se que os barbadinhos eram bem vistos pelos 

portugueses e  talvez fosse esse o motivo por que os não deixavam partir. Os 

italianos aceitavam de bom grado a evolução dos acontecimentos, pois não 

estavam presos por sentimentalismos  particulares à mudança ou 

conservação das soberanias. E agora a situação mostrava-se abertamente 

favorável aos lusitanos. Estavam decididos a aceitar as determinações das 

nossas autoridades, enquanto os espanhóis  poderiam estar presos à 

fidelidade ao seu monarca.  

  Apesar de tudo isso, em 13 de Fevereiro de 1651, partiram de 

Cádis dois contingentes missionários, que eram dirigidos pelo P. Angelo de 

Valência e pelo P. João Francisco, e seguiram nos navios "Nossa Senhora 

do Pópulo" e "Santo António de Pádua". Chegaram ao porto de Pinda no dia 

29 de Junho do mesmo ano. Uma semana depois da sua partida, em 19 de 

Fevereiro, chegava às mãos dos superiores dos capuchinhos, na Espanha, 
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uma determinação da Sagrada Congregação da Propagação da Fé que 

suspendia a ordem de partida dos missionários, que nesse momento já 

vogavam no alto mar. O que se seguiu leva a pensar se não haveria 

embarque antecipado.  

  Ao chegar a Angola, o P. João Francisco (a que se junta 

frequentemente o apelido Romano, devido a ser natural da cidade de Roma, 

dando-lhe também o P. Graciano Maria de Leguzzano o apelido de 

Cittaducale) viu-se privado de todos os poderes que julgava vir a exercer e 

ficou sujeito à autoridade do prefeito de Luanda. Deveria regressar a Roma, 

a fim de se justificar. Os seus companheiros ficavam igualmente sob as 

ordens do prefeito missionário. Este ainda tentou contemporizar e enviou o 

P. João Francisco  à missão de Massangano, que nessa altura estava a ser 

organizada, e ali se demorou até Maio de 1654. Mas teve mesmo de 

regressar à Europa e de se justificar em Roma, em relação ao sucedido e ao 

seu procedimento. As suas explicações foram aceites, pois se confirmou que 

não tivera atitude de rebeldia, o que o prefeito de Luanda tinha já 

reconhecido também e por isso tentou resolver a situação aqui e por sua 

iniciativa. Voltou de novo aos trabalhos missionários, mas para as terras de 

Benin, não passando por Lisboa para evitar ter de dar explicações aos 

governantes portugueses. Regressando a Roma, dedicou-se ao serviço dos 

doentes atacados pela peste, contraíndo a doença e vindo a falecer em 31 de 

Julho de 1656. 

  Uma provisão do rei D. João IV, de 20 de Setembro de 1651, 

determinava que poderiam trabalhar no Congo os missionários capuchinhos 

italianos ou de outras nações da Europa, mas que não seriam admitidos os 

naturais de Castela ou de qualquer território sujeito à autoridade do monarca 

espanhol. Também determinava que o transporte não poderia ser feito em 

navio da Espanha ou que navegasse ao serviço deste país. Não podemos 

deixar sem reparo que, atendendo à distância e à morosidade das 

comunicações, esta disposição não deveria ainda ser conhecida no Congo 

quando em 14 de Outubro de 1651 o P. António do Couto relatava a 

situação missionária, a que adiante nos vamos referir, pois não houvera 

tempo de um navio, mesmo dos mais velozes e com ventos favoráveis, ter 

percorrido a distância que separa Lisboa das costas de África, do Congo e 

Angola. Tudo nos leva a deduzir, portanto, que os males eram conhecidos e 

os remédios a aplicar não poderiam ser outros. 

  O cabido de São Salvador queixava-se ao Papa, pela voz dos 

seus oráculos, da interferência dos religiosos nos negócios eclesiásticos, em 

carta datada no dia 13 de Outubro do mesmo ano. O superior dos 

capuchinhos, na falta do bispo e tendo em conta que era o encarregado de 
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uma Prefeitura Apostólica, estava autorizado a exercer algumas funções 

que, normalmente, são atribuídas aos prelados. As queixas do cabido foram 

atendidas em parte, talvez para evitar motivos de conflito e 

descontentamento. Os capuchinhos viram as suas antigas atribuições um 

tanto diminuídas, segundo um comunicado da Sagrada Congregação da 

Propagação da Fé, com data de 6 de Maio de 1653. O ardor apostólico dos 

barbadinhos sofria este desapontamento, enquanto o orgulho e o desleixo 

dos seus contraventores era quase premiado! Mas a virtude e a humildade 

dos filhos de S.  Francisco não lhes permitia revoltarem-se contra esta 

injustiça, nem contra as resoluções superiores. Continuaram, pois, a exercer 

o seu ministério com a maior dedicação e com um zelo que ninguém mais 

suplantou. 

  A Santa Sé, como já dissemos, enfrentou sérias dificuldades 

diplomáticas em relação a Portugal e à Espanha, em parte como 

consequência de uma política pouco feliz, mesmo pouco justa. Mas a causa 

missionária sobrepunha-se a todas as políticas e, efectivamente, havia essa 

preocupação constante. A Espanha, vendo as coisas por alto, tinha vantagem 

sobre a posição portuguesa; mas depois que expulsaram os invasores 

flamengos de Luanda, Benguela e São Tomé, os portugueses podiam 

apresentar razões que Madrid nunca poderia dar, pois mostravam-se 

decididamente dispostos a conservar estas terras e a sujeitá-las ao seu 

domínio político, defendendo os seus direitos contra quem quer que fosse. 

Isso explica e em parte justifica a atitude da Santa Sé, ao princípio 

abertamente favorável à Espanha, mas depois mais inclinada a respeitar as 

exigências de Lisboa, embora não tivessem sido restabelecidas as 

representações diplomáticas de Portugal em Roma e do Vaticano junto do 

rei português.  

  As bases da convenção celebrada com o rei do Congo 

determinavam que este não consentiria mais no seu reino pessoa alguma 

branca, sem o consentimento das autoridades portuguesas, devendo ter-se 

em consideração se tinham ou não passado pelo porto de Luanda. 

Determinavam ainda que não seriam recebidos nos seus portos navios de 

guerra ou de comércio, de qualquer nação, considerando-se esta disposição 

com rigor máximo em relação aos espanhóis e holandeses, que ou tinham 

ocupado parte destes territórios ou pensavam restabelecer neles uma 

autoridade que outrora haviam exercido.  

  A situação do Congo e de Angola, em relação ao que se 

passava na Europa, tardou bastante a normalizar-se. Como sempre sucede, 

havia alguns que teimavam em sustentar uma posição inconsistente, 

procuravam manter uma fidelidade que se não justificava nem compreendia. 
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Assim, em 14 de Outubro de 1651, o missionário jesuíta, P. António do 

Couto, dava conta ao monarca lusitano da situação que se vivia em São 

Salvador, e salientava que alguns missionários, sobretudo os italianos e os 

espanhóis, tinham entendimento com a corte de Madrid, a cujo rei 

prestavam obediência. Pedia que mandasse missionários portugueses para o 

Congo e para Angola, de qualquer congregação, mas portugueses. Não se 

atrevia, dizia ele, a pedir que se preferissem os jesuítas, para que se não 

visse na insistência uma obsessão congregacionista, uma vez que ele 

pertencia à Companhia de Jesus. Rogava também, com insistente interesse, 

que fossem enviados para Angola governadores desprendidos, que tivessem 

diante dos olhos, em primeiro lugar, o serviço de Deus e do rei, pois 

procedendo assim obteriam ainda enormes vantagens materiais. A concluir, 

afirmava que não adiantava mais por lho não consentir o seu estado 

eclesiástico, assim como a caridade que devia aos restantes membros do 

clero e autoridades administrativas. Elogiava abertamente os cónegos P. 

Simão de Medeiros e P. Miguel de Castro, pela "rectidão do seu 

procedimento e honestidade da sua vida". Estes foram os últimos capitulares 

da primitiva catedral de São Salvador. 

  Nas suas referências, o P. António do Couto mostra-se 

bastante exagerado, tanto em louvar como em criticar, e até um pouco 

intriguista. Não é possível aceitar sem reserva que ele usasse verdadeira 

caridade cristã ao referir-se aos seus irmãos no sacerdócio e autoridades 

constituídas; e pode pôr-se a hipótese de que não teria grande escrúpulo em 

adiantar mais, se visse nisso alguma vantagem. Aproveitando a ocasião 

histórica que então se vivia, o facto de a Espanha pretender continuar a 

exercer a sua autoridade teórica sobre Angola, a não aceitação da 

restauração nacional portuguesa por parte da Santa Sé, o pormenor de 

muitos missionários capuchinhos serem ou espanhóis (súbditos de D. Filipe 

IV) ou italianos (súbditos do Papa), de ter havido um caso ou outro em que 

as determinações do monarca português não foram devidamente acatadas, 

talvez mais por incúria ou desleixo do que por má vontade, a aceitação que 

Salvador Correia dava aos barbadinhos, aproveitando tudo isso defendia a 

ideia da sua expulsão do território, insinuava que o governador não era tão 

dedicado funcionário como devia, lembrava que alguns religiosos 

transportavam armas na sua bagagem, salientava que a maior parte deles 

falava, escrevia e ensinava em língua espanhola (o que neste particular 

correspondia à verdade). Estas informações tiveram ainda certo crédito, mas 

em breve o comportamento a todos os títulos exemplar dos capuchinhos 

triunfava de todas as maquinações. 

  A posição portuguesa começava de novo a consolidar-se, 
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tanto nas margens do Zaire como nas do Cuanza. No dia 3 de Agosto de 

1652, o sacerdote mestiço, P. Manuel Reboredo, ordenado em Luanda em 

1637, era admitido na ordem dos capuchinhos, ficando a ser conhecido por 

Frei Francisco de São Salvador. Foi o primeiro frade preto que a 

congregação admitiu em Angola. Distinguiu-se pelas suas virtudes, embora 

nem sempre o seu comportamento fosse compreendido. Veio a morrer na 

batalha de Ambuíla, no dia 29 de Outubro de 1665. O facto levantou certas 

dificuldades aos seus confrades, pois ele tinha acompanhado as tropas do rei 

africano sem para tanto ter autorização. Tinha em vista apenas prestar 

assistência religiosa aos componentes da coluna militar. Ao seu lado 

exerceram o ministério outros dois missionários, cujo nome se ignora. A 

tormenta passou, pois os capuchinhos tinham já dado provas de grande 

dedicação e indesmentíveis garantias de fidelidade. 

  Nesse mesmo ano de 1655, em 20 de Abril, o governador-

geral Luís Martins de Sousa Chichorro atestava os bons serviços prestados 

pelos sacerdotes capuchinhos italianos, reconhecendo ao mesmo tempo que 

eram estimados e respeitados pelo gentio. Tinha confiança de que da sua 

actuação viriam a colher-se os melhores frutos.  

  Os missionários da época mostraram-se generosos e 

dedicados. Enfrentavam as dificuldades de um clima pouco propício, de um 

ambiente pouco favorável, de costumes pouco regulares para a sua 

mentalidade e para hábitos civilizados, de normas de conduta social pouco 

agradáveis. Temos de aceitar e generalizar este condicionalismo para todas 

as ordens e congregações religiosas que trabalharam nas terras de Angola e 

Congo, sem qualquer excepção — jesuítas, franciscanos portugueses, 

capuchinhos italianos, dominicanos, lóios, carmelitas descalços, etc. As 

excepções, quando as há de verdade, são de natureza individual e de carácter 

particular, não podendo incriminar qualquer das congregações com as 

culpas isoladas dos seus membros. Se quisermos apresentar um conjunto 

mais ou menos merecedor de crítica, em globo, teremos de nos reportar ao 

clero secular, cujos membros eram na quase totalidade mestiços e com 

preparação intelectual e moral muito deficiente, sem o apoio de ambiente 

carregado de espírito cristão — que sempre ajuda muito aqueles que 

pretendem elevar-se a maior perfeição espiritual. Este condicionalismo, 

todavia, deverá ser localizado mais adiante, mais tarde, e não propriamente 

no período histórico que neste momento nos ocupa. 

  Também podemos, aqui, fazer referências particularmente 

elogiosas aos capuchinhos, como temos vindo a registar ao longo destas 

páginas, pois podem ser considerados grandes entre os maiores, de uma 

grandeza que irradiava sobretudo da sua humildade, resignação e 
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desprendimento, da fiel imitação do seu santo patrono, S.  Francisco de 

Assis, que se fez espelho do próprio Cristo, cujos estigmas recebeu na sua 

carne. Precisavam de ter dotes de persistência invulgar, de prudência 

profunda, de sensibilidade atenta, e felizmente tiveram-nos. Foram 

caluniados e afrontados, mas por fim as suas virtudes obtiveram público 

reconhecimento. O rei do Congo, Garcia II, por exemplo, recebia-os 

amavelmente em Janeiro de 1652 e dava-lhes completa consagração, 

tratava-os com deferência e respeito. Luanda havia reconhecido ainda antes 

as suas qualidades e o seu zelo. 

  Os jesuítas foram também atingidos pela calúnia e pelos mal-

entendidos. Comportaram-se, contudo, de maneira diferente, defendendo 

com energia "a honra de Cristo e da Sua Igreja", como eles diziam. Não 

pode afirmar-se deles que abandonassem a luta, que oferecessem a outra 

face a quem os esbofeteasse! A sua combatividade fez com que os seus 

adversários endurecessem também, que persistissem na apreciação menos 

lisonjeira que deles faziam e que se foi conservando pelos tempos fora.  

  Os franciscanos foram, talvez, mais hábeis e mais prudentes 

do que os jesuítas! 

  No tempo de João Fernandes Vieira, fixaram-se em Angola 

os carmelitas descalços. A rainha D. Luísa de Gusmão pediu missionários 

ao provincial da Ordem de Nossa Senhora do Monte Carmelo, Frei 

Sebastião da Conceição. Estes religiosos deveriam estabelecer-se em 

Luanda. Embarcaram no dia 30 de Maio de 1659, em Lisboa; chegaram a 

Angola no dia 28 de Setembro seguinte. Alguns sacerdotes da congregação 

viajavam noutro navio que chegou mais cedo, fazendo a viagam em menos 

quarenta e cinco dias. Várias razões podem explicar casos como este. 

  Estiveram durante algum tempo em casas alugadas na cidade, 

mas por fim alojaram-se no seu convento, que ficava então nos arrabaldes, 

junto ao célebre musseque das Ingombotas, hoje um dos bairros mais 

centrais de Luanda. Fizeram a inauguração nos dias que antecederam o 

Natal daquele ano de 1659. Em 3 de Julho do ano seguinte, 1660, o 

governador-geral fez-lhes a doação de um bom lote de terreno contíguo ao 

convento. Nessa altura tinham iniciado já as obras de construção, por certo 

tendo em conta a promessa da doação futura. João Fernandes Vieira 

conservava-se ainda no exercício do cargo, que só entregou ao seu sucessor, 

André Vidal de Negreiros, em 10 de Maio de 1661. 

  Em Agosto deste ano estava para sair do porto de Lisboa um 

barco em que deviam seguir, para Angola,  alguns missionários 

capuchinhos. O presidente do Conselho Ultramarino, D. João da Costa, 

conde de Soure, mandou suster o embarque dos religiosos até se 
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esclarecerem certas dúvidas. Embora ainda dentro do período crítico das 

lutas com a Espanha, e de negociações com o Papa, o problema da soberania 

portuguesa em Angola e no Congo não era já pomo de discórdia, pois havia-

se entrado numa plataforma de entendimento e aceitava-se a autoridade do 

rei de Portugal naquelas terras ultramarinas.  

  O assunto continuou a ser tratado no âmbito interno e a nível 

internacional, até que chegou às mãos da rainha D. Luísa de Gusmão, para 

despacho final. Esta, em 3 de Setembro seguinte, concedeu autorização para 

que embarcassem; mas a coisa não ficou definitivamente resolvida, apesar 

de eles seguirem o seu destino, a caminho da África. E em 3 de Abril de 

1662, a rainha-mãe e regente do reino concordava com a sugestão de se não 

permitir o embarque de mais missionários estrangeiros, que pretendessem 

seguir para Angola. Estava já começando uma asfixia civilizadora que se 

prolongou por quase três séculos de História, como iremos verificando ao 

longo deste trabalho. 

  Talvez venha daqui o começo do enfraquecimento das 

actividades missionárias neste território. A política continuava a sujeitar aos 

seus interesses e às suas exigências o trabalho civilizador e a evangelização. 

Embora alguns o esquecessem, haveria quem fizesse religião à sombra da 

política mas havia ainda mais quem quisesse fazer política à sombra da 

religião, porém à margem das suas exigências e dos seus interesses. 

  Com referência a esta época histórica, colhemos um 

apontamento curioso e interessante, que nos ajudará a compreender melhor 

as condições locais e o ambiente social e económico de Luanda. 

Reconhecendo-se que havia na cidade muitas viúvas ainda novas e muitas 

moças solteiras, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa deixou de enviar 

para Angola, no ano de 1664, e não sabemos se também nos seguintes, as 

suas recolhidas que vinham casar com os colonos aqui estabelecidos. 

Devemos estar recordados que a tradição começara há setenta anos. 

  Mostrando ter conhecimento pormenorizado das condições 

em que era feito o trabalho missionário, o Papa Alexandre VII indicava, em 

1660, os principais erros que deviam combater-se, e que eram o abuso da 

necromancia e dos encantamentos, os furtos e rapinas praticados entre as 

populações, a opressão e os vexames que os ricos e poderosos exerciam 

sobre os pobres e os humildes. Nesse mesmo ano de 1660, a Sagrada 

Congregação da Propagação da Fé recomendava que fosse fundado um 

seminário em Angola, onde se estudasse a Língua Latina e outras ciências 

necessárias ao estado clerical e indispensáveis para a recepção de ordens 

sacras. Estava-se, efectivamente, num tempo em que a fundação e 

funcionamento dos seminários era ideia basilar da actividade católica, em 
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todo o mundo, emanada do Concílio de Trento. Todavia, nem todas as 

dioceses tradicionalmente cristãs haviam estabelecido os seus. Em Angola 

pensava-se nisso desde longa data, como temos visto, mas sobretudo desde 

1623. Não foi possível criá-lo ainda desta vez. Na realidade só veio a 

estabelecer-se, e ainda muito periclitante, duzentos anos depois. 

  A propósito da menção da Sagrada Congregação da 

Propagação da Fé (Propaganda Fide, como oficialmente era designada), 

varias vezes citada, queremos esclarecer que, para simplificar, usámos a 

designação mesmo quando este dicastério da administração da Igreja não 

tinha ainda tal nome, o que só aconteceu a partir de 1622.  

  A provisão régia de 20 de Dezembro de 1667 concedia aos 

missionários capuchinhos estrangeiros, sob determinadas condições, que 

salvaguardavam a soberania portuguesa, a autorização já anteriormente 

concedida de exercerem a sua actividade no Congo. Outra provisão real, 

passada exactamente um mês depois daquela, portanto em 20 de Janeiro de 

1668, concedia aos mesmos religiosos a capela de Santo António, na cidade 

de Luanda, para aí estabelecerem a sua residência e hospício. O documento 

determinava que, se estivesse sob o domínio real, lhes fosse imediatamente 

entregue, sem outras formalidades; mas se fosse de domínio diferente, que 

mesmo assim tomassem posse dela e de todos os seus anexos, 

indemnizando-se o seu detentor com liberalidade. Segundo todos ou quase 

todos os estudiosos da História de Angola, localizava-se onde actualmente 

estão o jardim e largo públicos, em frente do antigo Governo-Geral, hoje 

palácio presidencial.  

  D. Francisco de Távora governou Angola desde 1669 a 1676. 

Completava-se então um século sobre a data da chegada de Paulo Dias e 

fundação da cidade. No seu tempo, os trabalhos da missionação sofreram 

um esmorecimento acentuado e uma paralisação sensível, devido sobretudo 

a morrerem bastantes missionários e não serem substituídos. As igrejas de 

Luanda chegaram a um estado de abandono digno de reparo. Algumas delas 

estiveram muito próximo da ruína. Isso é um exemplo e uma prova da 

decadência a que se havia chegado. Causa certa estranheza tal facto , visto 

que as diversas ordens religiosas a trabalhar aqui tinham responsabilidade na 

sua conservação, assim como as autoridades civis e eclesiásticas. O 

governador-geral dedicou-se a restaurá-las, de forma que pudessem exercer 

as funções para que foram construídas, com dignidade, segurança física e 

esplendor litúrgico. Ficaram-se-lhe devendo obras nos templos de Nossa 

Senhora do Rosário, S.  João Baptista, Misericórdia e Nossa Senhora da 

Conceição. Vem a propósito recordar que, durante o ano de 1679, nos meses 

que vão de Junho a Setembro, foram abertas ao culto as igrejas de S.  João 
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Baptista, Misericórdia, Nossa Senhora dos Remédios e Corpo Santo. 

  A igreja do Corpo Santo não era dedicada à Santíssima 

Eucaristia ou Corpo de Deus, como poderiamos ser levados a pensar; 

homenageava uma figura um tanto fantasiosa da hagiologia portuguesa, São 

Telmo (S.  Pedro Gonçalves), patrono dos navegantes, citado por Garrett no 

Frei Luís de Sousa e que mantém presença na linguagem científica, os 

fogos-de-santelmo. 

  Falando da missionação angolana, não podemos esquecer 

uma figura lendária deste território, a rainha Jinga. Tinha sido baptizada em 

Luanda, no tempo do governador João Correia de Sousa, no ano de 1622. 

Recebeu no baptismo o nome cristão de Ana de Sousa. Algum tempo depois 

revoltou-se contra a autoridade portuguesa, influindo no caso a circunstância 

de Luanda ter sido ocupada pelos holandeses, que a subornaram com 

dádivas e receberam dela precioso auxílio. Na sua mentalidade, a conversão 

e baptismo era uma forma de submissão ao domínio português. Expulsos os 

flamengos, voltou a reatar a amizade com os portugueses, depois de ter 

travado contra as suas tropas alguns combates muito sanguinolentos. Já no 

segundo período da sua amizade com Portugal, escreveu ao governador de 

Luanda, em 13 de Dezembro de 1655, procurando consolidar a paz com 

Luís Martins de Sousa Chichorro; no ano seguinte chegou a firmar-se um 

acordo, cujas negociações findaram em Outubro de 1656. Para fazer o 

resgate de uma sua irmã, Bárbara de Araújo, que os portugueses retinham 

em Luanda desde 1629 (que parece ser demasiado tempo), a rainha Jinga 

entregou aos portugueses cento e trinta escravos, a fim de ela poder voltar 

para as suas terras. No dia 8 de Dezembro desse ano de 1656, o governador-

geral de Angola escrevia ao rei de Portugal a dar conta do acordo de paz 

feito com a famigerada rainha. 

  No mês de Março de 1657, e mais concretamente no dia 21, 

um dos missionários capuchinhos de Angola, o P. Serafim de Cortona, 

director de consciência de Bárbara de Araújo, irmã da rainha Jinga, com 

quem depois entrou em contacto e que evangelizou as suas terras, fundando 

a missão de Matamba, contava numa carta, com grande contentamento e 

satisfação espiritual, as grandes maravilhas que Deus tinha obrado através 

daquela rainha, para edificação dos Seus servos e aumento da Sua glória. O 

destinatário era Luís Martins de Sousa Chichorro, tão intimamente ligado à 

recuperação da amizade desta extraordinária mulher. Não era, porém, a 

primeira carta que chegava às suas mãos; já anteriormente, em 12 de Janeiro 

desse ano, a própria rainha Jinga lhe escrevera, confessando-se sua filha 

espiritual e pedindo-lhe a remessa de alguns objectos de que tinha 

necessidade, talvez destinados ao culto divino. 
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  Uma carta para o reino, dirigida à rainha-regente D. Luísa de 

Gusmão, pois D. João IV havia falecido em 6 de Novembro de 1655, falava 

da reconciliação da rainha Jinga e elogiava o trabalho missionário. Estava-se 

então em 10 de Abril de 1657. A própria rainha Jinga também escreveu ao 

Papa, na qualidade de soberana católica que era ou simplesmente se 

reputava como tal, em Setembro de 1657 e em Agosto de 1662; 

naturalmente, estas cartas deveriam ter sido redigidas pelos missionários, 

visto que tratavam dos problemas da evangelização. Aproximava-se, 

contudo, o fim da sua agitada e desconcertante existência, pois faleceu no 

dia 17 de Dezembro de 1663. 
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PRELÚDIO DA EXPULSÃO DOS JESUÍTAS 
 

  Acomodando-se o melhor possível às circunstâncias de 

momento, os jesuítas adoptaram em Angola diversas maneiras de actuar, 

segundo os diferentes períodos, embora a população portuguesa as não 

apreciasse todas com igual simpatia. Mas isso não impede que os inacianos 

tivessem razões válidas para procederem daquele modo, que houvesse 

motivos ponderáveis a justificar o seu procedimento. Nem sempre o vulgo 

se apercebe das causas que levam a mudar de táctica, acontecendo até que o 

interesse das massas ou o sentimentalismo colectivo sejam pouco razoáveis. 

  Nos primeiros oitenta anos, desenvolveram um apostolado 

dinâmico, sem olharem a sacrifícios e incómodos próprios do sertão, e 

interferiram muitas vezes, com acerto, na orientação dos negócios públicos. 

Pode dizer-se que exerceram meritoriamente a tríplice acção de 

missionários, de estrategas e de administradores, quando não ainda outras. 

Promoveram alianças com as autoridades indígenas, desenvolveram 

iniciativas que promoviam o ensino, a assistência e a civilização. Insuflaram 

coragem aos timoratos e incutiram ânimo àqueles que, em face das 

contrariedades, estavam prestes a perdê-lo. Neste período criaram inúmeros 

amigos e admiradores incondicionais, sendo-lhes feitos os elogios mais 

rasgados e mais entusiastas. 

  O segundo período da sua actuação corresponde aos anos da 

ocupação flamenga, englobando nele os que a antecederam e aqueles que se 

lhe seguiram. Deixaram de dedicar o seu interesse principal às missões do 

interior, prestando atenção particular à obra catequística em Luanda. Foram 

sobretudo os missionários da cidade e dos europeus. Fundaram o seu 

colégio e sustentaram aulas onde os filhos dos colonos e nativos podiam 

estudar. Em vez de se dedicarem à evangelização do gentio do sertão, 

preocuparam-se sobretudo com os habitantes de Luanda e de outros núcleos 

populacionais, e de modo muito particular com os portugueses, que já 

naquele tempo eram um grande entrave à conversão dos nativos. Os 

costumes desses elementos da sociedade colonial eram quase sempre mais 

censuráveis do que louváveis, pois tinham muito que carecia de reforma. 

  O ensino era tarefa meritória e digna. Mas os seus 

compatriotas não viam isso e para eles seria mais útil e até mais lógico que 

convertessem os naturais, o que equivalia muitas vezes a pacificá-los. Esses 
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portugueses, como outros de todos os tempos, e muito especialmente 

daquela época histórica, desejavam para os indígenas a felicidade eterna do 

céu mas para eles mesmos contentavam-se com os bens e riquezas da terra, 

com a posse dos valores temporais.  

  O esclavagismo estava em pleno apogeu, contribuindo 

poderosamente para a formação de grandes e avultadas fortunas! 

  Os jesuítas, mais prudentes e mais adaptáveis do que os 

outros religiosos, abandonaram as actividades missionárias do interior, 

dedicando-se sobretudo à catequese dos centros de fixação europeia, como 

já salientámos. Foram os primeiros a manter escolas de primeiras letras e 

talvez até outras de estudos mais adiantados, mesmo que o seu 

funcionamento fosse irregular. As outras congregações, todavia, não 

deixaram de lhes seguir o exemplo! 

  O vulgo não compreendia a mudança de táctica e de 

objectivos, acusava a Companhia de Jesus de comodismo e tibieza. Não 

compreendia que os trabalhos missionários do sertão eram praticamente 

infrutíferos, por se não apoiarem em núcleos sedentários, em centros 

civilizados. Essas tarefas encurtavam exageradamente a média de vida dos 

padres, que morriam minados pelas febres tropicais e não podiam ser 

substituídos. Não entendia que a modificação dos costumes dos indígenas e 

da sua mentalidade era mais fácil e mais rápida pela influência e exemplo 

dos europeus do que pela pregação. E sem o apoio de uma doutrinação 

eficiente, que nem sempre podia ser ministrada, os colonos e comerciantes e 

igualmente os soldados deixavam-se arrastar facilmente para a vida 

desregrada e contraiam hábitos condenáveis, embrutecendo-se. 

  Os habitantes de Angola não entravam na análise da questão 

em todos os seus pormenores, só viam na atitude dos jesuítas interesses 

vulgares e ambições correntes. Analisavam-na pelos seus próprios prismas. 

Se é verdade que os religiosos algumas vezes se deixaram arrastar pela sede 

das riquezas e pelos interesses temporais, mesmo pela cegueira dominadora, 

outras muitas souberam harmonizá-los com o ardor missionário e o fervor 

apostólico. Não poderiam suportar os encargos da sua sustentação apenas 

com os subsídios oficiais e as subvenções que a Europa lhes mandava. A 

generosidade dos colonos também não poderia fazer face a tais despesas; os 

subsídios governamentais, além de insuficientes, eram pagos com atrasos 

enormes. As actividades lucrativas a que se dedicaram, assim como as 

demais ordens religiosas, exerciam benéfica influência sobre os indígenas, 

dando-lhes lições de iniciativa e exemplos de trabalho. 

  Os colonos viam que os capuchinhos e os carmelitas ainda 

continuavam a sacrificar-se no interior, onde morriam estoicamente, 
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ignorados por todos. Mas esqueciam-se que os frutos de tantos esforços não 

eram, de maneira nenhuma, satisfatórios, não compensavam os sacrifícios 

que custavam. E em todas as actividades, mesmo nas espirituais, os frutos 

são registados em valores numéricos! 

  As queixas que de muitos lados se ergueram chegaram à 

corte e foram apresentadas também aos mais categorizados superiores da 

ordem. Em 6 de Outubro de 1654, chegou a Luanda o P. Manuel de Matos, 

na qualidade de observador e reformador, e tomou iniciativas tendentes a 

que a antiga prática fosse retomada. O resultado, porém, não foi lisonjeiro; e 

quando se viu que o pessoal missionário rareava, quando se verificou não 

poder ser facilmente substituído, voltou-se ao sistema anterior, o mais 

aconselhável. As congregações que continuaram a seguir o primitivo 

método de evangelização viram-se impossibilitadas de renovar os elementos 

que a morte ia ceifando e tiveram de abandonar posições antigas, 

extinguindo as estações missionárias do interior, pelo seu abandono forçado. 

  O definhamento da actividade evangelizadora e civilizadora, 

que se nota nos séculos XVII e XVIII, nem sempre foi fruto do desinteresse 

ou do desleixo. Por vezes verificaram-se condições gerais desfavoráveis que 

não foi possível vencer, houve razões que influiram profundamente, embora 

de forma indirecta. Convém não esquecer que os dois séculos apontados 

abrangem um período pouco brilhante da História de Portugal, quanto à 

acção ultramarina. E, se quisermos ser mais rigorosos, esses tempos 

decadentes podem dilatar-se, balizando-os pela batalha de Alcácer Quibir e 

pela agitação da Patuleia (1578-1846). 

  Pensou-se que poderia remediar-se o mal da situação 

religiosa angolana com a ordenação do maior número possível de sacerdotes 

nativos. Em breve se viu que os resultados não eram animadores, pois não 

exerciam a influência que se esperava que pudessem exercer, junto dos seus 

compatriotas. Estes viam-nos com certa desconfiança, considerando que 

fossem mandatários servis dos brancos, membros renegados e degenerados 

da sua raça ou da sua tribo. Os europeus não aceitavam  docilmente a sua 

orientação espiritual, a orientação religiosa que pudessem prestar-lhes, 

menosprezando os ensinamentos que ministravam. Algumas vezes, a 

tradição gentílica manifestava-se bastante às escâncaras, porque não tinha 

sido sublimada por meio de uma preparação intelectual, moral e religiosa 

perfeita, aceitando com frequência costumes e até erros que não eram de 

aceitar. A sua preparação era deficiente, pois não funcionavam regularmente 

as aulas ou os cursos de preparação eclesiástica, visto que não tinha sido 

fundado ainda o seminário; faziam estudos muito irregulares, quase sempre 

dependentes da dedicação, da disponibilidade, do interesse, da competência 



61 

de outros clérigos, quase sempre membros das congregações religiosas 

estabelecidas em Luanda. Chegou a acusar-se o bispo de ordenar padres que 

mal liam e compreendiam o latim litúrgico; dizia-se deles, por extensão, que 

eram quase analfabetos... Eles mesmo se sentiam diminuídos perante os 

sacerdotes europeus; e estes, por sua vez, nem sempre adoptavam atitudes 

razoáveis e compreensíveis, antes alargavam ainda mais o fosso que os 

separava. 

  O ensino não tinha grande divulgação na África intertropical, 

na primeira metade do século XVII; e na segunda metade do centénio as 

condições não melhoraram, talvez até piorassem sob certos aspectos. 

Excluindo a acção dos jesuítas com o seu colégio de Luanda (o do Congo 

não deixou tradições  memoráveis), e umas tímidas tentativas dos 

capuchinhos, não se encontram nesta altura sinais de terem funcionado aqui 

outras obras especialmente dedicadas à expansão da cultura. As missões 

pouco ensinavam, além de elementares noções de catequética, 

conhecimentos bíblicos e teológicos. As escolas daquele tempo não 

alimentavam grande interesse e o saber geral era muito reduzido. Quando 

em 1624 o P. Manuel Cardoso, reitor do colégio jesuíta de Luanda, visitou o 

Congo, ficou muito mal impressionado com o que ali verificou; não 

encontrou senão poucos nativos que compreendessem um tanto a língua 

portuguesa, eram menos ainda os que sabiam falá-la, e só um sabia ler e 

escrever. 

  O governador-geral João Fernandes Vieira teve questões com 

os jesuítas durante quase todo o tempo do seu governo, tendo começado 

logo nos primeiros dias da sua administração, devido a um acontecimento 

banal, mas que serviu de pretexto para desencadear uma guerra surda e 

longa. Vendo as coisas com olhos do nosso tempo, parece não haver razões 

para tanto barulho. Precisariamos de saber se João Fernandes Vieira era já, 

antes de vir para Luanda, um dos que sistematicamente hostilizavam a 

Companhia de Jesus. Não devemos deixar de pensar que no fundo talvez 

existissem posições esclavagistas, pois sabemos que os jesuítas se 

preocuparam sempre por defender os oprimidos, quiseram ser a voz dos que 

não tinham voz, o que lhes acarretou não poucos contratempos e dissabores, 

grande número de irredutíveis inimigos. 

  A questão de Vieira resume-se a que a tropa apanhou uns 

porcos que vagueavam pelas ruas e pertenciam a uns servos dos inacianos; 

estes defenderam os seus e o governador quis defender e prestigiar a tropa; 

os jesuítas declararam o governador "excomungado" e este respondeu-lhes 

com a opinião de um conselho de letrados e teólogos (de cuja isenção é 

lícito duvidar), negando-lhes atribuições para tanto. O caso subiu à 
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apreciação do Governo, em Lisboa, e oito anos depois... reconheceu-se o 

exagero dos jesuítas. 

  Estas questões estão mais ou menos directamente 

relacionadas com outras, como seja a suspensão do pagamento do subsídio 

oficial aos missionários da Companhia de Jesus, a ordem para que 

retomassem as actividades apostólicas no sertão e outras mais. Mas não 

pode afastar-se de todo a hipótese de ser uma questão esclavagista. João 

Fernandes Vieira era um "abastado proprietário" brasileiro e isso leva-nos a 

pensar que a sua mentalidade fosse um tanto diferente da dos jesuítas, 

mesmo diametralmente oposta, pois as grandes fazendas açucareiras e as 

enormes explorações pecuárias viviam à base de trabalho escravo. 

  Não deixaremos passar a oportunidade sem dizer que o 

antecessor de  João Vieira  no governo de Angola tinha sido André Vidal de 

Negreiros. O seu nome prende-se ao tráfico, não sabemos se por si ou por 

algum dos seus ascendentes. Podemos admitir que traduzisse posição 

antiesclavagista, mas talvez se fundamente em atitude contrária, e nesse 

caso indicaria enorme volume de negócios... 

  Em 1672, os religiosos da Companhia fizeram nova tentativa 

de evangelização do interior, de pouca duração, talvez para se defenderem 

das acusações que lhes faziam. Por ordem do P. António de Sousa, reitor do 

colégio de Luanda, o P. Manuel Ribeiro, acompanhado pelo I.Francisco 

Correia, fez uma incursão de sete meses ao sertão, cujos frutos não podem 

considerar-se brilhantes e nem sequer satisfatórios. Não deve ter havido a 

intenção firme de se fixarem ou de fundarem qualquer estação missionária. 

Fez-se muito ruído com ela, houve manifestações barulhentas, mas 

fundamentalmente nada se alterou. Visitaram sobretudo as regiões em que a 

Companhia de Jesus tinha as suas fazendas agrícolas e puderam realizar ali 

funções religiosas imponentes. Regressando a Luanda, a missionação do 

gentio dos sertões ficava entregue ao antigo abandono. Parece que esta 

viagem teve a finalidade de levar as autoridades a pagar o subsídio 

missionário outrora concedido e que desde algum tempo havia deixado de 

ser satisfeito. Realmente, em 1673 foi-lhes novamente atribuído. 

  Uma provisão régia do dia 5 de Setembro deste ano, passada 

pelo príncipe-regente D. Pedro, em nome do rei D. Afonso VI, então 

destituído das suas funções, concedia aos religiosos da Companhia de Jesus, 

em Luanda, a pensão anual de dois mil cruzados (oitocentos mil reis), 

confirmando outra já anteriormente feita e resolvendo certas dúvidas e 

dificuldades, levantadas pelo atraso dos pagamentos. 

  No final do terceiro quartel do século XVII, o problema 

missionário foi agitado e procurou-se resolver em parte as suas dificuldades, 
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sobretudo a que provinha da falta de pessoal. No naufrágio em que pereceu 

o governador-geral Pedro César de Meneses, em 19 de Novembro de 1673, 

que não chegou por isso a tomar posse do cargo, morreram sete jesuítas que 

com ele haviam embarcado e se destinavam às missões de Angola. Na 

mesma viagem seguia também o bispo da diocese de Angola e Congo, D. 

Frei António do Espírito Santo, acompanhado por alguns religiosos 

capuchinhos, entre os quais se contava o famoso historiador P. João António 

Cavazzi de Montecúcculo, nomeado perfeito da sua ordem e das missões 

dependentes da Sagrada Congregação da Propagação da Fé. O prelado, 

contudo, só teve pouco mais de um mês de vida em Luanda, pois veio a 

morrer nesta cidade no dia 12 de Janeiro seguinte. 

  Surge-nos, nesta altura, uma tentativa de colonização que 

merece salientar-se. A consulta do Conselho Ultramarino, de 27 de Março 

de 1673, e a carta régia de 29 de Maio desse ano, relativas à proposta feita, 

em 24 de Setembro do ano anterior, pelo governador-geral D. Francisco de 

Távora, tratavam da autorização a dar a um grupo de faialenses para a sua 

fixação em Angola, depois de parte da sua ilha ter sido devastada por uma 

erupção vulcânica, segundo uns, ou por um pavoroso incêndio, segundo 

outros. A catástrofe deveria ser de enormes proporções, visto que alguns 

autores brasileiros também se lhe referem, tendo sido baldeado para o Brasil 

volumoso contingente de sinistrados. 

  O conde de Alvor, D. Francisco de Távora, acima 

mencionado, que pela sua feliz actuação e pouca idade, quando tomou conta 

do cargo de governador, mereceu ser chamado "Menino Prudente", 

mostrava-se favorável aos missionários portugueses, sobretudo aos jesuítas. 

  O seu sucessor, Aires de Saldanha Meneses de Sousa, era 

mais favorável aos capuchinhos italianos, em quem via maiores qualidades, 

destacando-se a sua modéstia, humildade, persistência, abnegação, caridade 

e espírito de sacrifício. Pretendeu fundar um estabelecimento de formação 

sacerdotal, em Luanda, e quis confiá-lo aos jesuítas, que não aceitaram. 

Alguns autores são de opinião que deveria ter havido alguma intriga recente, 

que eram demasiado habituais. A escolha e preferência dadas aos 

missionários da Companhia de Jesus deveria considerar-se uma prova de 

consideração, testemunho de deferência e distinção, reconhecendo-lhes 

qualidades superiores e aptidão para a docência. A atitude dos jesuítas é 

difícil de compreender e explicar. Angola precisava muito do 

estabelecimento de ensino projectado. 

  Os religiosos da Companhia tinham mais queda para o ensino 

do que para a evangelização sertaneja; e esta escola, a funcionar, dar-lhes-ia 

posição destacada. Houve, certamente, motivos secretos a influir; a análise 
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dos que se conhecem não é favorável aos jesuítas. A iniciativa deveria ter 

feito esquecer ressentimentos ou rivalidades, afrontas ou agravos. Tratava-se 

de serviço de Deus, da Pátria e da Humanidade. 

  Em 1680, os religiosos de Santo Inácio de Loiola fizeram 

nova tentativa de evangelização do interior, sob a orientação do P. Carlos da 

Silveira. Internou-se no sertão africano, procurando trazer ao caminho da Fé 

os que nele viviam. Suportou todas as dificuldades com a resignação dos 

mártires dos primeiros tempos e o ardor dos primitivos missionários. Teve 

de se sujeitar ao regime alimentar dos povos que o acolhiam. Sofreu as 

intempéries e a influência de um clima doentio; ao regressar a Luanda, a sua 

saúde havia sido profundamente afectada. Não conseguiu recompor-se do 

desgaste sofrido e pouco depois, em 15 de Julho de 1683, terminava os seus 

dias, rodeado do carinho e da dedicação dos seus confrades. 

  Mais uma vez se provava que a missionação do interior 

isolado era um esforço sobre-humano, um sacrifício abnegado e heróico, um 

verdadeiro desafio à morte, que quase sempre vencia nesta disputa. Os 

jesuítas cada vez se convenciam mais, e as outras ordens começavam a 

convencer-se também, de que se tratava de verdadeiro missionarismo de 

fracasso. 

  Aparecem nesta altura da História de Angola nomes de 

governadores cujas qualidades ficaram um tanto diminuídas em confronto 

com as dos seus antecessores. Podemos citar, por exemplo, João da Silva e 

Sousa (1680-1684), que um historiador chega a apontar como venal, 

ambicioso e iníquo, e também o seu sucessor, Luís Lobo da Silva (1684-

1688), que ao princípio se mostrou dotado de virtudes assinaladas e com tal 

preocupação de justiça que parecia destinado a sanar o ambiente deletério 

angolano e a fazer esquecer o passado, mas que depois mostrou ser também 

venal, injusto e ambicioso. Mesmo contando com algum exagero, esta 

imagem  do seu retrato não é agradável nem simpática. 

  O governo de Angola estava desacreditado. A cupidez servia 

de base a este descrédito. A economia angolense baseava-se sobre o 

comércio dos escravos, e os governadores tinham interesses relacionados 

com ele. Para além dos erros estruturais, vinha-se para Angola com a 

finalidade de enriquecer, de enriquecer depressa, de enriquecer a todo o 

custo! 

  Este mal manifestava-se já no tempo de alguns dos mais 

famosos e melhores capitães, como André Vidal de Negreiros (1658-1661) e 

João Fernandes Vieira (1661-1666), para não falarmos de épocas anteriores, 

como por exemplo a de João Correia de Sousa (1621-1623), que foi 

remetido para Lisboa sob prisão, acusado de crimes nefandos, vindo a 
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morrer nos cárceres do Limoeiro. Mas agora a sua extensão era maior, 

desacreditando mesmo uma ou outra tentativa de merecimento. Os 

governadores eram quase sempre, quase todos eles, comerciantes entre os 

demais comerciantes, os interesses destes coincidiam com os seus, as 

medidas que pudessem contribuir para o saneamento social reflectiam-se 

nas suas próprias contas pecuniárias... 

  No dia 7 de Março de 1682, foi fundada a Junta das Missões, 

de que faziam parte o governador-geral, o prelado da diocese, o ouvidor-

geral e o provedor da Fazenda. Em 18 de Março de 1693, passam a fazer 

parte dela os superiores das ordens religiosas estabelecidas em Luanda. 

Pensava-se dar impulso novo à obra civilizadora missionária, já então a 

entrar em franca decadência. Neste mesmo ano, foi-lhe dada a preferência 

no embarque de setecentos escravos, de onde provinha a sua principal fonte 

de receita. Mais uma vez se verifica que o comércio esclavagista constituia a 

base da economia angolana e sustentava toda a sua vida social. 

  Ainda nesse ano, o governador-geral Gonçalo da Costa de 

Alcáçova Carneiro de Meneses, dando conta do estado geral das missões, 

louvava os jesuítas, os capuchinhos italianos e os carmelitas descalços pela 

forma modelar como exerciam o seu ministério. Encarecia o zelo, a 

dedicação e o ardor apostólico dos missionários, reconhecendo que 

executavam as tarefas do seu múnus com muita seriedade, mesmo num 

meio em que este louvável hábito poderia ser descurado, adulterado por 

perniciosas influências. Havia em Luanda, nessa altura, cerca de uma 

dezena de sacerdotes, mantendo-se este número com pequenas alterações 

em toda a primeira metade do século XVIII, que ia principiar. 

  Apesar de ser muito maior o número dos que passavam à 

África, as febres tropicais iam dizimando as suas fileiras. Eram bastantes os 

que regressavam à Europa, para descansarem e se tratarem, ou dando por 

finda a sua participação na obra evangelizadora; outros, por sua vez, 

transferiam-se para o Brasil, cuja missionação prendia a atenção dos 

superiores das diversas ordens religiosas muito mais do que a de Angola. 

  Luís César de Meneses, que foi governador-geral entre os 

anos de 1697 e 1701, elogiava entusiasticamente os missionários que 

trabalhavam neste território, distinguindo particularmente os inacianos. 

Contudo, não deixa de apontar alguns defeitos à sua actuação, que entendia 

poderem ser remediados e corrigidos. Não escondia a sua admiração pela 

Companhia de Jesus, e salientava que esta congregação destacava para 

terras de pequena exigência cultural homens de grande talento, que lhe 

parecia serem mais úteis noutros meios, mais evoluídos. Referia-se 

concretamente ao reitor da residência, P. João Nunes, religioso de muitas 
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letras e de virtude invulgar, que desejaria levar consigo, quando regressasse 

ao reino, vivendo junto dele para lhe seguir os exemplos e ouvir as lições. 

Poderemos compreender melhor a razão pela qual um dos seus  antecessores 

entendia serem os que estavam em  condições de preferência para o cargo 

do magistério. E também podemos admitir que, mesmo assim, não fossem 

escolhidos para trabalharem em Angola os elementos de melhor preparação 

intelectual, os de maior capacidade; o nível de preparação dos jesuítas seria 

superior ao das restantes ordens religiosas — a par dos oratorianos, que lhes 

disputavam a reputação de serem os melhores professores. Estes, porém, 

não exerceram a sua acção em Angola.     

  O clero nem sempre exercia a sua missão com os olhos 

exclusivamente postos no prémio celeste, desinteressado dos bens, honras e 

vaidades terrenas. Tomava a peito, com exagerada veemência, a defesa dos 

seus interesses imediatos, confundindo muitas vezes o serviço da Igreja com 

as conveniências e vaidades pessoais. Algumas vezes se deixaram 

contaminar pelo vírus da ambição, da cobiça, da avareza, da inveja e da 

sensualidade. O missionário capuchinho Frei Miguel Angelo Nossez 

(provavelmente o mesmo que o P. Graciano Maria de Leguzzano regista sob 

o nome de P. Miguel Anjo de Reggio) dizia que, os padres que exerciam o 

seu ministério no interior da África, ou eram criminosos fugidos à justiça, 

ou eram condenados a degredo e enviados para os presídios do sertão, ou 

então eram autênticos comerciantes que procuravam aumentar os seus 

cabedais, negociando com o gentio e muitas vezes mesmo em escravos. 

  D. João Manuel de Noronha, marquês de Tancos, que 

governou Angola de 1713 a 1717, dizia claramente e sem procurar manter 

segredo da sua pouco agradável opinião, que os padres de Angola, sem 

excluir os de Luanda, eram quase todos bêbedos e desonestos, vivendo em 

estado de mancebia, sem se importarem com o escândalo do seu 

procedimento nem com o mau exemplo que davam aos nativos e aos 

colonos.  

  Nesta altura, no Congo, só já restava um padre capuchinho. 

A boa vontade dos superiores desta congregação e os esforços 

desenvolvidos pela Sagrada Congregação da Propagação da Fé não puderam 

vencer as dificuldades que se levantaram à missionação destes povos.  

  No tempo daquele governador surgiu uma grave questão com 

os jesuítas, embora só indirectamente estivesse ligado ao caso. Um 

conhecido administrador do contrato de escravos (outros dizem ser 

administrador do contrato do marfim, o que parece menos provável) 

escreveu umas cartas para Lisboa, nas quais acusava o marquês de Tancos 

de alguns abusos e irregularidades. Ou porque em Lisboa quisessem dar 
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remédio aos males apontados (que não deveriam ser muito graves, pois se o 

fossem o caso seria tratado de outro modo) ou porque reconhecessem a 

falsidade da acusação, as cartas foram devolvidas para Angola, remetendo-

as ao governador-geral. Quando tomou conhecimento do seu conteúdo, quis 

ouvir o administrador; este, sabendo que as suas cartas estavam nas mãos de 

D. João Manuel de Noronha, refugiou-se no convento dos jesuítas, a quem 

pediu protecção. Ao tempo, já o antigo direito de asilo, que vinha da Idade 

Média, e que nos nossos tempos se procura restaurar para os perseguidos 

políticos, não tinha aceitação geral. D. João mandou uma alçada ao 

convento, pedindo que lhe fosse entregue o refugiado; prometia que nenhum 

mal lhe aconteceria, coisa em que ninguém acreditou. Travou-se discussão 

na portaria da residência entre o reitor e o mestre de campo, José de 

Mesquita Brandão, a quem o caso fora entregue. Não vendo outro processo, 

foi buscar o refugiado à própria igreja, no decorrer de uma cerimónia, 

motivo de enorme escândalo, bem natural. 

  A partir daqui, o assunto passou a ser considerado como 

questão entre a Companhia de Jesus e o Governo-Geral. Os religiosos 

consideraram a igreja profanada, deixaram de exercer nela o culto e 

fecharam as portas, tanto do templo como das aulas. O rei recebeu ofícios, 

representações e relatórios. O governador saiu, pois chegara ao fim do 

tempo da comissão... E o problema parece ter morrido assim! 

  O direito de asilo não se aceitava já muito bem, naquela 

época. Estava a entrar-se no tempo do "iluminismo" ou "despotismo 

iluminado", de características fundamentalmente regalistas. Sabemos, por 

exemplo, que o Dr. Tomé Guerreiro Camacho se aproveitou também dele 

depois de ter contribuído, por incúria, incompetência ou maldade, para a 

morte de alguns doentes, deixando a cidade sem médico. Este pormenor 

vem dizer-nos que, em 1727, era ele o único facultativo de Luanda. A 

disciplina eclesiástica era também muito defeituosa. Os religiosos 

carmelitas, v.g., tiveram de ser chamados à responsabilidade por não 

observarem as ordens régias a respeito dos homiziados que se recolhiam aos 

conventos. Deu origem a esta observação o facto de terem dado asilo ao 

tenente-general António da Fonseca Coutinho, e em castigo da sua atitude 

foram passadas ordens para que lhes fosse suspenso o pagamento do 

subsídio missionário.  

   António Albuquerque Coelho de Carvalho escrevia logo em 

1722, quando tomou posse do governo, que ficara surpreendido perante os 

diminutos esforços que se faziam pela evangelização do gentio, nestas 

terras. Os missionários eram poucos para o tamanho da tarefa a 

desempenhar, dizia ele. Trabalhavam em Angola cinco carmelitas descalços 
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e dois frades da Ordem Terceira de S.  Francisco; a Companhia de Jesus 

mantinha apenas o seu colégio ou residência de Luanda, não indicando 

quantos elementos contava, que poucos seriam. O governador-geral 

censurava asperamente os missionários que se desculpavam com a 

malignidade do clima do sertão, e apontava o exemplo dos capuchinhos, que 

o não receavam.  

  Já vimos em que condições era feito este trabalho e que os 

jesuítas tinham razão para assim procederem. Mas agora tratava-se quase do 

abandono da missionação. Aconselhava ao rei que lembrasse aos superiores 

das congregações religiosas a sua obrigação de enviarem missionários para a 

África, ficando sujeitas a sanções aquelas que, por desleixo, incúria ou 

comodismo, deixassem de cumprir este dever. Os males da época 

manifestavam-se tanto entre o clero, que perdia o fervor religioso, como 

entre os governantes, que se alcandoravam no despotismo em voga. 

  No tempo de Paulo Caetano de Albuquerque, que governou 

Angola desde 1726 até 1732, o colégio dos jesuítas teve notória decadência. 

Faltavam alunos, que antes abundavam. Diziam que o prelado era o 

principal responsável, pois chegava ao extremo de ordenar sacerdotes quase 

analfabetos... Em Lisboa acreditou-se na informação; o bispo recebeu aviso 

do rei, aconselhando-o a ter maior cuidado neste particular. A diocese de 

Angola e Congo era governada então por D. Frei Manuel de Santa Catarina. 

  Este prelado foi o primeiro que havia antes prestado serviço 

como missionário neste território. Pertencia à Ordem de Nossa Senhora do 

Monte Carmelo. Tinha ensinado Filosofia e Teologia  nos seminários de 

Faial, Évora e Lisboa, passando a desempenhar as funções de reitor do 

colégio de Coimbra. Acompanhou a Angola, talvez em 1709, o governador-

geral, que deveria ser então António Saldanha Albuquerque Ribafria, e 

exerceu durante quatro anos, até 1713, o cargo de provisor do bispado, no 

tempo de D. Luís Simões Brandão. Quando este renunciou, D. Frei Manuel 

de Santa Catarina foi apresentado para seu sucessor; chegou a Luanda, como 

bispo, no dia 19 de Março de 1722. No seu livro O Carmo em Portugal, 

Manuel Maria Wermers afirma que governou a diocese até à sua morte, 

ocorrida em Luanda no ano de 1737. Estranhamos que este autor, ao fazer o 

estudo da expansão da Ordem Carmelita nos diversos territórios 

portugueses, se tenha referido muito justamente ao Brasil e não faça a 

menor referência a Angola, onde desenvolveu notável acção. O problema da 

data do falecimento deste prelado é objecto de controvérsia e pôs-se já ao 

eminente historiador Fortunato de Almeida, que o não solucionou. 

  O lugar de mestre-escola, ou professor de primeiras letras, 

nunca foi um cargo de destaque e de proventos materiais que satisfizessem. 
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Mas, quando se trata de defender direitos adquiridos ou o prestígio e 

vaidade de alguém, a simples nomeação para esse lugar pode atingir foros 

de sensação e garantir mesmo sólido lugar na história, neste caso a História 

de Angola. O bispo D. Frei Manuel de Santa Catarina nomeara para o cargo 

designado, afecto à catedral de Luanda, um padre que não tinha a simpatia 

do cabido nem da maior parte do clero da cidade, cujo comportamento 

parece ser pouco exemplar, mas que dispunha de influências valiosas e sabia 

insinuar-se no ânimo do prelado. O caso foi levado ao governador-geral e 

mereceu o seu interesse, tendo sido objecto de numerosa correspondência, 

até ofícios para o reino. Alguns estudiosos aceitam a opinião de que o bispo 

estava enfeudado a compromissos; os cónegos não aceitavam passivamente 

a obediência ao prelado; há quem afirme que não havia razão para tão 

grande celeuma, pois os defeitos do sacerdote eram comuns aos outros 

clérigos; há quem atribua culpas ao governador, Paulo Caetano de 

Albuquerque. Um pormenor pode ajudar a encontrar uma explicação:— o 

bispo não devia estar no pleno uso das suas faculdades mentais. Isso deveria 

contribuir muito para que os membros do cabido se mostrassem pouco 

dispostos a obedecer, além de que a indisciplina era mal corrente. O 

sacerdote em questão foi o P. João Teixeira de Carvalho. Há indícios de ter 

exercido o seu ministério em Benguela, de onde transitou para Luanda; mais 

tarde foi compulsivamente baldeado para o Rio de Janeiro. Refere-se-lhe o 

ofício do governador-geral Paulo Caetano de Albuquerque para o rei, de 

data incerta mas que pode situar-se em Março de 1729. Sugeria a sua 

extradição, que veio a efectuar-se em Maio do ano seguinte. Na altura da 

sua detenção foi-lhe feita a apreensão de documentos falsos. Já antes, em 7 

de Abril de 1727, fora aprisionado no rio Bengo um barco de que era 

proprietário, e isso pode levar a pensar que se dedicasse ao comércio 

esclavagista, pois a foz do Bengo era um dos locais preferidos para o 

embarque dos escravos e uma das penas aplicadas era a apreensão dos 

barcos. Algum tempo depois, ainda se salientava que a saída do P.  Carvalho 

permitira que o sossego voltasse à cidade. Mas é estranho que durante tantos 

anos se falasse no assunto, justificando atitudes tomadas. Há escritores que 

culpam o governador Paulo Caetano de Albuquerque, acreditando que 

actuou pouco equitativamente, que se não comportou com a necessária 

isenção! 

  Em 1735, o governador-geral Rodrigo César de Meneses 

escrevia ao rei D. João V, no dia 9 de Julho, apresentando queixas contra os 

religiosos pelo abandono a que estavam votando as missões de Angola. 

Referia-se, concretamente, aos carmelitas descalços, aos capuchinhos 

italianos, aos terceiros franciscanos. Apontava algumas medidas que 
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deveriam  pôr-se em execução, interferindo junto dos superiores das 

congregações, em Lisboa, de modo a que se vissem compelidos a mandar 

missionários para Angola. O rei seguiu as indicações que lhe foram 

sugeridas e, dentro de pouco tempo, no dia em que se perfazia um ano sobre 

aquela carta, já o governador escrevia novamente dizendo que tinha chegado 

a Luanda um contingente de missionários barbadinhos. 

  Entre os anos de 1731 a 1740, o estado das missões era 

desanimador. Notava-se tão grande falta de gente que causava apreensões. O 

pessoal em serviço carecia de qualidades. O ideal religioso havia sido 

abafado por interesses imediatos. Vieram, efectivamente, para Angola 

diversos missionários enviados por iniciativa da Sagrada Congregação da 

Propagação da Fé, por certo membros da Ordem dos Capuchinhos, os quais 

foram espalhados pelos diferentes lugares em que mantinham estações 

missionárias; mas era pouco fermento para fazer levedar tão grande 

quantidade de massa humana! 

  O governador-geral de Angola chegou a propor que se 

entregasse aos capuchinhos ou aos carmelitas o convento dos frades que se 

desinteressassem das obrigações apostólicas. Referia-se, concretamente aos 

terceiros franciscanos de Luanda, que mantinham o convento de S.  José, 

situado onde depois se edificou o Hospital D. Maria Pia. Encontram-se 

notícias que falam dos religiosos de "Cardeais", lapso evidente, pois o nome 

certo é Cardais, convento de Lisboa de onde devem ter vindo missionários 

para Angola e que pertencia à mesma congregação.  

  O problema missionário foi repetidas vezes posto à corte. De 

vez em quando, vinha de Lisboa uma ou outra palavra de esperança, alguma 

vaga promessa de socorro e de remédio, mas isso nada ou quase nada 

adiantava. 

  A diocese estava frequentemente sem bispo, ou porque 

estivesse vaga ou porque o prelado estivesse ausente. Estes longos períodos 

eram extremamente prejudiciais aos negócios eclesiásticos, manifestando-se 

muitas vezes um ambiente de insubmissão, salpicado de episódios, de lutas, 

intrigas, invejas e disputas pouco apostólicas e pouco edificantes. Em 1775, 

a própria Junta das Missões apontava com desagrado o lamentável estado do 

país, com pouco clero e apresentando aspecto geral de decadência religiosa, 

inequívoco e angustiante.  

  Logo que, em 31 de Julho de 1753, o governador-geral 

António Álvares da Cunha, conde de Cunha, tomou posse do seu cargo, 

escreveu ao ministro Diogo de Mendonça Corte Real, apontando os males 

que afligiam as missões e elogiando a acção dos capuchinhos e dos jesuítas. 

Salientava que estes missionários em toda a parte procediam bem, eram 
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úteis e levavam vida honesta, dando exemplo de muita virtude. Aconselhava 

mais uma vez a fundação de um seminário em Luanda, para a preparação da 

juventude, sobretudo a que quisesse abraçar a vida eclesiástica; na sua 

opinião, deveria ser confiado ao cuidado dos jesuítas, que sempre 

mantiveram a sua classe, à qual dedicaram particular atenção. 

  O elogio do governador, se tem a sua parte positiva, deixa-

nos entrever que conhecia os males apontados por outros, embora se não 

refira claramente a eles. Talvez os elogios fossem um pouco além daquilo 

que as circunstâncias justificassem. Seria política de entendimento e 

aproximação!? 

  As autoridades preocupavam-se com os assuntos mais 

diversos. Assim, em 30 de Dezembro de 1750, tratava-se da actividade 

missionária dos capuchinhos, de quem o dembo Ambuíla havia feito queixa, 

dizendo que pretendiam destruir os seus ritos. Sugeria-se que tratassem os 

problemas da missionação com prudência, sem imporem a doutrina católica 

a quem quer que fosse, particularmente a populações que não estavam 

preparadas para a aceitarem — respeitando, no fim de contas, a liberdade de 

consciência — e lembrava-se aos superiores da Europa a conveniência de 

não mandarem para Angola missionários demasiadamente jovens, 

aceitando-se como idade aconselhável os quarenta anos, para poderem 

conservar o conceito de moderação e sensatez que sempre tinham merecido. 

Por sua vez, os religiosos queixavam-se dos brancos, que causavam 

embaraços e escândalo aos missionários, aos demais colonos honestos e até 

aos indígenas. Admitindo mesmo que, desta vez, havia razão de queixa 

contra os capuchinhos, temos de aceitar que mais vezes mereceram elogios. 

Quanto à opinião que faziam dos brancos, se tem algum defeito, será o de 

ser ainda demasiado benigna! 

  A Companhia de Jesus conseguiu, desde os primeiros tempos 

da sua actividade, logo nos meados do século XVI, atrair a antipatia de 

numeroso grupo, em que alinhavam, quanto aos territórios ultramarinos, os 

grandes proprietários de fazendas agrícolas e engenhos de açúcar e os 

grandes traficantes esclavagistas. Os jesuítas combatiam decididamente — 

se não de forma absoluta, global e genérica, pelo menos em aspectos 

concretos e casos determinados — a nódoa da escravatura, que era fonte de 

riquezas fáceis e alimentava as necessidades de trabalho dos grandes 

senhores. Eles admitiam o direito natural e inalienável que todo o ser 

humano tem, o de ser livre; no entanto, nem sempre puderam e souberam 

ultrapassar o condicionalismo da sua época (como nós não sabemos nem 

podemos ultrapassar o condicionalismo do nosso tempo), vendo-se forçados 

a aceitá-lo. A luta contra os jesuítas estendeu-se a diversos países da Europa 
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e atingiu as colónias da África, da Ásia e da América. Onde quer que se 

manifestasse, tirava do meio geográfico e das condições mesológicas 

humanas razões particulares que alimentassem a discórdia e estimulassem a 

luta. A oposição entre as duas forças chegou ao auge nos meados do século 

XVIII; quanto a Portugal, terminou pela sua expulsão do território nacional; 

quanto aos demais países, foi dada por concluída quando o Papa, subjugado 

por forças estranhas, extinguiu a ordem. No entanto, a estranha decisão não 

foi definitiva, pois  uns poucos anos mais tarde veio a ser restaurada. 

  Está ligado ao longo processo do combate à Companhia de 

Jesus, em Portugal, por laços que não vem a propósito determinar neste 

estudo, o famoso e até certo ponto enigmático atentado contra a vida do rei 

D. José, em 1758, que teve também a sua repercussão em Angola, sentindo-

se aqui as respectivas consequências.  

  Logo que as primeiras notícias do acontecimento chegaram a 

Luanda, o governador-geral António de Vasconcelos passou a tratar os 

jesuítas com um rigor que nada ficava a dever ao do primeiro-ministro 

lisboeta. A galera "Nossa Senhora da Atalaia", que trouxe determinações da 

corte  relativas ao facto, que tão profundamente ia interferir com os 

religiosos de S.  Inácio de Loiola, encalhou ao norte do Cabo Negro, no dia 

18 de Abril de 1760; os náufragos que puderam salvar-se só chegaram a 

Luanda no dia 30 daquele mês. A expulsão dos jesuítas tinha sido decretada 

já no mês de Setembro anterior, tendo havido uma demora que nos parece 

exageradamente longa na sua aplicação em Angola. 

  O governador ficou preocupado. Mas talvez porque o 

conteúdo das cartas régias já fosse conhecido, por correio recebido por 

outras vias, pois também o era a ordem da expulsão, já efectuada no reino, 

ou porque pudesse salvar-se o correio transportado, logo no dia seguinte, 1 

de Maio, ordenou ao governador do presídio de Massangano que tomasse 

conta de todos os bens que os jesuítas ali possuíam. Procurou evitar a fuga 

dos escravos da ordem e tomou medidas para que os restantes haveres se 

não extraviassem. Mandou ordens idênticas para outros pontos do interior, 

onde a Companhia de Jesus tinha propriedades, Muxima, Icolo e Bengo, 

Dande, Calungo, etc. 

  No dia 11 de Maio, o colégio de Luanda foi cercado pela 

tropa e os jesuítas colocados sob guarda, nas respectivas celas. Fez-se 

rigoroso inventário dos bens que nele havia e a respectiva relação foi 

enviada para Lisboa, por duas vias, segundo o costume do tempo, as quais 

saíram de Luanda uma em 7 de Julho, pelo Rio de Janeiro, e a outra em 9 de 

Julho, pela Baía. O decreto de 3 de Setembro de 1759, que expulsava os 

jesuítas, só chegou no dia 5 de Julho de 1760, e foi publicado nessa mesma 
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data. 

  No barco que partiu em 7 de Julho, seguiram já alguns 

inacianos, que haviam sido embarcados sob prisão no dia anterior, num total 

de quatro missionários, três dos quais eram sacerdotes. São conhecidos os 

seus nomes: o P. Joaquim Barreto, que veio a morrer na cadeia de Azeitão, 

no dia 15 de Agosto de 1767; o P. José do Vale, que foi posto em liberdade 

em Março de 1777, no  final do  governo do  Marquês de Pombal; e o P. 

António Galvão, transportado para o exílio na Itália, de onde voltou alguns 

anos depois. O quarto jesuíta era um irmão leigo, de naturalidade inglesa. 

  Há autores que indicam as datas de 18 e 19 de Julho para o 

embarque e partida dos jesuítas. O navio seguiria rumo à Baía, com quatro 

padres e cinco irmãos auxiliares, cujos nomes desconhecemos. Realmente, o 

mais lógico seria que um barco saísse no dia 7 e o outro no dia 19 (não 9, 

pois as datas são demasiado próximas). A História baseia-se em factos e  

hipóteses  racionais apoiadas em factos. 

  No seu livro O Ultramar Português no Século XVIII, A. da 

Silva Rego esclarece que "foi ainda D. António de Vasconcelos quem 

executou em Angola a lei da expulsão dos jesuítas; desempenhou-se do 

encargo com a sua habitual severidade; não eram muitos estes missionários, 

7 sacerdotes e 6 leigos; embarcaram para o Rio de Janeiro em 19 de Julho 

de 1760; os seus bens confiscados foram devidamente inventariados; como 

em toda a parte, aliás, sentiu-se logo a sua falta".  

  O citado autor e na mesma obra dá-nos um apanhado 

bastante eloquente da situação missionária em Angola. Vale a pena 

transcrever as suas palavras: 

  "Sob o aspecto eclesiástico, atravessava-se profunda 

decadência. A expulsão dos jesuítas em 1760 apressara mais ainda o 

processo de abandono dos antigos postos missionários. As casas religiosas 

de Angola não podiam deixar de reflectir o processo de decomposição 

interna que minava as Ordens na Europa. As ideias propaladas pela 

Revolução Francesa precipitaram mais ainda o declive em que todas se 

encontravam. Não havia espírito missionário propriamente dito. Não 

existiam "missões", mas sim paróquias, à moda europeia. Os religiosos 

então existentes em Angola limitavam-se a alguns carmelitas descalços e 

franciscanos da primeira e terceira regras. O clero secular, por seu lado, 

também não era numeroso. O cabido da sé, pelo contrário, encontrava-se 

relativamente completo, pois tinha 15 unidades. Fora de Luanda, havia 

apenas assistência religiosa em algumas 9 ou 10 localidades. As inúmeras 

igrejas que a devoção tinha construído no passado, praticamente em toda a 

parte, encontravam-se abandonadas à invasão do capim e à inclemência do 
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tempo. Facto curioso, todavia: abundavam os cristãos "tradicionais". Um 

dos distintivos dos sobas feudatários era precisamente a profissão do 

cristianismo". 

  Deve esclarecer-se, como do texto se deduz, que o autor se 

refere ao final do século, ao período que se seguiu à expulsão dos jesuítas. 

Em pinceladas rápidas e em forma de escorço, consegue dar-nos ideia 

exacta, embora esquematizada, das condições em que era feita a actividade 

missionária.  

  Voltemos, porém, a 1760. Por indicação oficial, ficaram em 

Luanda quatro jesuítas — que não devem ser confundidos com os 

sacerdotes que embarcaram no segundo navio. Requereram ao bispo da 

diocese a relaxação dos seus votos, em requerimentos feitos em conjunto; o 

primeiro, datado em l6 de Julho, era dirigido ao governador-geral, e o 

segundo, subscrito em 18 de Julho, era endereçado ao prelado, D. Frei 

Manuel de Santa Inês. O governador apoiou o pedido com tal interesse que 

as respectivas demissórias lhes foram passadas pelo bispo da diocese com 

data de 17 de Julho, portanto ainda antes de ser feito o requerimento que lhe 

foi dirigido. Devemos salientar, como outros autores têm feito, que o bispo 

não tinha poderes canónicos para conceder a relaxação dos votos aos quatro 

jesuítas, com a simplicidade e processo sumaríssimo que adoptou; mas, no 

tempo do Marquês de Pombal, seria ridículo que alguém se prendesse com 

tais bagatelas, sobretudo estando em causa a Companhia de Jesus! 

  Houve ainda um missionário leigo que não pediu a relaxação, 

dizendo que desejava continuar a ser filho da Companhia. Tomaram-no por 

louco, meteram-no na cadeia e depois mandaram-no para Lisboa, tendo sido 

e continuando a ser muito maltratado, como naquele tempo era costume 

tratar os pobres dementes.  

  Os jesuítas a quem nos temos referido não deixaram de ser 

vexados, apesar de haverem sido dispensados dos seus votos. Foram 

proibidos de pregar e, segundo certas indicações, também de confessar. Isso 

significa que estavam praticamente suspensos do exercício do ministério. 

Foi-lhes interdito manter relacionamento com estrangeiros; até o acesso ao 

porto lhes era proibido, nos dias em que nele estivessem fundeados navios 

de outros países. Em 28 de Agosto de 1767, foram expulsos de Angola, 

tendo cumprido esta ordem o governador-geral Francisco Inocêncio de 

Sousa Coutinho. Ficaram em Angola cinco jesuítas que a Junta de 

Inconfidência havia degredado para este território, portanto estavam aqui 

como condenados e não como missionários. Isso era somente em teoria, pois 

dois deles morreram antes de atingirem os presídios a que foram destinados, 

o P. Manuel Girão no dia 22 de Outubro de 1768, e o P. Manuel Gonzaga no 
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dia 26 do mesmo mês e ano. Ignoramos em que local deveriam cumprir a 

pena de degredo. 

  A expulsão a que nos referimos acima, realizada por Sousa 

Coutinho, afectou os jesuítas P. Manuel Ferreira Freitas e Vargas, P. 

Serafim da Silva e P. Manuel do Amaral, além de alguns coadjutores leigos. 

Atrás falava-se de quatro padres; um deles talvez tivesse morrido! Foi pena 

que o brilhante governo de Francisco Inocêncio ficasse empanado com um 

facto por si duvidoso e certamente injusto. A expulsão dos jesuítas, não 

podemos negar nem esquecer, foi nociva aos interesses de Portugal, aos 

interesses de Angola e aos interesses da Igreja! 

  Para suceder ao bispo D. Frei Manuel de Santa Inês, era 

apresentado D. Frei Francisco de Santo Tomás. Foi enviado para Luanda 

ainda antes de ser confirmado pela Santa Sé, tendo chegado a esta cidade no 

dia 22 de Fevereiro de 1762. Parece que a intenção do Marquês de Pombal 

foi mais de condená-lo a um degredo camuflado  do que de lhe dar um lugar 

honroso. Fez isso com outros indivíduos, com vários membros da nobreza! 

D. Frei Francisco de Santo Tomás veio a falecer no dia 13 de Agosto desse 

ano, sem ter sido sagrado bispo. Angola era, realmente, terra de degredo! E 

corredor da morte! 

  Com data de 20 de Novembro de 1761, o rei determinara que 

a igreja dos jesuítas (talvez a melhor e mais bela de Luanda) passasse a 

servir de catedral e que a parte melhor do convento fosse utilizada pelo 

bispo, para lhe servir de paço episcopal, ficando a parte menos boa 

destinada a um seminário, que não existia ainda mas se projectava fundar. 

Com efeito, o prelado teve ali residência até ao momento da independência 

do país. As demais determinações não foram cumpridas. 

  O tecto da igreja dos inacianos, vulgarmente designada por 

"Igreja de Jesus", veio a cair em 13 de Outubro de 1783. Mais tarde, em 17 

de Agosto de 1801, D. Miguel António de Melo, conde de Murça, então a 

governar Angola, comunicava que tudo havia sido destruído, excepto a parte 

habitada pelo prelado. A linda igreja dos jesuítas chegou a servir de 

estrebaria. Funcionou lá, durante bastantes anos, uma escola primária e uma 

escola profissional adstritas a diversas entidades. Foi reconstruída em 1958 

e reintegrada nas suas funções, voltando a servir o culto. Pode considerar-se 

ainda hoje um dos mais devotos e mais imponentes templos desta capital, 

dotada de grande beleza e destacado valor arquitectónico. 
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CIÊNCIAS E HUMANIDADES 
 

  O grande impulsionador do progresso de Angola e célebre 

governador-geral deste território, D. Francisco Inocêncio de Sousa 

Coutinho, conseguiu imprimir um ritmo novo a quase todos os aspectos da 

administração, e também no sector do ensino sobressai entre os seus 

contemporâneos, antecessores e sucessores. O conhecido estudioso das 

coisas de Angola, Carlos Dias Coimbra, chega a afirmar que "viu além do 

seu tempo". Não é possivel fazer-lhe maior elogio. Na verdade, Sousa 

Coutinho antecipou-se muito ao seu tempo, prevendo realizações e traçando 

planos que só no século XX puderam concretizar-se, e alguns deles só 

depois da independência poderão vir a ser empreendidos. 

  Fundou em Luanda um estabelecimento de ensino a que foi 

dada a designação de Aula de Geometria e Fortificação, referindo-se-lhe em 

ofício de 20 de Julho de 1764, portanto a menos de dois meses de governo. 

Voltou a referir-se-lhe em ofício de 28 de Novembro, recordando uma 

ordem régia que mandava estabelecê-la e que vinha da afastada data de 

1699. No dia 1 de Janeiro de 1765, Sousa Coutinho comunicava já para 

Lisboa a sua abertura, indicando que funcionava com vinte e quatro oficiais 

e sargentos. Esta informação é repetida em 30 de Junho do mesmo ano. 

Deve notar-se que se tratava de uma escola profissional militar. 

  O estabelecimento referido, a que muitas vezes se dá também 

a denominação de Aula de Matemática, pode ser considerado de ensino 

médio. Quanto aos mestres que aí leccionaram, regista-se tremenda 

fatalidade. No dia 18 de Junho de 1766, o governador-geral Sousa Coutinho 

comunicava ao rei o falecimento do seu professor, o engenheiro Cláudio 

António da Silveira, sargento-mor de Angola. Em 16 de Dezembro seguinte, 

participava ter nomeado para substituir aquele o engenheiro Joaquim José 

Cipriano dos Santos, que atingira igualmente o posto de sargento-mor. Este 

veio a falecer no dia 15 de Abril de 1768, e o governador-geral dava para a 

corte, como prémio de consolação pela triste notícia, a informação agradável 

de ter deixado bons discípulos, o que deverá significar alunos com bom 

aproveitamento. 

  Sabe-se que o sucessor de D. Francisco Inocêncio de Sousa 

Coutinho, António de Lencastre, deixou morrer quase todas as iniciativas do 

grande governante, visto que não manifestou interesse pelas tarefas que 
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tanto tinham preocupado o dinâmico fidalgo. Não trataria de forma diferente 

a sua Aula de Geometria e Fortificação (ou Aula de Matemática) e assim se 

compreende que nos anos seguintes não apareçam informações relativas ao 

seu funcionamento. Só mais tarde, em 2 de Outubro de 1791, reabriu em 

Luanda a sua Aula de Geometria, destinada a fornecer conhecimentos de 

matemática aos alunos matriculados, quase todos ou mesmo todos eles 

oficiais e sargentos das forças armadas. Afirma-se ter sido criada no dia 29 

de Setembro anterior, por iniciativa de Manuel de Almeida e Vasconcelos, 

irmão e sucessor do barão de Moçâmedes. O curso funcionava numa 

dependência do palácio do Governo-Geral, e estava a cargo do segundo-

tenente de artilharia, António Manuel da Mata. 

  Alguns autores dizem que o conde de Murça, D. Miguel 

António de Melo, enquanto governador-geral de Angola, se esforçou para 

que a Aula de Aritmética, Geometria e Trigonometria fosse restabelecida 

em Luanda. Há indicações oficiais que dizem ter sido estabelecida em 

Angola pela carta régia  de 19 de Agosto de 1799, subscrita pelo príncipe-

regente D. João, o futuro rei D. João VI. Em face da discordância, apenas 

podemos ser levados a pensar que, apesar de ter sido criada, não entrasse em 

funcionamento. No entanto, outras informações asseguram-nos que 

funcionou desde 1795 a 1800, sendo destinada à preparação de topógrafos e 

contabilistas, e que vinha do tempo de Sousa Coutinho, seu fundador. 

  Durante o período de governo do conde de Porto Santo, D. 

António Saldanha da Gama, restabeleceu-se em Luanda o funcionamento da 

Aula de Matemática, em 8 de Janeiro de 1808. Foi seu professor o primeiro-

tenente de artilharia Francisco de Paula e Vasconcelos, sendo frequentada 

por numerosos oficiais e sargentos dos quadros militares, que desejavam 

aumentar a sua cultura e ao mesmo tempo ser agradáveis ao governador. 

Este pormenor leva-nos a concluir que tivesse grande interesse no seu 

funcionamento, o que é sumamente honroso para o distinto fidalgo.  

  O ensino da Medicina abriu nas terras ultramarinas, segundo 

alguns autores, os estudos de nível superior. Foi iniciado em Angola no ano 

de 1789, mundialmente famoso por ter sido o da Revolução Francesa. O 

assunto que nos prende distancia-se da data da abertura dos Estados Gerais, 

em Paris, por pouco mais de uma semana. 

  A Escola Médica de Luanda foi criada, com efeito, no dia 24 

de Abril desse ano, por diploma assinado pela rainha D. Maria I, que tanto 

interesse dispensou à instrução, segundo os moldes do tempo, por certo 

motivada e influenciada já, embora inconscientemente, pelas ideias que 

vinham da França. Segundo afirma a escritora Maria da Soledade 

Montenegro, o respectivo documento foi registado na Secretaria-Geral de 
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Angola com a data de 4 de Outubro de 1790. Só começou a funcionar cerca 

de um ano depois. Segundo alguns estudiosos, a designação do 

estabelecimento passou a ser a de Aula de Medicina e Anatomia. 

  A sessão pública inaugural dos trabalhos escolares efectuou-

se no dia 11 de Setembro de 1791. A cerimónia foi muito concorrida e 

revestiu-se de grande brilho. Assistiram ao acto as principais personagens da 

acanhada vida política, social, económica e cultural da cidade de Luanda, no 

final do século XVIII. Foi nomeado director e lente principal o Dr.José 

Pinto de Azeredo, que proferiu a oração de sapiência, o discurso inaugural. 

Faziam parte do corpo docente o médico militar Dr.Francisco Xavier de 

Cayros e o cirurgião Dr.Manuel da Cruz.  

  No dia 25 de Janeiro de 1792, o governador-geral Manuel de 

Almeida e Vasconcelos informava que a Aula de Medicina, Anatomia e 

Matemática era pouco frequentada. Esta designação permite-nos admitir a 

hipótese de a Escola Médica e a Aula de Geometria terem sido fundidas 

num estabelecimento único. Talvez acontecesse isso desde o começo, pois 

os respectivos trabalhos começaram em datas muito próximas. Não temos, 

porém, qualquer prova documental de que assim tenha acontecido. 

  No dia 28 de Novembro de 1794, a Escola Médica de Luanda 

passou diploma de curso a um aluno, o Dr.João Manuel de Abreu, que tinha 

feito já os estudos de Farmácia, em Portugal. Não há notícia de que outros 

estudantes tenham concluído a sua formatura de Medicina, em Angola. 

  A propósito, não deixaremos de referir que Guilherme A. A. 

Abranches Pinto menciona num seu estudo  estar a trabalhar em Benguela, 

no ano de 1816, o cirurgião-mor  João Manuel de Abreu, o que nos permite 

deduzir que fosse o antigo aluno da Aula de Medicina de Luanda, pois não 

sendo conhecido outro médico deste nome, em Angola, não será provável 

que tão próximo se encontrassem dois... 

  Atendendo ao que se escreveu na carta de aprovação do 

Dr.João Manuel de Abreu, na Escola de Medicina era ministrado o ensino 

das disciplinas de Anatomia, Fisiologia, Química, Matéria Médica e Prática 

de Medicina. 

  O Dr.José Pinto de Azeredo publicou, em 1799, um livro de 

medicina intitulado Ensaios sobre algumas enfermidades de Angola, de que 

foi feita nos meados do século XX uma edição fac-similada, por iniciativa 

de um organismo da especialidade, o Instituto de Investigação Científica de 

Angola. Esta obra é considerada uma das mais interessantes daquela época, 

um curioso compêndio de medicina tropical. Seria fruto directo da 

actividade docente do seu autor!? Estamos dispostos a acreditá-lo! 

  Não era este o primeiro trabalho editado por médicos 
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angolanos, pois mais de século e meio antes, em 1623, o Dr.Aleixo de 

Abreu tinha feito imprimir o seu Tratado de las siete enfermedades; e um 

quarto de século antes da publicação do livro do Dr.Azeredo outro 

facultativo de Angola, o Dr.Pedro Augusto Ferreira redigira o trabalho 

intitulado Tractado das queixas endemicas e mais fataes nesta conquista, há 

poucos anos impresso, incluído na revista STVDIA. 

  O decreto de 14 de Setembro de 1844, secundado por outro 

do dia 2 de Abril de 1845, lançou as bases da criação de um instituto 

destinado à preparação de "Práticos de Medicina", em Luanda. O respectivo 

plano de estudos foi elaborado pelo Conselho de Saúde Naval e abrangia as 

seguintes cadeiras: — Anatomia e Fisiologia; Clínica Médica; Clínica 

Cirúrgica; Patologia Interna e Externa; Terapêutica; Higiene; Farmácia. 

  Não sabemos ao certo se a escola chegou a funcionar, mas 

cremos que não, pois não se encontrou qualquer indicação positiva. A 

intenção do legislador era preparar aqui pessoal competente para o exercício 

da enfermagem e pequena medicina. Aceitava-se que o estudo ficaria mais 

económico do que transferindo os alunos para a Metrópole, pois 

continuavam nas suas terras, dando maiores garantias de permanência, 

depois de concluído o curso, do que os alunos deslocados quanto ao 

regresso, pois criavam novos hábitos e familiarizavam-se com ambiente 

social muito diferente e mais evoluído, preferindo muitas vezes continuar a 

viver na Europa, em vez de regressarem à África. 

  A grande dificuldade a vencer era a defeituosa preparação de 

base dos alunos que pretendiam inscrever-se e seguir os estudos, a que 

devemos juntar a grande carência de mestres. Defendia-se que os candidatos 

à matrícula deveriam ter preparação elementar mais completa, mais cuidada 

e mais intensa. Todavia, as condições gerais do meio ambiente não lhes 

eram favoráveis. Adiante encontraremos provas cabais desta afirmação. 

  Admitia-se já nessa altura outra dificuldade que sempre se 

notou e prejudicou enormemente a divulgação cultural nesta terra, a 

carência de livros de estudo e consulta. Este mal não foi vencido num longo 

século de história. E era muito fácil de eliminar, se fosse enfrentado com 

vontade decidida de o vencer! 

  No dia 11 de Dezembro de 1851, um relatório ministerial 

encarecia o valor da iniciativa, apontava as dificuldades e as deficiências, 

distinguia a Escola Médica de Goa como a única que tinha obtido resultados 

aceitáveis e, por fim, em vez de encontrar uma solução e abrir um caminho, 

o decreto que encerrava aquele documento extinguia algumas dessas escolas 

e entre elas a de Luanda. Assim acabou uma experiência que durou sessenta 

anos. 
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  Recuemos um pouco, cerca de um século, e retomemos a 

narrativa no ponto conveniente. Deve-se também ao governador-geral de 

Angola D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho o estabelecimento da 

Aula Régia de Latim, a que estava anexo o estudo das disciplinas de 

Filosofia e Retórica. Esta escola andou sempre, em Angola, ligada com os 

estudos promovidos tendo em vista a preparação para a vida eclesiástica, a 

recepção das ordens sacras. 

  Em 2 de Setembro de 1765, Sousa Coutinho solicitava uma 

vez mais, repetindo o pedido já muitas vezes feito pelos seus antecessores, 

que fossem enviados missionários para Angola. Também ele salientava que, 

de todos, os capuchinhos italianos eram os que procediam melhor e 

gozavam de maior consideração. Já em Junho de 1764 havia dito que o povo 

só acreditava na pureza de intenções e prática de vida dos religiosos 

barbadinhos. Angola carecia muito de eclesiásticos que viessem preencher 

os lugares  vagos. Estávamos a pequena distância da expulsão dos jesuítas e 

sentiam-se já as suas consequências! 

  Interessante se torna notar que, por esta altura, encontramos 

aqui bom número de clérigos deportados. A título de curiosidade, podemos 

lembrar o P. João Teixeira de Carvalho, já nosso conhecido, 

compulsivamente baldeado de Angola para o Brasil, como elemento 

indesejável. Ainda dentro do discutido processo deste sacerdote, dois outros 

padres foram metidos na cadeia, por ordem do bispo; por sua vez, o prelado 

mostrava sofrer de graves distúrbios, perdera a memória e a lucidez mental. 

Em 1 de Junho de 1765, o governador-geral comunicava haverem 

desembarcado em Luanda os padres degredados, Frei Manuel de Santo 

Inácio e P. João Pereira Soares. Este veio a falecer cerca de um mês depois. 

No dia 3 de Julho do mesmo ano, comunicava que  havia sido passada 

ordem de expulsão da província contra o cónego de São Tomé, P. Diogo 

José Duarte. Dois jesuítas degredados para Angola, neste período em que se 

efectuou a expulsão da ordem, os já nossos conhecidos P. Manuel Girão e P. 

Manuel Gonzaga, morreram a caminho do presídio a que foram destinados, 

por doença, esgotamento ou maus tratos. Outro sacerdote, que chegou no 

dia 21 de Novembro de 1768, faleceu pouco depois, em 30 de Julho, 

também a caminho do lugar a que tinha sido destinado para cumprimento da 

pena, Alva Nova, um presídio no sertão da Huíla. Parece estranho que os 

sacerdotes degredados tivessem tão curto tempo de vida depois de 

desembarcarem nestas paragens! O que apontámos surgiu naturalmente no 

decorrer do estudo que fizemos, sem haver a preocupação de aprofundar 

este ponto de tanto interesse para o conhecimento cada vez mais perfeito e 

mais completo do que foi a colonização de Angola.  
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  Devido à influência de factores que todos conhecem, 

invasões francesas, lutas liberais, guerras civis e revoluções políticas, os 

primeiros cinquenta anos do século XIX ficam aquém dos últimos cinquenta 

anos do século XVIII, que também já não foram brilhantes. 

  Depositou-se grande esperança no clero indígena, pois se 

aceitava o princípio de que a evangelização e civilização dos nativos seria 

mais fácil com sacerdotes autóctones. No entanto, nunca se conseguiram 

vencer as dificuldades e nunca se enfrentaram a sério os respectivos 

problemas. Por isso, os resultados foram quase nulos. As tentativas para o 

estabelecimento de um seminário foram numerosas, começando logo nos 

primeiros tempos da presença portuguesa e prolongando-se durante séculos, 

até os nossos dias. Fizemos já diversas referências a este pormenor, mas 

podemos agora apontar mais uma, a de 11 de Novembro de 1772, data 

provável em que foi criada a Aula Régia de Latim, ou Aula de Gramática 

Latina, em Luanda, e nomeado o respectivo professor, cujo nome se 

desconhece. Tendo-se feito tantas tentativas para fundar um seminário, na 

capital do território, esta era mais uma, porque o estudo do latim era 

fundamental para o clero mas estava igualmente na base da cultura geral e 

preparação escolástica das pessoas instruídas de então. 

  A carta régia de 19 de Agosto de 1799, a que já fizemos 

menção, estabeleceu em Luanda as Aulas de Latim, Grego, Retórica, 

Filosofia e Matemática. Poucos dias depois, ao ser apontada a necessidade 

de se escolher um indivíduo que fiscalizasse o funcionamento das escolas, 

prestava-se atenção muito especial a este sector, em que se depositavam 

fundadas esperanças. Era uma tentativa nova, uma experiência a mais. 

Olhando para o panorama luandense, o governador-geral comentava que 

seria impossível encontrar aqui professores competentes para regerem 

aquelas cadeiras; contudo, no dia 4 de Novembro seguinte, era já nomeado 

mestre de Latinidade, um dos cónegos da sé. Quanto às restantes matérias, 

desconhecemos que alguma vez chegassem a ter professor que as ensinasse. 

O conde de Murça, D. Miguel António de Melo, defendia a criação de um 

seminário regular, onde se preparasse o clero indígena, mas a ideia não 

vingou. 

  Recordemos que o novo bispo de Angola e Congo, D. 

Joaquim Maria Mascarenhas Castelo Branco, tentou fundar o seminário 

diocesano logo no princípio do seu episcopado, que vai de 1802 a 1807. 

Nomeou para o cargo de professor de Teologia o superior dos carmelitas 

descalços, sendo as aulas ministradas numa dependência do seu convento, o 

de Santa Teresa ou do Carmo, que ficava anexo à actual igreja paroquial 

desta designação. Os resultados foram pouco animadores e a iniciativa 
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fracassou. Esta tentativa localiza-se pelo ano de 1803; mas já antes, em 3 de 

Fevereiro de 1800, o governador-geral D. Miguel António de Melo havia 

proposto a criação deste estabelecimento, sugerindo que o encargo docente 

fosse confiado aos cónegos da catedral. Embora não estivesse muito 

convencido de obter bons resultados, como logo confessou, não se dedignou 

de tentar a sua fundação. 

  Segundo Manuel dos Anjos da Silva Rebelo refere no seu 

livro Relações entre Angola e Brasil, o governador-geral José de Oliveira 

Barbosa comunicou, por ofício de 14 de Setembro de 1811, dirigido ao 

conde de Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro, que se achava 

vaga a cadeira de Gramática Latina, devido a ter renunciado ao cargo o 

respectivo titular, cónego Manuel Dantas Lima, para a qual tinha sido 

nomeado em 4 de Novembro de 1799 — identificando-se deste modo o 

professor atrás mencionado. A Aula de Geometria, que tinha sido regida por 

Francisco de Paula, também estava vaga, não se indicando o motivo. 

Pensava-se em entregar o ensino desta escola ao sargento-mor de Angola, 

António Osório, mas desistiu-se do projecto atendendo a que tinha muito 

serviço e idade avançada. Em face disso, foram aproveitados os dotes do 

degredado brasileiro Joaquim Manuel de Sequeira Bramão, um dos 

inconfidentes, compulsivamente embarcado para Angola, reconhecendo que 

tinha qualidades e conhecimentos suficientes para se encarregar do ensino 

de Gramática (por certo portuguesa e latina), Francês, Inglês, Matemática e 

até Filosofia Racional e Moral. A escola continuava a funcionar numa das 

salas do piso térreo do Governo-Geral, para que o professor, que não 

deixava de ser um degredado, pudesse ser mais conveniente e facilmente 

vigiado, tornando-se o ensino destas matérias mais económico. 

Frequentavam as aulas dezasseis alunos entre militares e civis, e além destes 

um filho do próprio governador-geral. 

  Informa ainda Silva Rebelo que o Dr.José Pinto de Azeredo 

foi substituído, como físico-mor de Angola e lente da Escola Médica de 

Luanda, em 22 de Outubro de 1796, pelo Dr.Joaquim José Marques, que 

tomou posse do cargo em 5 de Agosto de 1797. Dois anos mais tarde, em 

Outubro de 1799, o lugar era ocupado pelo Dr.José Maria Bontempo, a 

quem foi confiado o encargo de continuar a missão de ensinar Medicina, em 

Angola. Ele, no entanto, reconheceu logo que, devido a não haver 

estudantes com preparação adequada, seria impossível obter bons 

resultados. Podemos esclarecer que este médico era irmão do conhecido 

compositor João Domingos Bontempo. 

  Em 1828, o Governo de Lisboa fez ainda diligências junto 

das autoridades de Angola e do Conselho Ultramarino, para que reabrisse a 
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Escola Médica de Luanda. O respectivo professor auferia o vencimento 

anual de oitocentos mil reis, importância razoável para o tempo. Foi aberto 

concurso para o provimento do lugar, mas não há conhecimento de que a 

iniciativa frutificasse.  

  O mesmo autor, noutro lugar da sua obra, afirma que a 

Academia Militar do Rio de Janeiro foi frequentada por muitos oficiais que 

prestaram serviço em Angola; e a Escola Médico-Cirúrgica daquela cidade 

teve como alunos alguns rapazes desta província, de Luanda e de Benguela, 

sendo escolhidos entre os estudantes melhor comportados, mais inteligentes 

e aplicados. Grande parte das despesas, se não a totalidade delas, corria por 

conta dos cofres públicos. Encontram-se no livro em referência os nomes de 

diversos estudantes angolanos no Brasil, pelo menos uma dezena deles. E, 

como nota curiosa, não queremos deixar de registar que dois dos professores 

daquele estabelecimento de formação médica trabalharam em Luanda, 

ocupando o lugar de físico-mor e acumulando as funções de lentes da Aula 

de Medicina de Angola; foram eles os já nossos conhecidos Dr.Joaquim 

José Marques e Dr.José Maria Bontempo.  

  Ao falar do degredado brasileiro que tomou conta, em 

Luanda, da regência do sector mais desenvolvido do esquema escolar 

angolano, nos começos do século XIX, Sequeira Bramão, passámos a referir 

por ligação lógica os médicos-professores do Rio de Janeiro e de Luanda. 

Tiveram sobre si o encargo de uma tarefa que poderia vir a exercer profunda 

influência na vida social e na saúde pública. Infelizmente, os frutos colhidos 

foram menos abundantes e menos vigorosos do que seria previsível. 

  Em 1822, sendo bispo da diocese D. Frei João Damasceno da 

Silva Póvoas, fez-se nova tentativa para a criação do seminário de Luanda. 

O professor de Teologia continuava a ser o superior do convento dos 

carmelitas descalços. O próprio prelado leccionava também algumas 

disciplinas. Para que os candidatos pudessem ser ordenados, exigia-se a 

apresentação de atestados de aproveitamento, passados pelos professores 

das cadeiras mais importantes. Os resultados práticos colhidos da iniciativa 

não foram animadores. Alguns anos depois, em 1827, determinava-se que 

deveriam assistir às aulas os sacerdotes que pudessem, estabelecendo-se a 

obrigatoriedade para aqueles que tivessem menos de quarenta anos  e para 

os clérigos de ordens menores. Fixaram-se certos princípios orientadores, 

mas os frutos práticos não satisfizeram, não corresponderam  à expectativa. 

O mestre principal do curso de formação eclesiástica era o prefeito dos 

capuchinhos, Frei Donato de Pentremoli. 

  Nicolau de Abreu Castelo Branco, em documento subscrito a 

30 de Abril de 1830, alegava que os capuchinhos deveriam ser os 



84 

missionários que melhor satisfaziam os deveres e funções do magistério, 

defendendo a ideia de se lhes entregarem as tarefas do ensino, em Angola. 

Naquela data, já ele tinha deixado o cargo de governador-geral; por isso, 

põe-se a dúvida se a data está errada ou se ainda depois de deixar o lugar 

continuava a interessar-se pelos problemas angolanos. Esta nota referir-se-á 

a outra personagem histórica!? Uma hipótese aceitável é a de Nicolau de 

Abreu Castelo Branco ser membro efectivo do Conselho Ultramarino. 

  A questão da fundação do seminário de Luanda voltou ainda 

mais vezes a ser tratada, por exemplo em 1843, ano em que chegou a ser 

nomeada uma comissão (cuja composição não pudemos determinar), 

encarregada de estudar as bases do seu estabelecimento definitivo. Veio, por 

fim, a ser criado por decreto de 23 de Julho de 1853. Está indirectamente 

ligado à aprovação deste projecto e à fundação do seminário-liceu de 

Luanda o nome do grande escritor e introdutor do romantismo  em Portugal, 

Almeida Garrett, que como membro do Conselho Ultramarino apoiou a 

iniciativa, contribuindo assim para que o horizonte escolar angolano se 

alargasse.  

  E mais uma vez somos forçados a recuar; o peso da 

cronologia assim o exige. 

  Atribui-se com verdade a Francisco Inocêncio de Sousa 

Coutinho a criação de uma escola de primeiras letras, de ler, escrever e 

contar, como então se dizia, cujo funcionamento ficaria a cargo das 

entidades governamentais. Consideramo-lo também o promotor do ensino 

técnico-profissional em Angola, imitando o seu modelo e patrono 

metropolitano, o famoso e discutido Marquês de Pombal. Com a instituição 

do "Trem" em Luanda, dotado com diversas oficinas e ferramentas, iniciou 

aqui o ensino técnico prático, sob a modalidade de escolas-oficinas ou 

escolas de artes e ofícios. Os aprendizes destas oficinas atingiram grande 

perfeição profissional; foram montados uns estaleiros navais bem 

equipados, onde foram construídos alguns barcos relativamente grandes e 

muito eficientes. Entre todos destacou-se um que ostentava o nome da 

cidade e foi objecto de numerosas referências. 

  O historiador Silva Correia, na sua História de Angola, 

escreveu a respeito de Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho e do impulso 

que ele deu à instrução que —"jamais se havia ouvido em Angola o nome 

de Geometria. Em Gramática, ignorava-se o que era um verbo e a diferença 

que tinha de um nome, excepto algum clérigo que se não houvesse 

esquecido das noções mais rudimentares. Conseguiu abrir duas aulas destes 

estudos; elas destruíram um pouco a ignorância tradicional, tanto nos 

militares como nos civis. Contudo, sendo mais poderosa a inércia dos 
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nacionais do que todos os esforços de um chefe sábio e beneficente, uns 

esmoreceram e outros descuidaram-se e vieram a esquecer o que souberam, 

apesar dos meios que o seu inteligente e ilustre fundador buscou para excitar 

progressos na teoria e na prática daquela indispensável ciência".   

  Exactamente nos dias em que D. Francisco saiu de Angola, o 

primeiro-ministro do rei D. José, o Marquês de Pombal, publicava em 10 de 

Outubro de 1772 o decreto que instituía o "subsídio literário" tornado 

extensivo a todos os territórios nacionais, mesmo as províncias ultramarinas. 

Destinava-se a fomentar a cultura intelectual e a divulgar a alfabetização. 

Muito mais se engrandeceria o nome de Sousa Coutinho se pudesse fazer 

frente às despesas que o desenvolvimento escolar acarreta, se este decreto 

tivesse sido publicado e aplicado mais cedo. 

  Em 11 de Novembro de 1772, a poucos dias do fim do seu 

governo, ainda D. Francisco Inocêncio criou mais uma escola de ler, 

escrever e contar, como então se dizia. Sabemos ter fundado além disso a 

Aula Régia de Latim, onde se estudavam matérias mais desenvolvidas.  

  Fora do quadro missionário, nada havia organizado em 

relação ao ensino, até meados do século XIX. Pouco ou nada se pensou 

organizar a sério onde não houvesse missionários. Com a retirada dos 

jesuítas, nos meados do século XVIII, a província de Angola e, muito 

particularmente, a cidade de Luanda ficaram sem mestres que ensinassem. 

No tempo de Sousa Coutinho, como já vimos, e como consequência da 

expulsão dos religiosos da Companhia de Jesus,  tomaram-se algumas 

medidas ordenadas e sistematizadas, dignas da atenção e do apreço dos 

cultores da História. Basilarmente, nada diziam ainda a respeito do ensino 

dos indígenas, pois destinavam-se quase exclusivamente aos europeus, 

embora não fossem afastados delas os africanos que quisessem e pudessem 

instruir-se, sabendo-se que bastantes aproveitaram a oportunidade que lhes 

era concedida, com resultados satisfatórios. 

  No tempo de Saldanha da Gama, que governou Angola desde 

1807 a 1810, usando o título nobiliárquico de conde de Porto Santo, 

renovou-se a iniciativa de Sousa Coutinho, criando-se ou restabelecendo-se 

escolas de primeiras letras em Luanda e Benguela; estas cidades constituiam 

as duas mais importantes povoações de Angola. Mas estas providências só 

se consolidaram depois da publicação do decreto que criava a instrução 

pública em Angola e demais territórios ultramarinos, em 1845; deu começo 

à sua estruturação, embora viesse a ter desenvolvimento demorado e 

execução demasiado lenta, como veremos no momento e lugar oportunos. 

  Em 9 de Janeiro de 1792, o governador-geral Manuel de 

Almeida e Vasconcelos ordenava que o ouvidor-geral tomasse a direcção 
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dos estudos e educação da juventude, pelo que se manifestava excessivo 

descuido e notável desprezo. Propunha-se dar aos novos, à mocidade de 

Angola, instrução condizente com as exigências e necessidades dos tempos 

que iam passando. Deve notar-se que a Directoria dos Estudos e Escolas do 

Reino só foi instituída em Portugal cerca de três anos mais tarde, isto é, em 

17 de Dezembro de 1794.  

  O problema escolar havia sido posto já antes, como sabemos, 

embora muito secundariamente. Assim, a carta régia de 17 de Outubro de 

1773 determinava que o imposto cobrado sobre a aguardente e a carne fosse 

destinado ao pagamento dos professores, cujo vencimento não estava 

previsto nas despesas públicas correntes. Em Março de 1794, o ministro 

Martinho de Melo e Castro aplicou o imposto sobre o tabaco, proveniente 

do Brasil e importado pelo porto de Luanda, à satisfação do pagamento ao 

professor da Aula de Gramática Latina e ao mestre de ler e escrever, que 

então exerciam as suas funções na capital de Angola. 

  A carta régia de 17 de Dezembro de 1794, subscrita pelo 

príncipe-regente de Portugal, o futuro  D. João VI, rei do Reino Unido de 

Portugal, Brasil e Algarves, então a governar o País por motivo de doença 

declarada da rainha D.  Maria I, sua mãe, entregava aos bispos dos 

territórios ultramarinos a direcção das escolas. No caso concreto de Angola, 

a nomeação dos professores seria feita pelo governador-geral com a 

anuência do prelado. Realmente, as escolas daquele tempo deviam interessar 

tanto à autoridade eclesiástica como à autoridade civil, visto serem membros 

do clero muitos dos professores e dedicarem atenção muito particular à 

difusão da instrução religiosa. 

  Em 8 de Fevereiro de 1795, foi nomeada professora da 

cadeira de ler, escrever e contar, para a educação de meninas, tendo o 

vencimento anual de cento e vinte mil reis, a esposa do tenente António 

Manuel da Mata, Teresa Maria de Albuquerque; aquele oficial regia nessa 

altura a Aula de Geometria, para que tinha sido nomeado em Outubro de 

1791. No mesmo dia da nomeação da professora de meninas, foi nomeado 

também um professor para o sexo masculino, Frei João do Monte Carmelo, 

que desempenharia idênticas funções e tinha igual vencimento. 

  Alguns autores, como por exemplo Silva Rego, no seu livro 

O Ultramar Português no Século XVIII, parecem inclinar-se para a hipótese 

de a professora Teresa Maria de Albuquerque ter tomado conta do ensino na 

mesma altura em que o marido foi nomeado lente de Matemática.  

  Apesar de termos colhido referências em vários escritores 

quanto à identidade de Frei João do Monte Carmelo que o dão como 

religioso franciscano, o seu nome leva-nos a pensar que talvez fosse 
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carmelita descalço, pois existiam em Luanda as duas congregações e não 

nos parece lógico que um frade tivesse nome de religião próprio de ordem 

estranha e não da sua. 

  Pela carta régia de 19 de Agosto de 1799, já referida noutro 

lugar, foram enviadas instruções referentes ao ensino público, em Angola, 

ordenando a forma de fazer a nomeação dos professores e tratando de outras 

questões de interesse para o desenvolvimento escolar. Recomendava que se 

promovesse nesta província o estudo das línguas latina e grega, a que se 

dedicava particular atenção, e ainda de outras matérias a que já fizemos 

menção. 

  Estas determinações régias deveriam estar, por certo, no 

prosseguimento da questão exposta pelo governador D. Miguel António de 

Melo, nos seus ofícios de 6 e 24 de Dezembro de 1798, em que propunha a 

criação de uma escola de primeiras letras  na cidade de Benguela e tratava 

de outros problemas do ensino. No dia 31 do mesmo mês e ano, sugeria que 

os ordenados a pagar ao mestre da Aula de Gramática Latina e ao capelão 

do Regimento de Infantaria de Luanda fossem somados para o pagamento 

do professor da escola e do capelão, podendo sem mais despesa ficar aquele 

estabelecimento de ensino com o indispensável mestre e o regimento com o 

serviço religioso assegurado. Se bem entendemos, pretendia que o professor 

e o capelão fosse o mesmo sacerdote; como o seu vencimento seria, daquela 

forma, bastante elevado, pois juntava dois ordenados, poderia encontrar-se 

mais facilmente um padre competente que tomasse a seu cargo as duas 

funções, compatíveis uma com a outra. 

  No dia 3 de Setembro de 1799, o ministro da Marinha e 

Ultramar, Rodrigo de Sousa Coutinho, filho do celebérrimo governador-

geral de Angola D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, mandou 

nomear um professor de reconhecido mérito e boa moral para visitar as 

escolas e verificar a assiduidade dos mestres e a eficiência dos métodos de 

ensino por eles empregados, o grau de aproveitamento e aplicação dos 

alunos, e que de tudo se enviasse o competente relatório, para ser 

apresentado ao príncipe-regente. 

  No tempo do governador-geral António Saldanha da Gama, 

conde de Porto Santo, que esteve à frente dos destinos desta província desde 

1807 a 1810, a europeia Antónia Basília de Brito, esposa do primeiro 

tenente de artilharia Francisco de Paula Vasconcelos, então a reger a Aula 

de Matemática, dava lições de leitura e escrita, de francês e desenho, de 

música e bordados, numa das salas do palácio do Governo-Geral, aonde 

afluíam as filhas das principais famílias de Luanda. Esta iniciativa tinha o 

apoio da esposa do governador, a quem se atribui geralmente o nome de D. 
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Antónia de Saldanha, por apropriação do de seu marido. Há quem afirme 

ainda que ela colaborava também, dirigindo alguns trabalhos e ensinando 

determinados grupos. 

  Apesar do que diversos autores afirmam, e que nós acabámos 

de referir, temos dúvida em aceitar que o nome da esposa do tenente 

Vasconcelos seja aquele. Parece antes, mais lógico que se refira à esposa do 

governador-geral, cujo nome, segundo a obra Nobreza de Portugal, era 

Antónia Basília Herédia de Bettencourt, filha de José de Brito Herédia e de 

Joana de Brito Bettencourt. Não  negamos que a esposa do conhecido oficial 

colaborasse na tarefa do magistério, não sendo o primeiro caso conhecido de 

um casal de professores a leccionar em Luanda. Falámos já do tenente 

António Manuel da Mata, professor da Aula de Matemática, e de sua mulher 

Teresa Maria de Albuquerque, professora de meninas. Seria mais provável 

que a professora fosse a mulher de um oficial do que a esposa do 

governador. Apenas pomos objecção quanto ao nome por que é conhecida, 

salientando simplesmente a confusão estabelecida com a senhora do conde 

de Porto Santo. A Comissão de Toponímia de Luanda prestou homenagem à 

distinta dama, dando o seu nome a uma das artérias da cidade — Rua D. 

Antónia de Saldanha. 

  Um documento oficial, que tem a data de 4 de Agosto de 

1816, faz referência a um requerimento de Maria do Carmo Freire de Faria, 

viúva do tenente de artilharia Pedro Bonifácio Freire de Faria, a qual se 

identificava a si mesma como mestra de meninas, o que nos prova haver 

então uma escola feminina em Luanda. Talvez até fosse de iniciativa e 

propriedade particular! Quem sabe se aquela senhora não teria necessidade 

de lançar mão deste meio para poder viver, depois do falecimento do 

marido!? Merece referência o pormenor de haver em Luanda, nos princípios 

do século XIX, bastantes famílias, europeias e africanas, particularmente as 

de maior representação e importância, que estavam dispostas a dar às suas 

filhas alguma preparação literária, coisa que naquele tempo nem sempre era 

apreciada, tendo-se generalizado até um adágio em que a mulher letrada é 

desfavoravelmente considerada. 

  No final do século XVIII ou começos do século XIX, foi 

criada em Benguela, em data que não conseguimos apurar, a respectiva 

escola feminina. O seu funcionamento não pode ser acompanhado, tal como 

acontece com a de Luanda, por falta de referências e de documentos que se 

lhes reportem. Tudo nos leva a acreditar que a sua actividade deverá ter sido 

muito irregular. 

  Percorrendo o livro de Silva Rego, O Ultramar Português no 

Século XVIII, podemos colher a informação de que, nos primeiros anos do 
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centénio seguinte, o rei do Congo mandou alguns rapazes para Luanda, a 

fim de aprenderem os ofícios de pedreiro e carpinteiro. Nós sabemos que, 

em casos destes, se lhes ensinava também a ler e a escrever. O governador-

geral entendia ser melhor mandá-los para Lisboa, pois em Angola não havia 

mestres competentes destes ofícios. O rei do Congo, retomando a política de 

aproximação já usada nos séculos XVI e XVII, pedia que fossem enviados 

missionários para as suas terras, não sendo atendido pela circunstância de 

não haver sacerdotes disponíveis. Em 3 de Junho de 1804, o rei congolês era 

informado, por carta do governador, que o seu sobrinho D. Afonso estava 

em Luanda, onde fazia o estudo das primeiras letras; aprendia com 

facilidade a exprimir-se em português, os mestres estavam contentes com os 

progressos registados, e o jovem escolar deixava aos domingos o convento 

de Santo António, em que estava hospedado, a fim de passar o dia no 

palácio, onde jantava. O jantar daquele tempo deveria ser ainda a refeição 

do meio-dia.  

  Alguns anos depois, aparecem-nos dois estudantes da família 

real do Congo a cursar aulas em Luanda; um deles, o príncipe D. Afonso 

(era certamente outro indivíduo de nome igual) mostrava fracas qualidades e 

andava em más companhias. Acontecia isto em 1811; no ano seguinte, em 

carta de 3 de Novembro, já se dizia que o infante D. Pedro, que outrora se 

aplicava ao estudo e comportava bem, tinha agora comportamento 

condenável, pois chegara a vender como escravo outro moço conguês, por 

certo membro da sua família, pois era designado por D. Pedro, tal como o 

primeiro. Estes dados apenas nos permitem concluir que a escola continuava 

a merecer as atenções e se via no estudo uma forma eficiente de valorizar as 

populações indígenas, mesmo que fossem da aristocracia da terra.  

  No dia l7 de Abril de 1796, chegaram a Luanda, vindo de 

Lisboa, dois nativos que haviam sido educados no Seminário da Caridade, 

Vitorino Pedro e Mateus António Jacques. Foram confiados ao cuidado do 

mestre régio de Gramática Latina, até à chegada do bispo de Luanda, D. 

Luís de Brito Homem. Há notícia de outros casos idênticos, enviando alguns 

estudantes para Portugal e outros para o Brasil, onde cursavam os estudos a 

que iam destinados. Muitos deles regressaram a Angola, distinguindo-se 

entre os habitantes da cidade de Luanda pela sua projecção social, embora 

nalguns casos pudesse esperar-se deles actuação ainda mais brilhante! 
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DECADÊNCIA MISSIONÁRIA 

 

  A cultura intelectual não se compreende hoje sem a 

imprensa, valor positivo que pode servir para avaliar o interesse de um povo 

pelos problemas do espírito. Este valor manifestou-se logo em toda a sua 

extensão e importância a seguir à invenção de Guttemberg. Por isso, 

encontramos frequentes referências a obras editadas na Europa mas que se 

prendem de perto com a evangelização, escolarização e civilização 

ultramarinas.  

  À medida que o tempo passa, mais se acentua a importância 

do Ultramar na actividade literária portuguesa. Pode dizer-se que a maior 

parte dos grandes monumentos da cultura lusíada, dos séculos XVI, XVII e 

XVIII, foram inspirados na realidade ultramarina, uns de forma imediata e 

directa e outros indirectamente. Alguns cronistas, o grande Luís de Camões 

e outros épicos, sobretudo os dois brasileiros (Basílio da Gama e Santa Rita 

Durão), o fabuloso Fernão Mendes Pinto e os autores da literatura de 

viagens, os redactores anónimos das emocionantes narrativas que 

constituem a História Trágico-Marítima, e até parte dos escritores 

moralistas, de que se destaca o P. António Vieira com os seus 

impressionantes sermões, puderam enriquecer o seu estilo e dar vida às 

obras produzidas com a sua experiência pessoal do ambiente transmarino. 

Sabemos que o próprio João de Barros empreendeu a elaboração da sua 

Gramática, a primeira da língua portuguesa, pensando nos serviços que 

poderia prestar às escolas e professores das terras de além-mar. 

  A actividade civilizadora de Angola traduziu-se na 

elaboração de alguns trabalhos editoriais, à semelhança do que se verificou 

noutras paragens. Não podemos dizer que sejam muito numerosos; no 

entanto, regista-se número significativo de obras e de edições, a condizer 

com o nível intelectual angolano e as necessidades da sua escolaridade. 

Compreensivelmente, publicavam-se apenas obras catequéticas e de 

linguística; as demais vinham da Europa, aproveitando-se o que ali se usava 

e editava. A actividade missionária antecipou-se, neste particular, em mais 

de dois séculos às solicitações científicas, que só começaram a manifestar-se  

na segunda metade do século XIX.  

  No ano de 1624, no dia 4 de Março, tendo acabado de se 

imprimir a Cartilha da Doutrina Cristã, do jesuíta P. Mateus Cardoso, foi 
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dada licença para circular ou correr, como naquele tempo se exigia. Este 

livro foi o primeiro que se editou numa língua africana falada no hemisfério 

sul, e estava escrito em português e em quicongo. 

  Olhando para o frontispício desta edição, que o P. António 

Brásio reproduz no seu livro História e Missiologia, verificamos que a obra  

foi composta pelo P. Marcos Jorge e acrescentada pelo P. Inácio Martins, 

tendo sido "de novo traduzida na língua do reino do Congo por ordem do P. 

Mateus Cardoso, teólogo, da Companhia de Jesus, natural da cidade de 

Lisboa", e dedicada "ao muito poderoso e católico rei do Congo, D. Pedro 

Afonso, segundo deste nome", tendo como título: Doutrina Cristã. 

  Logo em 1642, foi impresso na cidade de Lisboa o primeiro 

catecismo em quimbundo. Tratava-se de uma obra bilingue, pois tinha 

também o texto português. Foi organizado pelo P. Francisco Paccónio e 

reduzido a método mais breve pelo P. António do Couto. O título da obra 

era Gentio de Angola Suficientemente Instruído. Na gravura que o P. Brásio 

fez inserir no livro acima mencionado pode ler-se que se tratava de edição 

póstuma. Em 1661, saíu a segunda edição, mas desta vez trilingue, pois 

além do português e do quimbundo incluia o texto latino, a que era dado o 

título: — Gentilis Angolae Fidei Misteriis. Reconhecia-se ter grande 

interesse para uso das escolas no ensino das verdades da Fé e noções 

rudimentares da doutrina cristã. Continuou a editar-se durante mais de dois 

séculos, como veremos na devida altura. 

  Deve salientar-se que todos os intervenientes nas três edições 

referidas eram membros da Companhia de Jesus. 

  O missionário capuchinho italiano, P. Jacinto Vetralha, 

parece ter traduzido, em 1650, a cartilha de doutrina cristã do P. Mateus 

Cardoso, publicando-a desta vez em quatro idiomas, latim, italiano, 

português e conguês. O mesmo missionário escreveu uma gramática, com  

vocabulário da língua quicongo, editada em 1659, em Roma. O frontispício 

da obra está em latim: — Regulae quaedam pro difficillimi congentium 

idiomatis faciliori captu ad Gramaticae normam redactae. Veio a ser 

traduzida pelo bispo de Luanda, D. António Tomás da Silva Leitão e Castro 

(1884-1891), e publicada nesta cidade em 1886, em edição da Imprensa 

Nacional de Angola, recebendo então o título: —"Regras para mais fácil 

inteligência do difícil idioma do Congo". A primitiva edição tinha sido 

efectuada na tipografia da Sagrada Congregação da Propagação da Fé e 

levou no rosto uma gravura em redondo com legenda missionária, de 

inegável beleza. 

  Ainda dentro do século XVII, embora já no final da última 

década, foi dada licença para correr à primeira gramática de quimbundo de 
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que se conhece a edição. Foi seu autor o jesuíta P. Pedro Dias que, como já 

referimos noutro lugar, a elaborou no Brasil e a fez imprimir em Lisboa, no 

ano de 1697. Afirma-se que a licença para poder circular lhe foi dada a 7 de 

Agosto desse ano. Pela gravura incluída no livro do P. António Brásio, já 

mencionado, pode verificar-se que era dedicada à Virgem do Rosário, "Mãe 

e Senhora dos mesmos Pretos". 

  A poucos anos da publicação da gramática de quimbundo, foi 

publicado um catecismo, em 23 de Dezembro do ano de 1704, ao qual se dá 

por vezes o nome de pastoral e cujo autor se diz ter sido o bispo de Angola e 

Congo, D. Luís Simões Brandão (1702-1720). Usou-se para a catequese e 

também para o ensino das primeiras letras, até ao princípio do século XX, 

portanto durante cerca de cem anos. 

  No ano de 1715, foi impresso em Lisboa um livrinho cujo 

título era: —Doutrina Cristã acrescentada com alguns documentos. Muitos 

missionários preferiam esta obra ao trabalho dos jesuítas, segundo a edição 

de 1642, outras vezes impressa e então ainda em uso. Estava também escrito 

em duas línguas, português e quimbundo. Era seu autor o P. José Gouveia 

de Almeida, natural de Luanda, onde exerceu entre outras as funções de 

presidente da Santa Casa da Misericórdia.  

  Em 1784, fez-se nova edição do catecismo inaciano, dos 

padres Paccónio e Couto, que o Marquês de Pombal havia proibido em 

1772, sob o pretexto de que deveria usar-se somente a língua portuguesa nas 

actividades da evangelização. Os legisladores e os políticos não se dão 

conta, muitas vezes, do ridículo a que se expõem perante a História, ao 

tomarem certas medidas. A sua prepotência não se impõe aos estudiosos 

futuros. Reconhece-se facilmente que isso não era possível, no estado em 

que se encontravam então as missões portuguesas, que caminhavam a 

passos largos para a decadência e para o aniquilamento. A obra missionária, 

outrora tão cara aos nossos compatriotas, estava a definhar a olhos vistos! 

  Em 1765, já a nossa actividade evangelizadora estava 

bastante diminuída e entrava em pleno período de decadência. O fervor 

apostólico lusitano arrefecera. O que se fazia era mais de carácter 

burocrático, rotineiro, do que por exigências espirituais e respeito ao sentido 

ecuménico da Igreja. Assim, a Santa Sé viu-se na necessidade de erigir uma 

nova e vasta região missionária, a Prefeitura Apostólica do Loango, 

confiada aos cuidados de sacerdotes franceses, os quais  arribaram àquela 

região logo no ano imediato. Mas também estes se sentiram pouco atraídos 

por aquelas terras e por aquelas gentes, e a iniciativa morreu, aguentando-se 

apenas durante escassos dez anos, manteve-se até 1776. Os missionários 

franceses sofreram a influência política e social do seu país, que não era 
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favorável à divulgação da doutrina católica em terras de missão nem à 

aceitação dos sacrifícios que ela impõe. Reinava por toda a parte o 

racionalismo materialista, as ideias enciclopédicas haviam conquistado 

muitos espíritos e instalaram-se mesmo em cérebros clericais... 

  Quando a Sagrada Congregação da Propagação da Fé 

começou a enviar os seus missionários para o Ultramar Português, o 

Governo de Lisboa alarmou-se e entrou imediatamente em negociações com 

a Santa Sé, procurando defender o que tradicionalmente era e pretendia que 

continuasse a ser um direito lusitano. Como não foi possível substituir por 

missionários portugueses os missionários estrangeiros, ficou sem efeito o 

oferecimento da Sé Apostólica, que estava disposta a mandar sair os padres 

que enviara, à medida que pudessem ser estabelecidos no seu lugar 

sacerdotes de nacionalidade portuguesa e preparados em Portugal. 

  Nos primeiros tempos da expansão, até pelos meados do 

século XVII, os portugueses conservaram um fervor religioso e um interesse 

missionário digno dos maiores elogios, dos mais rasgados encómios. 

Dispersavam a sua actividade pelo Oriente, pelo Brasil, e ainda pelas 

inóspitas regiões da África. A partir daqui, começou a notar-se um 

acentuado arrefecimento de entusiasmo, que veio a dar num desleixo 

censurável e num abandono pecaminoso. Por isso mesmo, a partir de certa 

altura, começam a faltar referências às actividades missionárias de Angola, 

devido ao abandono quase sistemático das posições anteriormente ocupadas, 

umas vezes por incúria e outras por razões ponderáveis e importantes. 

  Para fazermos ideia mais exacta da situação, basta olhar para 

o panorama geral e para a situção normal do clero neste território. Em 

determinado momento do último quartel do século XVIII, a rainha D. Maria 

I pediu que lhe fosse enviado o relato completo e circunstanciado do estado 

da província, sob o aspecto religioso. As notícias remetidas de Luanda 

foram alarmantes.Então a soberana, por aviso régio de 17 de Junho de 1778, 

pediu aos bispos do reino, e de modo muito particular ao de Coimbra, que 

convidassem o clero secular que lhes estava sujeito a oferecer-se para ir para 

Angola, pois era absolutamente necessário dar novo incremento à obra 

envangelizadora, que precisava de ser desenvolvida e intensificada, e em 

que desde longa data Portugal estava empenhado. Nada encontrámos que 

nos indicasse ter aquele aviso tido a aceitação que D. Maria I esperava do 

zelo do clero diocesano português, que demonstrou não ser grande. 

  No dia 4 de Dezembro de 1779, chegou a Luanda uma 

missão composta por dezassete padres de diversas congregações religiosas e 

um sacerdote secular. Pretendia-se dar novo impulso à tarefa civilizadora. 

Esta iniciativa tivera também decidido apoio da rainha Piedosa e do seu 
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ministro Martinho de Melo e Castro. Mas o mal que atacava as missões era 

crónico, quase endémico e não seria uma injecção de vitalidade que lhe 

daria a robustez e a força perdidas, no decurso de longas dezenas de anos. 

  Pouco tempo depois partiram para o Congo quatro 

missionários, sendo um deles sacerdote secular. Era este o bacharel em 

Cânones, Dr.André do Couto Godinho. A antiga cristandade de São 

Salvador não tinha então um único clérigo. Durante o trajecto, morreu o 

superior da missão, Frei Libório da Graça, no dia 6 de Outubro de 1780. 

Tinham partido de Luanda a 2 de Agosto, tendo feito diversas e demoradas 

paragens que se prendem com a actividade evangelizadora, pois de outro 

modo não se compreenderia tão grande dilação, visto que a chegada ao 

Congo se verificou já no ano seguinte. 

  No princípio do seu período de governo, Manuel de Almeida 

e Vasconcelos (1790-1797) informava que havia em Angola poucos 

indivíduos brancos e os que aqui viviam, na maior parte dos casos, eram de 

má índole. Quanto ao aspecto religioso, afirmava que a relaxação dos 

costumes chegara a termos extremos. 

  Reconhecendo o mérito dos capuchinhos italianos, 

continuaram a fazer-se diligências para os encaminhar para este campo de 

apostolado, tendo chegado dois religiosos a Luanda em Junho de 1791, Frei 

Raimundo Dicomano e Frei José Maria de Florença; em Agosto chegou 

outro missionário, Frei Fidelis de Ferraria.  

  O governador-geral comunicava, em 28 de Julho, a vinda de 

três religiosos degredados, Frei Pedro de Nossa Senhora do Carmo, crúzio 

(frade de Santa Cruz de Coimbra), apenas de ordens menores, Frei José 

Xavier Pereira Valente, religioso da Ordem de São Jerónimo, e ainda outro, 

franciscano da Ordem Terceira da Penitência, cujo nome não era indicado 

no documento em questão. 

  O governador-geral de Angola, D. Miguel António de Melo, 

conde de Murça, pedia ao príncipe-regente, em 3 de Outubro de 1797, que 

ordenasse aos superiores das ordens religiosas, dedicadas à actividade 

missionária, nomeadamente os franciscanos e os carmelitas descalços, pois 

mantinham convento em Luanda, que escolhessem membros dotados de 

verdadeiro espírito evangélico para virem doutrinar nestas terras. Esperava-

se que pudessem juntar a força persuasiva de exemplos edificantes e de 

virtudes acrisoladas aos seus ensinamentos e pregação, combatendo a tibieza 

e o materialismo que se haviam generalizado. Ao mesmo tempo, informava 

a corte que os barbadinhos italianos eram os mais zelosos e exemplares 

missionários que trabalhavam nestas terras.  

  No dia 31 de Julho do ano imediato, comunicando a partida 
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para a Itália dos missionários capuchinhos da província de Toscana, Frei 

José Maria de Florença e Frei Raimundo de Dicomano, confessava que 

deixaram aqui muitas saudades e grandes exemplos das suas virtudes. Pedia 

que viessem mais religiosos desta congregação, pois reconhecia serem os 

que mais convinham, os únicos que só cuidavam de exercer o melhor 

possível o seu ministério. Não se esquecia ainda de lembrar e salientar até 

que ficaram em Luanda somente três sacerdotes capuchinhos, o superior do 

hospício, um missionário enfermo e outro que tinha mais de vinte anos de 

estadia em Angola.  

  Em 1 de Junho de 1801, o mesmo governador-geral, o conde 

de Murça, D. Miguel António de Melo, propunha que fosse extinta a Junta 

das Missões, criada em Angola pela carta régia de 18 de Março de 1693, a 

que fizemos referência. Propunha igualmente que os párocos do sertão 

(poucos seriam!) fossem pagos pela Fazenda Real sem necessidade de 

apresentarem os atestados passados pelos capitães-mores, simplificando um 

tanto as exigências burocráticas.  

  No dia 31 de Outubro do mesmo ano de 1801, entre outras 

coisas, informava o Governo de Lisboa que não tinha chegado ainda a 

Luanda um religioso dominicano que vinha degredado para Angola, Frei 

Domingos de Nossa Senhora. E nesse mesmo dia informava, a propósito do 

requerimento de um sacerdote, que em seu entender "não devia ser deferido 

por alterar a verdade dos factos e caluniar o bispo". Continuamos a notar em 

Angola a presença de elementos indisciplinados do clero e o envio para este 

território de membros indesejáveis, com o correspondente abaixamento da 

vitalidade missionária. 

  Nos últimos tempos do seu governo, apresentou-se ao mesmo 

governador-geral o problema do pagamento da pensão aos carmelitas 

descalços. Além da quantia habitual, pediam importância igual pela 

pregação feita na catedral, nos domingos do Advento e da Quaresma. Como 

as relações entre o poder civil e o clero não eram perfeitamente cordiais, 

este simples caso deu motivo a descontentamento e desconfiança, com a 

correspondente e quase ridícula consulta às estâncias superiores. Notava-se 

também a tendência exagerada para a concentração dos poderes, sendo 

necessário recorrer a Lisboa mesmo para questões absolutamente 

secundárias e que bem poderiam resolver-se em Luanda.  

  Apresentando-se-lhe o problema da fundação de um 

convento novo, emitiu opinião desfavorável, aproveitando a oportunidade 

para salientar que os missionários de Angola, com excepção dos 

capuchinhos, "não tinham qualquer utilidade". Aqueles sim, levavam vida 

exemplar e edificavam os povos com o seu exemplo, com o seu trabalho, 
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com as suas palavras e as suas virtudes. É interessante notar a insistência 

com que este e outros governadores elogiam os capuchinhos italianos, 

enquanto criticam e condenam os demais. O novo convento, a que D. 

Miguel António de Melo se referia, deveria ser estabelecido em Benguela, 

por iniciativa dos franciscanos, que ele dizia "serem prejudiciais em vez de 

serem úteis". A informação tem a data de 17 de Agosto de 1801, e leva-nos 

a perguntar se não seria demolidora! 

  O seu sucessor, Fernando António Soares de Noronha, logo 

em 2 de Junho de 1803 apresentou queixa contra algumas congregações 

missionárias, querendo mostrar que eram quase completamente inúteis e 

apoiando a sua opinião no parecer do próprio prelado da diocese — que 

então era D. Joaquim Maria de Mascarenhas Castelo Branco (1802-1807) —

, pois só tratavam do que dizia respeito aos seus interesses particulares. A 

propósito dos respectivos conventos, sugeriu que o de Santo António ficasse 

a servir para o quartel dos oficiais, mudando-se os religiosos para o antigo 

convento dos jesuítas, extinguindo-se também o dos marianos. Propunha 

que os respectivos proventos fossem atribuídos à Misericórdia, porquanto 

fazia anualmente grande despesa com o tratamento de civis e militares que 

tinham necessidade de se curar no seu hospital. Quer-nos parecer que a 

sugestão não foi concretizada, pois não há notícia da mudança que se 

defendia. O convento de Santo António existia ainda à data da extinção das 

ordens religiosas, tendo sido demolido no tempo do governador-geral 

Francisco António Gonçalves Cardoso, pelo ano de 1868. Quanto aos 

religiosos designados por marianos, só poderiam ser os carmelitas 

descalços, cuja congregação tem como padroeira principal Nossa Senhora 

do Monte Carmelo, vulgarmente conhecida por Nossa Senhora do Carmo, e 

portanto pode ser-lhe aplicado aquele designativo. Além disso, só havia em 

Luanda as três famílias religiosas a que tantas vezes nos temos referido — 

capuchinhos italianos, franciscanos portugueses e carmelitas descalços —  

pois os jesuítas haviam sido  expulsos quarenta anos antes. 

  No final do século XVIII, existiam em Angola trinta e nove 

sacerdotes, assim distribuídos: — vinte e seis seculares, sendo seis 

europeus, quatro brasileiros e dezasseis africanos; treze regulares, sendo três 

capuchinhos, cinco franciscanos e cinco carmelitas. Quanto ao clero regular, 

temos outra informação, também do final do século, embora de outro 

momento histórico. Por ela podemos fazer ideia mais exacta da situação; era 

constituído por seis carmelitas descalços, três capuchinhos italianos e seis 

franciscanos da Terceira Regra; apenas os capuchinhos nada tinham de 

especial a referir em seu desfavor. Um dos carmelitas estava suspenso de 

ordens, tendo sido enviado para Angola em cumprimento de pena de 
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degredo, agravada com aquela suspensão; outro estava preso por ordem do 

prelado, em castigo de crimes gravíssimos, relativos ao ministério 

sacerdotal. Um dos religiosos franciscanos fora condenado a prisão perpétua 

por crime de homicídio e roubo; havia outro que cumpria pena de três anos 

de prisão, por delito de furto e esfaqueamento; o terceiro fora condenado a 

dez anos de degredo; finalmente, o quarto estava na África em cumprimento 

de pena judicial, de  que não eram dados pormenores, tendo sido remetido 

para aqui pelo intendente-geral da polícia. Podemos completar as 

informações que vimos dando, reproduzindo de uma lista oficial a situação 

dos religiosos, missionários de Angola, referente a 3 de Maio de 1794; 

segundo ela, havia um capuchinho na Missão do Congo, outro no Hospício 

de Santo António, em Luanda, e um terceiro na Missão do Bengo; no 

convento carmelita de Luanda vivia um religioso da respectiva congregação; 

contava-se ainda na cidade um frade louco; estavam aqui três franciscanos, 

dois deles condenados a cárcere (ou degredo) perpétuo. 

  A primeira metade do século XIX, sendo de grande 

importância na História de Portugal, devido às profundas alterações 

registadas neste período e aos acontecimentos que então ocorreram — 

invasões francesas, mudança da corte para o Rio de Janeiro e seu regresso a 

Lisboa, estabelecimento do regime constitucional, independência do Brasil, 

guerra civil entre D. Pedro e D. Miguel, lutas liberais, revoluções internas 

— não ficou marcada na História de Angola, quanto ao aspecto cultural, 

missionário e escolar, por iniciativas dignas de registo e nem sequer 

podemos localizar referências abundantes, notando-se nos autores um 

silêncio que não passará despercebido. 

  Registe-se, no entanto, a tentativa de fundar em Luanda um 

museu, uma biblioteca e um jardim botânico, atribuída ao governador-geral 

António Manuel de Noronha, visconde de Santa Cruz, cujo breve período de 

administração se localiza nos anos de 1838 e 1839. Os frutos práticos da 

iniciativa não foram lisonjeiros e nem sequer satisfatórios.  

  A fundação do jardim botânico tinha sido já focada no ofício 

de 17 de Março de 1812, datado no Rio de Janeiro e subscrito pelo conde de 

Galveias. Nele se determinava que fossem tomadas providências para que se 

estabelecesse um horto farmacêutico em Luanda, onde seriam cultivadas 

plantas medicinais, aplicáveis no tratamento de diversas enfermidades, 

estranhando-se que não tivesse sido já tomada tal iniciativa, numa região em 

que a terra arável não tinha grande valor e o trabalho servil era barato... Em 

5 de Novembro de 1814, voltava a falar-se no mesmo assunto, e por 

informações desta data ficamos a saber que havia sido encarregada da sua 

concretização a Santa Casa da Misericórdia de Luanda, o organismo que 
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mais de perto deveria interessar-se por este projecto e o que tiraria dele 

maiores vantagens materiais. Outros documentos anteriores, de Novembro 

de 1812 e Outubro de 1813, tratavam também o mesmo problema. 

  Quanto ao que diz directamente respeito à actividade escolar 

e à missão civilizadora e evangelizadora, não podemos esquecer a expulsão 

das ordens religiosas, cuja vitalidade era quase inexistente e cuja acção 

prática era quase nula. O período de trinta e cinco anos, que vai de 1810 a 

1845, em termos históricos não pode considerar-se extenso. No caso 

presente, porém, reveste-se de importância excepcional, porque antecede 

imediatamente a publicação de um decreto basilar na estruturação do ensino 

no Ultramar português e, consequentemente, em Angola. Os verdadeiros 

motivos e os fundamentos autênticos  do desinteresse registado devem 

procurar-se mais nos meandros políticos seguidos pelo Governo de Lisboa 

do que nas necessidades, solicitações ou exigências das populações 

ultramarinas, europeias ou autóctones. 

  O decreto de 28 de Dezembro de 1833, que alguns autores 

dizem ser do dia 31 do mesmo mês e ano, determinava que os bispos do 

reino promovessem, entre os membros do clero das suas dioceses, o 

recrutamento voluntário de pelo menos duzentos sacerdotes que quisessem 

trabalhar nas missões católicas de Angola; através do respectivo aviso régio 

eram convidados todos os eclesiásticos zelosos a ir trabalhar neste vasto 

campo, oferecendo-lhes mesmo algumas vantagens materiais, embora não 

excepcionais. Nem um só se prontificou a ir para a África; por tal motivo, a 

iniciativa ficou infrutífera. Referimo-nos já a outra tentativa semelhante a 

esta, que também não deu frutos satisfatórios. Infelizmente, o ideal 

missionário era pouco apreciado pelo clero nacional português. Não 

esqueçamos que a Metrópole tinha, nesse tempo, abundância de sacerdotes e 

poderia ceder os missionários de que se precisava sem grande custo e sem 

afectar as obras católicas em que eles se ocupavam. A tibieza e o 

desinteresse que encontramos em Angola é o reflexo e, possivelmente, o 

fruto do que se estendia pelo reino. Em nota inserida na obra de divulgação 

histórica já várias vezes citada, o P. Silva Rego afirma que "a densa 

atmosfera que então se respirava não permitiu a realização deste generoso 

plano", e quanto à expulsão dos missionários e decadência da actividade 

evangelizadora afirma também que "não foi este decreto o único 

responsável pelo declínio das missões, pois as Ordens Religiosas viam-se 

minadas por dentro, por estranha força de dissolução; rareavam as vocações; 

as missões eram, em geral, as mais visadas por esta decadência".  

  Chegou-se, finalmente, ao ponto crítico da História das 

Missões Católicas Ultramarinas. Em 1834, pelo famoso decreto do dia 28 de 
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Maio, as congregações foram banidas de todo o território nacional português 

e a obra civilizadora sentiu a dureza de tão profundo golpe. Apontamos 

aquela data por ser a que se encontra no livro do P. Almeida Silvano, Defesa 

das Ordens Religiosas e Análise do Relatório do Mata-Frades; também se 

encontram autores que afirmam ser do dia 30 do mesmo mês; e não é difícil 

encontrar historiadores abalizados que consideram aquele decreto 

anticonstitucional, apontando as razões em que se fundamentam. 

  A actividade missionária nas terras angolanas sofria de uma 

anemia profunda e orgânica, de verdadeira adinamia. O número de membros 

do clero regular não está perfeitamente determinado, mas não deveria ir 

além de meia-dúzia. Quanto ao clero secular, havia vinte e sete sacerdotes, 

sendo vinte e três angolanos, três portugueses e um brasileiro. 

  Ainda nesse ano de 1834, a Junta Governativa ou Junta 

Provisória do Governo de Angola, como também é conhecida, informava 

que se tinha em vista estabelecer na cidade de Luanda uma casa para a 

educação de meninos órfãos e pobres, aproveitando as instalações do antigo 

hospício ou convento dos capuchinhos, disponíveis devido à expulsão dos 

frades. O relatório oficial afirmava que a instrução da mocidade estava aqui 

totalmente parada, havendo o perigo de os jovens se tornarem elementos 

nocivos à sociedade. Salientava que a iniciativa ainda não tinha sido 

concretizada por falta de professores, não se reconhecendo aos religiosos 

das casas que haviam sido extintas qualidades bastantes para se 

desempenharem de tal tarefa. E por fim pedia que a pretensão não fosse 

considerada utópica nem temerária. O documento em que isto se lê tem a 

data de 28 de Novembro de 1834.  

  Finalmente, no dia 7 de Maio de 1835, embarcava no porto 

de Luanda, com destino à Itália, o último missionário capuchinho, Frei 

Bernardo do Burgio, que fez a viagem a bordo do brigue "Audaz". Por 

coincidência notável, no dia em que se completavam cento e treze anos, 

desembarcavam de novo em Angola os missionários da Ordem dos 

Capuchinhos, a fim de retomaram o trabalho da missionação. Tinham sido 

convidados pelo prelado da diocese, o arcebispo de Luanda D. Moisés Alves 

de Pinho, depois antístite resignatário, titular de Perdices. Haviam saído em 

7 de Maio de 1835 e regressaram a 7 de Maio de 1948. 

  Quando se executou o decreto que expulsava as ordens 

religiosas, o Conselho Governativo de Angola era presidido por um 

sacerdote, o cónego Leonardo José Vilela; os restantes membros eram 

Cândido Francisco da Silva e Inocêncio Matoso de Andrade Câmara. Havia 

então muito poucos missionários do clero regular nesta província. 

Costumam apontar-se apenas os nomes dos superiores de cada um dos 
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conventos — Frei Marcelino do Coração de Jesus, dos carmelitas descalços; 

Frei Alexandre Cardoso, dos terceiros franciscanos; e o já citado Frei 

Bernardo de Burgio, dos capuchinhos italianos. Nunca nos foi possível 

saber ao certo quantos foram os frades expulsos nem identificá-los pelo 

nome. 

  O governador do bispado e ouvidor interino, cónego 

Leonardo José Vilela, era certamente o sacerdote brasileiro de quem atrás se 

fala. Nascera na cidade e diocese de Mariana, no Brasil, pelo ano de 1789, e 

veio a falecer em Luanda no dia 17 de Julho de 1841, contando cerca de 

cinquenta e dois anos de idade. Foi eleito vigário capitular em 27 de 

Fevereiro de 1826, obtendo sucessivas reconduções e confirmações no 

cargo. Ele era o que se diz "pau para toda a colher". Em 19 de Junho de 

1823 prestou juramento à Constituição Política Portuguesa de 1822, sendo 

pároco da catedral; no dia 6 de Novembro de 1828 assinou o juramento de 

fidelidade ao rei D. Miguel I e era então deão e vigário-capitular; passou 

depois a colaborar dedicadamente com os governos liberais, chegando a ser 

apresentado para bispo da diocese de Angola e Congo, na data de 27 de 

Novembro de 1840, mas a Santa Sé nunca chegou a confirmá-lo. Vivia-se 

ainda o período de dificuldades diplomáticas que se seguiu à luta entre D. 

Pedro e D. Miguel. A intransigência e o pouco senso do Governo português 

fez com que o reatamento das relações entre os dois poderes se prolongasse 

mais do que o conveniente, podendo aceitar-se também que o Vaticano se 

não mostrasse grandemente apressado em resolver problemas e solucionar 

dificuldades. As autoridades de Lisboa pretendiam, entre outras coisas, que 

fossem destituídos todos os prelados diocesanos apresentados e confirmados 

no tempo de D. Miguel I, o que era uma exigência inaceitável e com 

aspectos ditatoriais e modos regalistas, pretendendo ao mesmo tempo que 

fossem conservados nas respectivas honras os eclesiásticos que haviam 

usurpado as sedes episcopais e os que D. Maria II fora apresentando. 

  O facto de Portugal não manter relações diplomáticas com a 

Santa Sé, nesta década, fez com que o Papa criasse regiões missionárias em 

diversos pontos do globo, interferindo com territórios até essa altura sujeitos 

ao padroado português, o que prejudicou muito os interesses e o prestígio 

lusitano, além de que contribuiu para criar problemas graves no futuro, os 

quais exigiram de parte a parte estudo apurado, cedência de privilégios e 

regalias, obrigando a emitir novos títulos de garantia. Bastará recordar que, 

em 24 de Abril de 1838, pelo breve Multa praeclara, o Papa Gregório XVI 

desligou da jurisdição portuguesa todas as cristandades situadas fora dos 

limites das possessões ultramarinas sobre as quais Portugal exercia o 

domínio. Devemos atender a que, nesta altura, os limites geográficos 



101 

territoriais de Angola não tinham ainda sido definidos... 

  Este período difícil da História Ultramarina de Portugal é 

muitas vezes designado por "cisma português", embora a expressão não seja 

exacta, pois nunca houve explanação de doutrinas diferentes das que a Igreja 

apresentava. Terminou, praticamente, em Maio de 1841, com a entrega das 

credenciais do enviado extraordinário do Governo de Lisboa junto da Santa 

Sé, o visconde da Carreira, Luís António de Abreu e Lima, e com a 

expedição do breve papal Nullis explicari verbis, em que o Santo Padre se 

congratulava pela aproximação empreendida. 

  No dia 15 de Outubro de 1840, abriu em Angola o último 

concurso para o provimento de benefícios eclesiásticos. O Estado começava 

a abandonar um serviço que pouco lhe interessava ou pelo menos assim 

parecia; a Igreja, embora a aparência denote o contrário, também não tinha 

grande interesse prático em conservar uma protecção que tinha mais de 

sujeição e dependência do que de apoio eficaz, decidido e desinteressado. O 

regalismo seguia o rumo dos seus próprios passos. A Igreja ia sentir 

pesadamente, em todos os pontos geográficos de dominação portuguesa, o 

desagrado daqueles que pretendiam dispor dos seus serviços gratuitamente 

ou então retribuindo-os com afrontas e calúnias, com injúrias e 

perseguições. As autoridades eclesiásticas foram aguentando a situação, em 

nome de uma incompreensível fidelidade, até que apareceu um político mais 

decidido ou mais atrevido, já na vigência da República, que cortou os laços 

que ainda prendiam entre si os dois poderes — que devem colaborar mas 

conservar-se independentes, o que por vezes é mais fácil de dizer do que de 

fazer. 

  Pouco há a expor acerca do ensino secundário em Angola, no 

período que estamos a focar e até mesmo no que se lhe seguiu. Todavia, não 

deixámos de anotar uma ou outra tentativa, uma ou outra experiência 

realizada. Se mais nada dissemos foi porque mais nada conseguimos saber, 

e isso deve-se em grande parte ao facto de não terem produzido resultados 

apreciáveis. 

  Não devemos esquecer que o ano de 1836 ficou 

profundamente marcado no panorama escolar português, com a criação do 

ensino primário obrigatório e gratuito e com a fundação dos liceus distritais. 

O texto legal, publicado em Novembro desse ano, não exerceu papel de 

importância fundamental no Ultramar, nomeadamente em Angola, mas 

deverá admitir-se que conservou a validade legal a qual em pouco ultrapassa 

a inutilidade prática. Um ou outro político mais audacioso ou mais bem 

intencionado procurou adaptar o texto daqueles diplomas às condições do 

ambiente africano, mas os resultados foram pouco animadores. 



102 

  Apesar de se saber que o ensino em Angola, antes de 1850, 

em pouco ultrapassa os desejos louváveis, as aspirações longínquas e os 

projectos idealistas, a recapitulação dos passos que se deram e das 

dificuldades que se venceram ajuda-nos a compreender melhor as condições 

de vida que foi preciso enfrentar e a avaliar mais exactamente as 

contrariedades que surgiram, neste longo e espinhoso caminho. Assim se 

conseguiu estabelecer uma orgânica escolar que se foi enriquecendo pouco a 

pouco e se vai estruturando cada vez melhor, à custa de enormes 

dificuldades e de tentativas mais ou menos satisfatórias, no dilatado 

caminho que ainda falta percorrer! 

  Antes de 1851, segundo Ávila de Azevedo, o ensino em 

Angola estava entregue aos jesuítas. Ora não podemos esquecer que haviam 

passado noventa anos sobre a data da sua expulsão. Aquele autor, ao falar 

dos jesuítas, deveria ter em mente as restantes ordens religiosas, pouco antes 

extintas e os seus membros expulsos de Portugal e seus domínios. Assim, 

poderemos compreender melhor o que outro autor afirma do ensino, nesta 

província, referindo-se à segunda metade do século XVIII e primeira metade 

do século XIX, salientando que quase desapareceu. Isto significa que 

diminuiu bastante em relação ao período anterior, apesar dos esforços feitos 

no sentido de se estabelecer aqui o ensino público produtivo e eficiente. 

  À semelhança do que sucedeu em Portugal no reinado de D. 

Maria II, fizeram-se em Angola as primeiras tentativas de estruturação dos 

serviços escolares. Mas nós sabemos muito bem que a própria parcela 

territorial europeia, com tradição de alguns séculos, teve de enfrentar 

dificuldades enormes, que só foram vencidas nos meados da presente 

centúria, ainda hoje não completamente dominadas. Na África, onde não 

havia essa tradição e onde o número de pessoas civilizadas era relativamente 

pequeno, em percentagem bastante baixa com o cômputo total da população, 

onde a maior parte passava uns anos a amealhar um pecúlio ou fortuna que 

lhe permitisse viver desafogadamente na Europa, onde muitas vezes não 

vinham as mulheres nem os filhos daqueles que aqui labutavam, onde as 

frequentes deslocações dos funcionários, dos militares, dos comerciantes e 

dos colonos impediam obras fixas e estáveis, as dificuldades encontradas 

foram incomparavelmente maiores do que em Portugal.  

  O estudo do desenvolvimento da cultura intelectual, no 

decorrer dos tempos e na crónica das instituições que com ela se relacionam, 

não é uma simples e banal curiosidade histórica e literária, mas sim uma 

actividade que, uma vez satisfeita, se desdobra em prazer e em utilidade. 

Procurámos dar uma visão panorâmica exacta das condições de vida que 

predominavam em Angola, no decurso dos primeiros séculos da sua 
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História, fixando-nos sobre pormenores interessantes. Na impossibilidade de 

os focarmos todos e de os seguir sistematicamente, passámos de uns para os 

outros de acordo com as exigências do relato e as possibilidades de consulta 

que deparámos. Procurámos não carregar demasiado nas cores sombrias e 

nem enfeitar excessivamente o quadro observado. Tivemos a preocupação 

do equilíbrio, o respeito religioso à verdade e a deliberada intenção de evitar 

que a narrativa deformasse os factos ou a imagem das pessoas.  

  Registámos iniciativas cheias de elevação e isentas de 

mácula, e referimo-nos também a defeitos de actuação, quando surgiu a 

oportunidade; exaltámos virtudes e apontámos imperfeições, fugindo de as 

criticar abertamente; referindo com certo desenvolvimento o que se fez em 

períodos luminosos, não deixámos de focar e talvez ainda com maior 

desenvolvimento e mais profundamente os tempos e as causas da 

decadência. 

  Os autores que se debruçaram sobre este tema, procurando 

explicações válidas para os factos e para as suas consequências, apontam 

algumas causas principais da decadência missionária sem, todavia, 

conseguirem esgotar as razões que podem aclarar o acontecido. As mais 

salientes são as seguintes: 

 

  Os institutos religiosos e as ordens monásticas deixaram de 

enviar missionários para as terras ultramarinas mesmo quando o clero na 

Europa era abundante, suficiente ou até excessivo, porque pela dissolução 

de que sofriam e influências deletérias que as minavam não estavam 

dispostos a enfrentar as dificuldades que os primitivos missionários 

procuravam com enternecedor cuidado; 

 

  Os processos de recrutamento e formação cultural e 

intelectual, religiosa e moral, dos membros dos institutos missionários 

enfermavam de graves defeitos, pelo que muitos sacerdotes, tanto regulares 

como seculares, tinham costumes duvidosos e até moral francamente 

negativa, pondo em causa a pureza das intenções e os frutos da 

evangelização, mal este que, em vez de ser combatido tomou com o tempo 

proporções maiores; 

 

  Os membros indesejáveis do clero eram frequentemente 

deportados para a África, tal como sucedia com os leigos, livrando a 

Metrópole dos elementos que se mostravam turbulentos, imorais ou 

perturbadores da ordem social; 
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  A expulsão dos jesuítas prejudicou muito a acção 

missionária, deixou as actividades a que eles se dedicavam com maior 

interesse, as escolas, sem elementos que lhes dessem continuidade, 

quebrando-se assim uma sequência de serviços necessários ao 

desenvolvimento e progresso ultramarino, pois eram ainda os mais zelosos e 

os mais esforçados; 

 

  A expulsão das congregações religiosas veio causar maior 

descalabro e atraso na ocupação e civilização da África, por quebrar uma 

cadeia de actividades que se mostravam anémicas e inoperantes, 

consequentemente infrutíferas, mas que deveriam ter sido antes 

revitalizadas, incentivadas, melhoradas e não suprimidas. 
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O AMBIENTE PEDAGÓGICO 
 

  Angola começou a prender a atenção dos homens da 

governação sobretudo a partir da data da proclamação da independência 

brasileira. Esta vasta província deveria, no entender de muitos, substituir o 

Brasil e ocupar o lugar que a colónia sul-americana deixava em aberto. 

Note-se ainda que tinha havido sempre certa interdependência dos dois 

territórios, cuja economia sofrera influência recíproca.  

  Com a cessação das hostilidades armadas entre 

tradicionalistas e constitucionais, pela Convenção de Évora Monte, em 

1834, os políticos lisboetas puderam olhar com maior interesse para os 

grandes problemas ultramarinos, que não eram ainda para os governantes da 

época, como depois vieram a ser, grandes problemas nacionais. Estes 

resumiam-se ao desenvolvimento económico da parcela metropolitana do 

território português e à defesa dos princípios da liberdade, os princípios 

democráticos, como mais tarde foram denominados. O conceito que cada 

um fazia da liberdade nem sempre coincidia com o do seu vizinho; se uns 

defendiam a Carta Constitucional, outros eram partidários da Constituição 

de 1822; se estes eram mais avançados, aqueles eram um pouco mais 

conservadores. A posição de cada indivíduo no painel político dependia 

muito dos sentimentos de cada um, dos seus conceitos particulares e ainda, 

mais do que pode parecer, da influência dos caciques e individualidades 

destacadas de cada região ou de cada ambiente restrito, da actuação e 

comportamento das personalidades mais preponderantes. 

  No aspecto escolar, adoptou-se em relação a Angola o 

sistema considerado mais prático e mais barato, mandando para Lisboa os 

estudantes que pretendiam cursar estabelecimentos de ensino secundário ou 

superior, muitos deles por conta do Estado. Entre 1833 e 1857, estudaram na 

Europa dezanove angolanos. O famoso ministro Sá da Bandeira, tão 

interessado pelo progresso ultramarino, lamentava que poucos tivessem 

concluído os estudos e ainda menos tivessem regressado à sua terra. Esta 

observação deveria referir-se apenas aos que terminaram os cursos e não à 

totalidade. Para quem estudava, concluindo o curso ou não, havia pouco 

atractivo no regresso ao ambiente africano, muito atrasado, mais atrasado do 

que o europeu. Realizavam-se na África fortunas materiais muito mais 

depressa do que no reino, as condições de enriquecimento eram superiores 
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às que se encontravam na Europa, pois a concorrência profissional era 

menor e por vezes nem sequer existia, verificando-se antes apoio eficiente e 

camaradagem acentuada. Mas quem conheceu ambiente social mais distinto 

e abriu o espírito a manifestações de cultura mais salientes nem sempre está 

disposto a sacrificar tudo isso à consecução de bens materiais. Se todos 

pusessem os valores monetários em primeiro lugar, acabariam os grandes 

cientistas, os pesquisadores apaixonados, os sábios mundialmente famosos. 

  Podemos calcular, a mais de um século de distância, qual era 

a mentalidade dos contemporâneos. Um deles afirmava que a escola estava 

muito aquém da oficina e que mais valia a prática do trabalho, dada por uma 

picareta, do que a teoria que se aprendia nos livros. Diziam naquele tempo 

que deveriam colocar-se em primeiro lugar as escolas profissionais, as 

escolas-oficinas, cujos resultados eram mais perfeitos e mais completos.  

  Esta maneira de ver durou muito e encontra-se até nos nomes 

mais destacados. Talvez não seja difícil encontrar hoje quem ainda tenha 

igual opinião. 

  O excesso de tecnicismo escolar tem encontrado quem o 

combata vigorosamente, não por se negarem qualidades à aprendizagem 

prática dos conhecimentos , que apresenta importantes vantagens e tem sido 

muito descurada, mas por esse exagero negar o mérito da preparação 

literária, da cultura em bases humanísticas, do trabalho escolar propriamente 

dito, como se não fosse poderosa alavanca da elevação social e da promoção 

económica e educativa das populações. 

  Defender o tecnicismo com desprezo da cultura literária 

equivale a dizer que um professor fica abaixo de um mecânico, que um 

médico é inferior a um desenhista, que são inúteis as diversas actividades 

jurídicas, que de nada valem os escritos de um jornalista, que podiam 

dispensar-se os ensaios publicados, que para nada prestam os romancistas e 

os poetas. Equivale a dizer que é preferível um milionário a um inventor, 

um comerciante endinheirado a um artista de grande competência mas que 

continua pobre. Equivale a afirmar que os mentalizadores das massas, os 

políticos, os ministros de qualquer religião, os compositores de música ou os 

seus executantes, os pintores, escultores, ceramistas e outros não exercem 

qualquer influência positiva. Equivale a esquecer que o bom técnico precisa 

de estudar afincadamente,  ininterruptamente, para poder ser uma 

competência na sua especialidade. 

  Não nos atreveremos a negar o valor de uma boa preparação 

técnica, que nem sempre se faz ou só se faz muito deficientemente, com 

falhas inconcebíveis.  

  Defendiam a preparação empírica das populações, em 
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Angola, aqueles que pensavam em reservar a grande massa africana para a 

base da pirâmide social, admitindo a existência de elites hereditárias. 

Defendiam as escolas técnicas, considerando-as mais adaptadas às 

necessidades do nosso tempo (e talvez o fossem, se tivessem funcionamento 

perfeito, se corrigissem os defeitos que nelas medravam), aqueles que para 

os seus filhos preferiam os estudos que levassem directamente à 

Universidade. Defendiam o tecnicismo aqueles que desejavam a 

manutenção de distinções sociais e divisões de classe, reservando-se para as 

privilegiadas! 

  Pensavam deste modo alguns dos grandes responsáveis pela 

educação. Foi a mentalidade dominante ao longo de mais de setenta anos, 

três quartos de século da centúria decorrente, e constituiu triste herança que 

nos foi legada pelo século XIX. Os que assim pensaram impediram o 

avanço cultural do povo angolano e também não conseguiram prepará-lo 

tecnicamente. 

  Já dissemos que o período anterior a 1834, data da cessação 

da luta entre D. Pedro e D. Miguel, quase não conta na acção ultramarina. 

Mas depois disso foi entusiasticamente retomada a actividade normal, e até 

pode dizer-se que houve figuras históricas que se interessaram muito pelo 

progresso destas terras e pela elevação e defesa das suas gentes.  

  Pelo ano de 1835, Angola estava à beira da derrocada. 

Poucas pessoas acreditavam que pudesse vencer-se a crise que atingiu este 

território. 

  O marquês de Sá da Bandeira viria acabar em breve com um 

negócio rendoso, um comércio nefando, a escravatura. Era ele que 

sustentava a economia da província, onde se não tinham estabelecido ainda 

indústrias rendosas, onde a agricultura era rudimentar e paupérrima, onde o 

restante comércio vivia do apoio que aquele lhe emprestava. Quase toda a 

população branca se mantinha do tráfico de escravos, directamente exercido 

ou de actividades relacionadas com ele. A sua extinção não podia deixar de 

causar perturbações.  

  Nos anos que se seguiram à proibição da venda para o 

exterior, a saída ilegal de cativos foi enorme, muito superior à que 

normalmente se fazia. O contrabando dava ainda maiores proventos do que 

o comércio legal; e continuou durante muito tempo, pelo menos até ao 

penúltimo quartel do século XIX. 

  As sublevações que se manifestaram em diversos pontos e 

em várias épocas, começando em 1837, foram causadas pelas modificações 

inoportunas no sistema de governação, por alterações abruptamente 

introduzidas. Pondo em prática processos novos e arredando de repente as 
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formas tradicionais de governo, que poderiam ser alteradas menos 

precipitadamente, a população angolana viu-se perante diversos problemas e 

todos  eles  de certa gravidade.  

  À medida que o comércio esclavagista era dificultado, foram-

se registando revoltas do gentio e tornou-se necessário enfrentar 

insubordinações que antes não havia ou que eram mais raras e menos 

violentas. E não pode dizer-se que tivesse soprado já sobre a África o vento 

liberal que varreu toda a Europa e todo o continente americano. Dois 

factores podem apontar-se para explicar o sucedido: 

  — O comércio de escravos dava considerável rendimento a 

numerosos potentados africanos e era uma válvula de escape nas guerras 

entre tribos ocasionalmente desavindas ou tradicionalmente inimigas; 

  — Empreendeu-se no mesmo período histórico uma 

campanha sistematizada de expansão da soberania portuguesa, alargando a 

sua influência a pontos em que, até então, se não exercera. 

  A escravidão, na sua estrutura, era desfavorável à população 

mais desprotegida mas oferecia vantagens aos poderosos, a alguns régulos e 

seus apaniguados, que muito favoreciam o fortalecimento de situações 

colonialistas na sua forma mais detestável. A soberania portuguesa foi 

combatida por alguns chefes que se sentiam prejudicados e que, muitas 

vezes, outros "poderes" europeus tinham já influenciado. 

  Os irrequietos jingas, por exemplo, tiveram de ser contidos 

pela força das armas; já no século XVI tinham experimentado o poder das 

hostes portuguesas, para travar a sua belicosidade, quando guerreavam 

povos que antes deles aqui viviam. Os jingas ou jagas são considerados os 

mais recentes invasores destas terras. 

  Em consequência da luta travada, estabeleceram-se postos 

militares em vários locais que estão na origem de algumas povoações dos 

nossos dias. Foi criado assim, verbi gratia, o distrito de Duque de Bragança, 

que recebeu este nome como homenagem ao que viria a ser rei de Portugal. 

O nome da mesma personagem histórica, o malogrado rei Esperançoso, 

ficou ainda ligado a outro concelho de Angola, designado por "D. Pedro V" 

e que tinha a sede na actual vila de Bembe. Nasceu da necessidade de 

garantir a soberania portuguesa, muito comprometida, e da decisão de 

explorar racionalmente as minas de cobre. Estão ligados ao acto da sua 

fundação os nomes do capitão-tenente José Baptista de Andrade, futuro 

governador-geral de Angola, e do cónego José Tavares da Costa e Moura, a 

quem foi confiado o encargo da actividade missionária em todo o norte de 

Angola, nomeadamente as regiões do Bembe e de São Salvador do Congo. 

Admite-se a data de 1 de Outubro de 1856 para a sua erecção e a de 11 de 
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Junho de 1873 para a sua extinção. 

  No aspecto histórico mais limitado, no estudo das diversas 

facetas em que os temas se subdividem, aceita-se que a divisão dos séculos 

não coincide com a contagem certa dos anos, com períodos exactos e 

centúrias mecanicamente numeradas. O século XIX português , no que se 

refere aos territórios africanos, vai de 1834 até 1910, do final das lutas 

liberais à queda da Monarquia. Assim o afirma Silva Rego. Mas se nos 

restringirmos somente ao sector escolar, em Angola, o século XIX 

português já pode ter outra incidência, começando em 1845 e terminando 

em 1919. Inicia-se com a criação do ensino primário oficial e termina com o 

estabelecimento do ensino liceal e o oblívio das leis que proibiam a actuação 

do clero regular nos postos missionários. 

  Há na História de Portugal semelhanças e diferenças que vale 

a pena sublinhar. Verifica-se que a mentalidade colectiva exerce profunda 

influência nos acontecimentos, Três planos soberbos podem destacar-se em 

oito séculos e meio de caminhada histórica: - a reconquista do território aos 

mouros, dos meados do século XII aos meados do século XIII;  a expansão 

ultramarina, no decorrer do século XV;  e a consolidação da presença lusa 

no Brasil (séculos XVI, XVII e XVIII), e na África (aqui sobretudo na 

segunda metade do século XIX). O primeiro garantiu  as fronteiras 

peninsulares; os outros dois deram-nos os países lusófonos. 

  No que diz respeito à política ultramarina, notamos que os 

períodos que correspondem aos reis da dinastia de Avis (1415-1580) e à 

Casa de Bragança (1640-1830) se caracterizam pela poderosa influência 

individual, personalizada, amalgamada embora pelos objectivos e interesses 

colectivos, enquanto no período da Casa de Áustria (1580-1640) e reinado 

dos monarcas da Família Brasileira (1830-1910) se nota a aplicação de uma 

política global, mais centralizada, mesmo nos muitos casos de figuras que 

pessoalmente se destacaram, sob qualquer faceta. 

  Em 1842, foi nomeada uma comissão encarregada de estudar 

e propor um plano geral de reforma administrativa das províncias 

ultramarinas, nos diversos ramos dos serviços públicos. Não podemos 

esquecer o muito que se fez pelo despertar económico, social e cultural do 

Ultramar. Esta medida não tem significado se for considerada isoladamente, 

mas adquire-o quando a consideramos dentro do conjunto de iniciativas em 

que se inclui. 

  O ensino oficial surge, em Angola, nos meados do século 

XIX, considerando-se como ponto de partida o decreto de 14 de Agosto de 

1845, assinado por Joaquim José Falcão e pela rainha D. Maria II. 

Enfrentavam-se aqui duas correntes da opinião pública, defendendo uma o 
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ensino ligado à missionação e preferindo a outra uma escolaridade que se 

fosse separando e distinguindo dela. Os primeiros sabiam que todo o ensino 

havia sido ministrado à sombra dos missionários; os outros reconheciam a 

necessidade de dar novo incremento à actividade escolar e sabiam que, na 

Europa e mesmo em Portugal, o Estado chamava a si este encargo e este 

direito, com resultados satisfatórios.  

  O decreto de 1845 procurou dar satisfação às exigências da 

população civilizada e tentou harmonizar as duas correntes, dando a cada 

uma delas o valor que na realidade tinha e a satisfação a que aspirava. 

Procurou igualmente fixar a responsabilidade do Estado no campo educativo 

e organizou o ensino em dois graus, o elementar e o complementar (ou 

principal). Além destas escolas, já próprias de povoações e populações 

evoluídas e progressivas, não deixava de admitir a hipótese de haver escolas 

rudimentares, que dificilmente se poderiam manter, pois o condicionalismo 

lhes era francamente desfavorável. Mesmo as que funcionavam nas cidades 

principais, Luanda ou Benguela, poderiam ser englobadas na classificação 

de rudimentares, pois o nível do ensino e a sua extensão eram bastante 

limitados. As ordens religiosas tinham sido expulsas dez anos antes e não se 

extinguira ainda o eco do acontecimento nem se haviam posto de acordo os 

partidários das duas atitudes contrárias.  

  Angola não tinha estrutura tradicional do ensino, como 

acontecia nos países europeus ou até no Brasil, então já país independente. 

Teve de começar-se desde o princípio e fazer-se tudo de novo. O problema 

nem sempre entusiasmou os responsáveis; a organização do sistema escolar 

arrastou-se por muito tempo e sofreu as contingências de tentativas e 

experiências às vezes pouco favoráveis, pouco frutíferas. 

  O decreto de 14 de Agosto de 1845, bastante conhecido por 

aqueles que dedicam alguma atenção à História de Angola e particularmente 

ao seu desenvolvimento cultural, criava algumas escolas e indicava as 

matérias de estudo que ali deveriam leccionar-se. Deve-se-lhe a fundação da 

Escola Principal de Instrução Primária, na cidade de Luanda, e a instituição 

de um Conselho Inspector de Instrução Pública, em Angola. A sua 

concretização prática demorou ainda bastante tempo. 

  Passados alguns anos, em resposta a uma consulta dirigida ao 

Conselho Ultramarino, o célebre poeta, romancista e dramaturgo, Almeida 

Garrett, defendia a criação de Luanda de uma Junta de Instrução Pública, 

sugerindo que poderia ter a designação de Junta dos Estudos e da Caridade 

Pública. O referido parecer tem a data de 23 de Dezembro de 1852.  

  O ensino liceal, na prática ainda inexistente nesta parcela 

territorial portuguesa, continuava subordinado ao decreto de 17 de 
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Novembro de 1836.  

  Guilherme Cipriano Demony, árbitro da Comissão Mista 

Portuguesa e Britânica, estabelecida em Luanda para fiscalizar o comércio e 

o contrabando dos escravos, foi nomeado em 23 de Abril de 1846, para 

inspeccionar as aulas públicas desta cidade. Deveria informar depois as 

autoridades superiores de Angola acerca do aproveitamento dos alunos, 

regularidade da frequência das escolas, estado em que se encontrava a 

instrução, metódos pedagógicos seguidos no ensino, e quaisquer outras 

circunstâncias que entendesse deverem ser levadas ao conhecimento dos 

governantes, para que pudessem adaptar-se as providências que se 

reconhecesse serem urgentes, convenientes ou mesmo indispensáveis. 

Confiava-se em que o inspector ocasional  cumpriria com zelo, inteligência 

e de dicação o encargo que lhe era transmitido.   

  As funções de professor primário, que hoje estão 

obscurecidas por muitas outras actividades de exercício mais brilhante e de 

resultados materiais mais elevados, eram naqueles tempos heróicosm 

devidamente apreciadas. Assim, quando em 2 de Junho de 1853 faleceu o 

cónego P. José Manuel Gonçalves da Cunha, figura destacada da cidade de 

Luanda, salientava-se bem que exercera tais funções desde 1837 até 1841. E 

no ano de 1846 foram nomeados para o cargo de mestres de primeiras letras 

alguns membros do clero angolano ou candidatos à recepção das ordens 

sacras, "em recompensa do seu mérito literário e conduta moral". Estão 

neste caso o P. Manuel de Santa Ana Noronha, o P. Carlos de Jesus Maria 

da Costa Carvalho e os minoristas Henrique de Paiva e Francisco Cardoso 

Bingre. A data da nomeação, pelo menos a do minorista Bingre, foi 6 de 

Maio daquele ano. 

  A propósito, podemos referir que nas notas biográficas do 

escritor português da época arcádica, Francisco Joaquim Bingre, que usou o 

nome literário de "Francélio Vouguense" ou então o de "Cisne do Vouga", 

se diz que teve um neto ordenado sacerdote, cujo nome é perfeitamente 

igual ao deste professor. Em 1848 vivia em Mira com o poeta, que estava 

cego, escrevendo pacientemente o que ele ditava. Admite-se que o professor 

de Angola e o sacerdote de Mira, na Beira Litoral, seja a mesma pessoa. A 

circunstância de o nome ser absolutamente igual, de o último apelido não 

estar vulgarizado, de se tratar de pessoas com "mérito literário", da 

proximidade de datas, além de se não saber que realmente tenha ido para 

Angola, são coincidências suficientes para basear a hipótese formulada. 

  O ensino de nível secundário existia, teoricamente, em 

Angola, desde 1845. Havia a Escola Principal, que não tem paralelo em 

Portugal; talvez por isso, pouco se fala nela. O decreto da sua criação, a que 
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já nos referimos, foi publicado no tempo de D. Maria II, a grande 

impulsionadora do ensino público no nosso País, no que foi secundada e 

apoiada por alguns dos seus mais famosos ministros. O respectivo 

documento tem a assinatura de Joaquim José Falcão e a data de 14 de 

Agosto daquele ano, tendo sido impresso a 30 do mesmo mês. O seu 

programa previa o ensino da Gramática Portuguesa, Geometria, Desenho, 

Escrituração Comercial.  Desde 1772 que funcionava em Luanda, um tanto 

irregularmente, a Aula de Latim, também designada por Aula de Gramática 

Latina, frequentada sobretudo por aqueles que desejavam seguir a vida 

eclesiástica. 

  O decreto publicado por Joaquim José Falcão criou em 

Angola um Conselho de Inspecção da Instrução Pública e introduziu os 

concursos para o provimento dos lugares de professor, que tinham o 

vencimento correspondente à localidade em que exercessem as suas 

funções. Eram aposentados ou jubilados, segundo a linguagem da época, 

recebendo o ordenado por inteiro, ao fim de quinze anos de efectivo serviço 

— embora alguns autores digam que só era concedida aos vinte e cinco anos 

de exercício. O ex-ministro Joaquim José Falcão vivia ainda em Junho de 

1856 e ocupava então o lugar de director-geral nos Serviços de 

Contabilidade, no Ministério da Marinha e Ultramar.  

  Procurando melhorar tanto quanto possível o funcionamento 

da máquina burocrática e os serviços escolares, as autoridades determinaram 

que os mestres de primeiras letras assim como o professor da Aula de 

Gramática Latina enviassem nos primeiros dias do mês o mapa escolar 

relativo ao mês anterior, dando conta do número de alunos que 

frequentavam a classe (com o nome completo de cada um deles), a sua 

assiduidade, o seu comportamento, o aproveitamento que tiveram. Nessa 

altura havia só duas escolas primárias em Luanda, uma para cada sexo, e 

outras duas em Benguela, mas estas estavam vagas.  

  O mapa 

escolar do mês de Dezembro de 1846 indicava dezasseis alunos na Aula de 

Gramática Latina, oitenta e seis na instrução primária, vinte e um na aula de 

meninas, e mais cinquente e um  na cidade de Benguela, também na 

instrução primária. O total era de cento e setenta e quatro estudantes em 

todos estes estabelecimentos de ensino. Um dos alunos, Inocêncio Matoso 

de Andrade e Silva, saíra da escola e merecera o elogio e a distinção do 

professor, pelo seu comportamento, pela sua inteligência e pela sua 

aplicação; embarcara para a Europa, onde deveria continuar os estudos. 

  Em 1 de Agosto desse ano, publicara-se o aviso da abertura 

das aulas. A escola ficava na Rua Avelino Dias. Deveria reabrir nesse 
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mesmo dia. O mestre era José dos Santos e Silva; o decreto régio que 

nomeou este professor, contudo, tem a data de 20 de Outubro de 1846. 

Antes dele tinha havido outro, que se chamava António Balbino Rosa. O 

professor de Benguela era Luís António de Sequeira. O mestre da Aula de 

Latim tinha o nome de António da Conceição Carvalho e Rego. A 

professora de meninas, em Luanda, era Ana Cândida Bíquer. 

  Nos princípios do mês de Março de 1846, publicava-se a 

informação de se estar a tratar do estabelecimento de uma aula pública no 

antigo quartel das Companhias Móveis, no Duque de Bragança.  

  No seu relatório, intitulado Itinerário de uma Jornada, 

Manuel Alves de Castro Francina afirma a respeito dos nativos da região de 

Ambaca que este povo era o mais civilizado dos distritos e presídios do 

interior de Angola, pois quase todos eles sabiam ler e escrever, ainda que 

mal, mas pelo menos conseguiam escrever o seu nome. Geralmente eram 

portuguesões, isto é, tinham orgulho do seu portuguesismo. Gostavam de 

empregar termos empolados e pouco comuns, nos seus extensos escritos.  

  Um ano depois, em Março de 1847, aparecia já, ao lado de 

Luanda e Benguela, o mapa escolar referente a São José de Encoje; a escola 

era frequentada por vinte alunos. O seu professor era Manuel Nunes Dias. 

Indicava-se em nota que funcionara já no mês de Janeiro, com catorze 

alunos. 

  No decorrer do mês de Abril do mesmo ano, 1847, foi 

publicado um aviso que convidava as senhoras interessadas na nomeação 

para a escola feminina de Luanda a apresentarem os seus requerimentos. A 

antiga mestra, Ana Cândida Bíquer, tinha falecido, em data não mencionada. 

  No dia 24 desse mês de Abril era já nomeada nova 

professora, Martiniana Augusta de Carvalho, que se manteve no lugar até 5 

de Outubro de 1850. A sua exoneração deve ter tido como causa a acusação 

de que, na sua residência, se vivia em ambiente de franca imoralidade. A 

delação havia sido feita através da Câmara Municipal, mas mesmo assim o 

governador-geral pediu que fosse mais perfeitamente concretizada, não 

obtendo resposta satisfatória. Tudo nos leva a concluir que, desgostosa, se 

decidisse a requerer às autoridades que a desligassem do serviço. 

  Em 29 de Maio de 1847, o governador geral de Angola 

agradecia ao major reformado José Fortunato da Costa o seu opúsculo 

intitulado Sistema Elementar de Tabuadas de Aritmética, para uso das 

escolas de Angola. Elogiava, expressamente, o primor da caligrafia com que 

se apresentava. E no dia 5 de Novembro deste ano, o secretário-geral de 

Angola, João de Reboredo, comunicava ao professor José dos Santos e Silva 

que se mandariam imprimir, por ordem do governador-geral, logo que fosse 
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possível, os compêndios de Aritmética, Ortografia e Versificação 

Portuguesa, que ele organizara. João de Reboredo deixava o lugar no último 

dia desse ano, sendo substituído no cargo por Francisco Joaquim da Costa e 

Silva. Não conseguimos saber se estes trabalhos, tanto o do major Costa 

como os do professor Silva, chegaram a ser impressos.    

  O major reformado José Fortunato da Costa, de quem acima 

se fala, assentara praça em 1808 e combatera ao lado de D. Pedro IV pelas 

ideias liberais. Foi governador da ilha do Príncipe e do distrito de Benguela, 

nesta cidade desde 8 de Julho a 22 de Outubro de 1841. Desconhecemos 

qual fosse a sua preparação literária, mas é possível que fosse relativamente 

sólida, pois só assim se explica o seu interesse pela cultura e pela 

escolarização. Faleceu no Hospital Militar de Luanda, em 27 de Julho de 

1856. Seu filho Cândido Augusto Fortunato da Costa residia no Cazengo, 

onde possuia avultados bens e exerceu notável acção, sobretudo sob o 

aspecto de beneficência. 

  No dia 20 de Novembro do mesmo ano de 1847, era 

publicado o relato da visita feita pelo governador do distrito de Benguela à 

respectiva escola, cujos alunos mostraram ter aproveitamento satisfatório. 

Apontava a necessidade de fazer alguns melhoramentos no edifício escolar, 

a fim de dar satisfação mais completa às exigências da actividade didáctica. 

  Já no final daquele ano de 1847, em 18 de Dezembro, 

publicava-se o texto das instruções que deveriam ordenar as coisas do 

ensino, no que dizia respeito aos tempos lectivos, horas de aula, classes a 

organizar, métodos de ensino a adoptar, horário semanal a estabelecer, etc. 

No mesmo dia era publicada a notícia da nomeação de um professor de 

instrução primária para exercer as respectivas funções no presídio de 

Muxima, Baltasar da Silva e Sousa.  

  As referências relativas ao ano de 1848 são menos 

abundantes do que as do ano anterior. No mês de Fevereiro foi publicado o 

mapa estatístico referente à escola primária do Duque de Bragança, que se 

dizia funcionar já desde 1844. Tinha trinta e seis alunos e era seu professor 

José Pinto Pinheiro de Almeida, brasileiro de nascimento e degredado para 

Angola pela Junta de Justiça de Cabo Verde.  

  Em Julho do mesmo ano aparece-nos o mapa que inclui a 

escola de Muxima, com cinquenta e dois alunos, e cujo professor era o já 

mencionado Baltasar da Silva e Sousa. O ensino das primeiras letras estava 

estabelecido em cinco localidades angolanas. 

  No mês de Agosto foi publicado um aviso de Francisco 

Barata de Mendonça, pelo qual se comunicava ao público de Luanda que ia 

abrir, na Rua Avelino Dias, uma aula para meninos e meninas, onde se 
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ensinaria tudo o que dizia respeito à instrução primária e também Gramática 

Portuguesa, Aritmética e Língua Francesa. Tanto ele como sua mulher, cujo 

nome ignoramos, ofereciam-se para dar lições em casas particulares. 

  Em Janeiro de 1849, José dos Santos e Silva começava a 

exercer as funções de professor da Escola Principal de Instrução Primária da 

Província de Angola, criada pelo decreto de 14 de Agosto de 1845, a que já 

fizemos referência. A sua nomeação havia sido feita em Lisboa, no 

Ministério da Marinha e Ultramar, em 28 de Junho anterior. Pouco tempo 

exerceu esta cargo, por ter falecido, em Luanda, no dia 4 de Maio do mesmo 

ano. Devemos notar que a nomeação dos professores primários com a 

categoria de interinos era feita pelo governador-geral e a dos professores da 

Escola Principal era reservada ao ministro. 

  Começou a publicar-se o mapa estatístico refernte à escola 

primária do Calumbo, que tinha em Julho dez alunos. O seu professor 

aparece-nos camuflado pelas iniciais P. M.G. dos Santos, que jamais 

conseguimos decifrar. A primeira letra talvez seja a inicial de "Padre". Em 

Outubro aparece pela primeira vez o mapa da escola de Moçâmedes, com 

cinco alunos, e cujo professor era Inácio José dos Reis. 

  Finalmente, na primeira quinzena de Novembro foi nomeada 

uma comissão, composta por Guilherme Cipriano Demony, P. Joaquim 

Manuel de Moura Lampreia e António da Conceição Carvalho e Rego, que 

tinha o encargo de propor as providências mais oportunas para melhorar o 

ensino público na província, elaborando também um plano de regulamento 

para as escolas de Angola. Os dois últimos membros desta comissão 

exerceram funções de magistério. Cipriano Demony, que teve o encargo de 

inspector e que nós saibamos nunca exerceu o ensino, foi individualidade 

bastante destacada na cidade de Luanda do seu tempo, influindo no 

desenrolar de muitos acontecimentos e na solução de muitos problemas; 

tendo nascido em lugar que não conseguimos definir, no dia 5 de Novembro 

de 1807, faleceu em Luanda, em 13 de Novembro de 1859. 

  Em Abril de 1850, aparece pela primeira vez o mapa relativo 

à escola primária de Pungo Andongo, informando que era frequentada por 

vinte e sete alunos, sendo seu professor António Martins de Sousa. 

  No mês de Junho seguinte foram publicadas as instruções 

que deviam ter-se em consideração na colheita, preparação, 

acondicionamento, remessa e transporte dos exemplares dos três reinos da 

Natureza que deveriam ser enviados para Lisboa e a que se refere a circular 

de 18 de Fevereiro desse ano, publicada na mesma altura. Começava a 

prestar-se a devida atenção à flora e à fauna africanas, à História Natural — 

que mereceu aos estudiosos portugueses a sua melhor atenção no decorrer 
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de toda a segunda metade do século XIX, tendo-se notabilizado neste campo 

alguns cientistas estrangeiros que trabalharam ao serviço de Portugal. O 

facto reveste-se de grande importância sob o aspecto cultural e, por isso, não 

poderá considerar-se deslocado numa obra que tem em vista focar o 

desenvolvimento escolar, educativo e intelectual de Angola. 

  Anunciava-se também, pelos mesmos dias, a publicação de 

um grande Dicionário da Língua Portuguesa, em quatro volumes, da autoria 

de Eduardo Faria, cujas assinaturas eram recebidas no palácio do Governo-

Geral. Oferecia-se gratuitamente  a quem conseguisse angariar determinado 

número de assinantes. Desconhecemos a obra em referência; no caso de ter 

sido publicada, não atingiu a importância que seria de esperar e que o seu 

anúncio deixa entrever.  

  Os estudos históricos nunca tiveram aceitação muito grande 

nem despertaram interesse razoável. Há quem negue aos seus escritos a 

categoria de publicações literárias, sob o aspecto estético-artístico. Nega-se 

aos seus autores a importância que se dá a vulgares versejadores. Isto nos 

ocorreu ao encontrar a nota de que, no dia 31 de Março de 1852, em 

Luanda, na presença de testemunhas e com autorização superior (inclusive 

do governador-geral, então o visconde Sérgio de Sousa, avô do famoso 

intelectual que foi António Sérgio), foi queimada uma porção de livros e 

documentos dilacerados, pertencentes à mitra do bispado de Angola e 

Congo. O respectivo termo foi assinado pelo P. Tomás de Aquino Pinheiro 

Falcão, P. Matias José Rebelo, P. José Dias de Araújo, P. Narciso Augusto 

Palhares Malafaia e pelo almoxarife Joaquim Pedro da Cunha. Quantas 

informações interessantes não seriam destruídas!? 

  Sabemos que só em 23 de Julho de 1853 foi criado o 

seminário-liceu de Luanda, para preparação de clero diocesano. Deveria 

suprir neste território o liceu distrital, que não havia, e por isso recebeu 

aquela denominação. Devia igualmente albergar os seminaristas e dar 

hospedagem aos missionários que chegassem a esta província, para aqui se 

dedicarem  à actividade apostólica entre a população nativa ou europeia, e 

ainda os que chegassem a Luanda, vindo do interior, em trânsito para a 

Europa ou mesmo para tratarem de problemas que tivessem de resolver 

junto das autoridades civis ou eclesiásticas. 

  O clero angolano, naquele tempo, era reduzidíssimo. Havia, 

na província, apenas cinco sacerdotes, todos eles africanos. O único padre 

europeu que se conservara nestas terras partiu para o reino, deixando o 

encargo da evangelização de Angola entregue aos poucos e mal preparados 

clérigos indígenas. Recordemos que a sua formação intelectual e religiosa 

era deficiente, ministrada por algum antigo padre que os ia orientando e 
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ensinando, sem que pudessem ter preparação intensa e prolongada, 

sistematicamente feita. Encontramos ao longo deste trabalho diversos 

testemunhos desta realidade angolana, e podemos secundar esta conclusão 

tendo em conta o que, pela mesma altura ou algumas décadas antes, se dizia 

do clero brasileiro, com o qual o de Angola tinha numerosos pontos de 

contacto.  

  Uma portaria assinada pelo famoso governador-geral, 

visconde de Pinheiro, em 17 de Novembro de 1853, focava com clareza o 

estado lastimoso do ensino neste território. Dizia textualmente que "da falta 

de um Conselho Inspector de Instrução Primária provinha, em parte, o 

atraso da civilização em que esta Província se achava na generalidade, e 

sendo tal ramo a base de toda a instrução e conhecimentos, de que os povos 

derivam suas ideias morais, políticas e religiosas, ideias de que estão 

essencialmente dependentes o bem-estar dos cidadãos e a prosperidade 

pública", prosseguia dizendo que desejava providenciar da maneira possível 

que não continuassem a experimentar-se os males que se originavam 

daquela falta. Para isso, nomeava os membros que constituiriam o Conselho 

Inspector de Instrução Primária, e que eram os seguintes: — António 

Faustino dos Santos Crespo, juiz; Manuel Maria Rodrigues de Bastos, 

médico; Guilherme Cipriano Demony, tesoureiro da Junta de Fazenda 

Pública; e António Lopes da Silva, comerciante. Ao mesmo tempo, o chefe 

da província declarava que "esperava dos conhecimentos, zelo, inteligência 

e boa-vontade dos nomeados que o auxiliassem no empenho em que estava 

de dar todo o desenvolvimento de quem precisava nesta Província a 

instrução pública, a qual contribuiria poderosamente, com o decorrer do 

tempo, para o progresso da sua prosperidade e, à medida que fosse 

aumentando, habilitaria o Governo a poder aplicar-se mais eficazmente aos 

diversos ramos da administração, quando tivesse pessoas aptas que o 

coadjuvassem, podendo então aumentar-se também o número de escolas e 

dar-se, em seguida, maior extensão às matérias nelas ensinadas". 

  Ao tratar do desenvolvimento escolar de Angola, não 

podemos deixar de nos referir à Escola Principal de Luanda. Tendo sido 

criada em 1845, só começou a funcionar em Janeiro de 1849. A primeira 

dezena de anos da sua existência pouco nos deixou que possa servir para o 

relato da sua actividade e dos resultados obtidos. O professor que mais se 

distinguiu nos seus primeiros tempos foi José Maria da Lembrança de 

Miranda Henriques, que esteve em exercício desde Janeiro de 1851 até 

Agosto de 1866. 

  No dia 17 de Dezembro de 1853, foi publicado um aviso em 

que se comunicava que, no dia 22 seguinte, se realizariam provas de exame 
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dos alunos habilitados e um exercício geral dos demais, para que pudesse 

conhecer-se o aproveitamento obtido e se avaliasse o mérito e trabalho do 

professor. Nos referidos exames foram aprovados quatro alunos, dois deles 

com distinção — Joaquim José da Fonseca do Amaral Júnior e Ladislau 

António Rodrigues; os outros dois, que apenas obtiveram a aprovação 

simples, eram António da Silva Lobo e Luís da Silva Pontes. O presidente 

do Conselho Inspector de Instrução Pública, visconde do Pinheiro, então 

governador-geral de Angola, premiou-os com os Manuais Enciclopédicos, 

de Emílio Aquiles Monteverde, que antecipadamente mandara comprar para 

tal fim. No exercício geral referido distinguiram-se os alunos Sebastião José 

Fernandes, Geraldo de Carvalho e Meneses, Francisco das Chagas Moreira 

Rangel, António José Ferreira e Joaquim Filipe de Sousa Branco. 

Prenderam a atenção dos membros do Conselho Inspector de Instrução 

Primária, no interrogatório efectuado, os alunos Joaquim José Pacheco, 

Salvador Correia Pinto, José Feliciano Ferreira, de seis anos de idade, e João 

José Pereira, que se dizia ter apenas três anos. Não compreendemos como 

podia frequentar a escola, sobretudo naquele tempo em que a pressa de 

aprender não era grande! Foram todos premiados com a oferta de diversos 

objectos, por parte do governador-geral. O Boletim Oficial de Angola 

destacava o interesse, a dedicação e a assiduidade do professor José Maria 

da Lembrança de Miranda Henriques, assim como a dedicação e zelo dos 

membros da Câmara Municipal de Luanda, quanto ao arranjo e asseio da 

escola. Poucos dias depois, porém, o professor Miranda Henriques 

lamentava que apenas o pai de um aluno tivesse assistido às provas, mesmo 

tendo estado presentes pessoas muito respeitáveis da cidade, o governador-

geral, altos funcionários, membros da Câmara Municipal e outros 

indivíduos. Deve salientar-se que, nessa altura, não se fazia perfeitamente a 

distinção entre a escola primária elementar e a Escola Principal, que 

praticamente funcionavam em conjunto. 

  As férias escolares foram sempre motivo de interesse tanto 

para os estudantes como para os mestres. Embora muitas pessoas pensem o 

contrário, estabeleceram-se para que os alunos, cansados dos trabalhos 

discentes, pudessem descansar das fadigas de um período ou de um ano de 

estudo intenso. Não têm a finalidade de alimentar a preguiça de ninguém, de 

permitir a quem quer que seja o dolce farniente. Têm, antes, o objectivo de 

retemperar forças, consumidas por estudo aturado, preparando-se para novos 

trabalhos, como docentes ou como discentes.  

  Sabemos a que dias e períodos correspondiam as férias 

escolares, nos meados do século passado, por um aviso publicado no 

Boletim Oficial de Angola, em Abril de 1853. Eram exactamente os 
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seguintes: 

—Todos os domingos e dias santificados; 

—Todas as quintas-feiras, das semanas em que não ocorresse outro feriado; 

—Da véspera de Natal ao Dia de Reis, inclusive; 

—Os três dias de Carnaval e Quarta-Feira de Cinzas; 

—Toda a Semana Santa e toda a Semana Pascal;  

—Trinta dias do mês de Setembro. 

  Sabemos que as férias de Setembro foram nalguns anos, 

ignoramos por que motivo, antecipadas para Agosto.  

  Segundo o que fora estabelecido  pelas "Instruções" 

publicadas pelo secretário-geral de Angola, João de Reboredo, em 13 de 

Dezembro de 1847, as aulas funcionavam durante todo o ano, excepto nos 

três dias de Carnaval e três períodos de duas semanas cada um —  no Natal, 

na Páscoa e no mês de Setembro. 

  Não podemos deixar de reconhecer que estas férias estavam, 

a vários títulos, perfeitamente distribuídas. Houve depois diversas alterações 

e ampliaram-se bastante. No entanto, não poderemos dizer que sempre as 

modificações foram inteligentemente introduzidas, que o sistema tenha 

melhorado. Os homens dos meados do século XIX deram-nos, neste 

particular, exemplos de sensatez! 

  Neste ponto do nosso estudo, podemos informar que, no dia 

26 de Setembro de 1856, o rei e o ministro da Marinha e Ultramar 

determinaram que, quando se constituísse a Junta Geral do Distrito, deveria 

nas suas primeiras reuniões estudar os problemas mais instantes e assuntos 

mais importantes da administração. Na enumeração apresentada, vinha 

indicado em primeiro lugar o estudo dos meios de melhorar o estado da 

população indígena e chamá-la à prática da civilização; e numa longa lista 

de dúzia e meia de temas vinha logo em segundo lugar a necessidade 

imperiosa de se estabelecerem mais escolas em Angola. Segundo o disposto 

na lei, era obrigatório constituir esta entidade nos territórios ultramarinos. 
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CUIDADOS DA ENSINANÇA 
 

  O interesse pela preparação das gerações que subiam para a 

vida vinha de longe. Conhecemos já, dos capítulos anteriores, diversas 

iniciativas postas em prática ao longo da História de Angola, quer para 

divulgação de conhecimentos intelectuais quer para preparação profissional 

dos jovens da terra. Sabemos, por exemplo, que D. Francisco Inocêncio de 

Sousa Coutinho fundou o "Trem", espécie de escola-oficina para a 

aprendizagem de certos ofícios, sobretudo os que se prendiam com as 

actividades marítimas e piscatórias, ciência náutica e funcionamento de 

estaleiros, chegando muitos dos seus alunos-operários a atingir notável 

perfeição profissional. Com o tempo, a instituição desactualizou-se e, em 28 

de Julho de 1856, foi temporariamente suspensa a sua actividade, para 

reaparecer mais tarde, reorganizada pela portaria régia de 6 de Outubro do 

mesmo ano, continuando a preparar para a vida os jovens angolanos. No 

entanto, não voltou a reconquistar o prestígio que da primeira vez conseguiu 

alcançar. 

  Outra portaria régia, esta datada em 19 de Novembro de 1856 

e subscrita pelo marquês de Sá da Bandeira, determinava que os filhos dos 

régulos, sobas e outros potentados indígenas deveriam ser educados em 

Luanda, sob a orientação e vigilância das autoridades portuguesas, a 

expensas do Estado. O orçamento anualmente elaborado incluiria as 

quantias necessárias para esta iniciativa, e isso veio a verificar-se durante 

muitos anos. O governador-geral seria o responsável supremo pela execução 

desta determinação real. Pretendia-se com isso que conseguissem aprender 

perfeitamente a usar a língua portuguesa, que adquirissem hábitos educados, 

que assimilassem os costumes próprios da civilização europeia, de que 

depois se fariam propagadores junto dos seus povos. Tinha-se em vista, com 

esta medida, a difusão cada vez mais intensa da cultura e dos hábitos hoje 

chamados ocidentais. 

  Outra portaria, agora de 19 de Dezembro seguinte, autorizava 

o governador-geral a reunir os educandos em edifício próprio, a nomear 

mestres que se encarregassem de lhes ministrar as noções que deveriam ser-

lhes ensinadas, a prover ao seu sustento e vestuário, à maneira civilizada. 

Pretendia-se que se integrassem nos costumes europeus, que tomassem 

conhecimento dos princípios que enformam as nossas leis, que se 
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apercebessem de como funciona o nosso sistema administrativo e judicial, 

numa palavra, que adoptassem hábitos, usos e costumes portugueses. 

  Pouco se sabe dos resultados desta iniciativa, que deveria ser 

realizada com grandes deficiências, como normalmente acontecia nas coisas 

do género. Deve-se isso a causas diversas, a que não são estranhas certas 

alterações da ordem pública, em diferentes pontos do território, na segunda 

metade do século XIX. Trinta anos mais tarde, figuravam ainda no 

orçamento anual da província as verbas destinadas a tal fim; mas parece que 

pouco mais era do que uma rubrica fixa introduzida no esquema orçamental, 

sem resultados práticos e sem frutos palpáveis.  

  A ideia voltou à tona pelos anos económicos de 1947-1950, 

durante o tribunato do ministro Teófilo Duarte, que pensou em criar escolas 

para a formação das autoridades gentílicas. A saída do ministro do elenco 

governamental fez morrer a iniciativa, costume característico da maneira de 

ser dos portugueses, que é quase nunca se dar prosseguimento aos projectos 

dos que vão substituir. No caso da iniciativa de Teófilo Duarte, houve quem 

combatesse a ideia por se manifestar um tanto segregacionista, contrária ao 

sentir lusitano mas que então ainda obteve certa aceitação entre nós.  

  Devemos ter em conta que nessa altura histórica, meados do 

século passado, o panorama educativo reflectia, tanto em Angola como em 

Portugal e no resto do mundo, o condicionalismo sócio-político do tempo; a 

educação tinha o objectivo de preparar elites, preparar os filhos dos 

privilegiados para ocuparem aristocraticamente os lugares de comando. Os 

filhos dos sobas eram meninos privilegiados, à semelhança do que acontecia 

com os brancos, destinados desde o berço a exercer funções de chefia, a 

ocupar lugares destacados. Apesar da sua largueza de vistas e de ter 

mentalidade muito liberal, e sob certos aspectos mesmo muito avançada, 

nem o já remoto ministro Sá da Bandeira  conseguiu ultrapassar o 

condicionalismo do seu tempo e apreender com antecipação os rumos do 

futuro. Com Teófilo Duarte a situação piorava, pois estávamos num tempo 

em que se punha certa esperança no apartheid. 

  Em 26 de Fevereiro de 1857, a fim de dar estabilidade à 

estruturação escolar no interior de Angola, prevendo a expansão que nos 

anos seguintes iria ter a alfabetização angolana, foi determinado que os 

chefes e comandantes dos presídios e distritos passassem atestados de 

efectividade e assiduidade aos professores de instrução primária, 

indispensáveis para que lhes pudessem ser abonados os respectivos 

vencimentos e gratificações. Realmente, houve nesta altura grande interesse 

em espalhar escolas e professores por diversas localidades angolanas. Não 

foram encontrados os mapas estatísticos relativos aos anos que vão de 1853 
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a 1856; no entanto, conhecem-se os de 1852, em que as escolas funcionaram 

em oito povoações, e os de 1857, em que este número subia já para dezoito. 

Contamos apenas as que funcionaram, pois havia mais quinze localidades 

com o ensino legalmente estabelecido, mas não em funcionamento. 

  Em 28 de Março de 1857, em ofício dirigido ao governador-

geral de Angola, José Rodrigues Coelho do Amaral, comunicava-se que Sua 

Majestade ordenara a fundação de uma livraria ou biblioteca anexa à 

Secretaria-Geral e ainda a instituição de um museu contíguo, aproveitando 

para isso os elementos que pudessem ser reunidos. Os objectos recolhidos 

seriam entregues, por inventário, à responsabilidade do secretário-geral, 

tendo em conta as indispensáveis cautelas e formalidades legais, a fim de se 

evitarem descaminhos. Proceder-se-ia da mesma forma com os livros da 

biblioteca. Reconhecia-se haver vantagem e até necessidade de reunir obras 

de História, Administração, Política, Legislação e outras que pudessem 

ajudar na governação. Quanto ao museu, apontava-se a conveniência de 

possuir amostras de madeiras, minerais e todos os artigos, produtos e 

objectos adequados a um estabelecimento desta natureza, tornando-se tanto 

mais valioso e interessante quanto mais fielmente pudesse retratar o 

ambiente local, a importância e a riqueza dos produtos desta província. 

  Não deixará de ser lógico que a futura biblioteca do 

Governo-Geral de Angola tenha aqui a sua origem. Quanto ao museu, a 

sugestão deverá ter sido esquecida e o projecto abandonado! 

  Pela portaria de 1 de Agosto de 1864, assinada pelo 

governador-geral José Baptista de Andrade, foi nomeada uma comissão com 

o fim de instituir e organizar em Luanda uma biblioteca e um museu, que 

pudessem servir o público estudioso, adquirindo para isso o indispensável 

recheio de livros e objectos próprios de tais instituições. Era posta à 

disposição dos membros desta comissão uma casa situada na Travessa da 

Sé, podendo reunir-se ali e convocar lá outras pessoas que pudessem 

auxiliar a sua tarefa, sobretudo na elaboração e redacção dos respectivos 

regulamentos, assim como na aplicação e concretização  de iniciativas que 

viessem facilitar a realização do projecto, de tanto interesse científico, 

literário e cultural para Luanda e seus habitantes. O museu e biblioteca 

referidos deveriam ficar instalados no edifício da antiga igreja matriz de 

Nossa Senhora da Conceição, que serviu de sé catedral, em tempos 

passados. O governador-geral Baptista de Andrade mandou ainda fazer 

obras de adaptação ao fim previsto. 

  A comissão referida era constituída pelas seguintes 

individualidades: 

—Dr.Joaquim Guedes de Carvalho e Meneses, juiz-presidente do Tribunal  
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da  Relação  de  Luanda; 

—Dr.Luís António de Figueiredo, juiz de Direito; 

—Dr.Saturnino de Sousa e Oliveira, médico e quimbundista; 

—Dr.António José dos Santos,  médico-cirurgião; 

—Dr.Francisco José Farto da Costa, advogado. 

  Em 19 de Janeiro de 1865, o governador-geral informava o 

ministro de que a citada comissão efectuara diligências no sentido de dar 

satisfação ao encargo que lhe tinha sido confiado, apresentando diversos 

planos e reunindo material que deveria figurar no museu e fazer parte da 

biblioteca. Continuava a indicar-se o edifício da antiga sé para a sua 

instalação, pois poderiam ser construídos ali compartimentos adequados, 

oferecendo este local condições satisfatórias. Pensava-se que pudesse ser 

instalada também, naquele local, a Repartição de Saúde, pois estava muito  

carecida de sede apropriada. 

  Todo o material museográfico assim como os exemplares dos 

livros destinados à biblioteca foram provisoriamente guardados no palácio 

do Governo-Geral. No dia 14 de Abril comunicava-se já que o edifício 

estava bastante adiantado, sendo notória a falta de uma pessoa que soubesse 

preparar as diferentes espécies zoológicas, embalsamando os cadáveres. 

Pedia-se que fosse enviado para Luanda um técnico que pudesse encarregar-

se de tal missão, indicando claramente quanto lhe deveria ser pago de 

ordenado. Vem a propósito dizer que, pela mesma altura, o médico dos 

Serviços de Saúde, Dr.João Cabral Pereira Lapa e Faro, que passou quase 

toda a sua vida em Moçâmedes, onde exerceu clínica, comunicava — em 22 

de Maio desse ano de 1865 — ter concluído a primeira fase do 

embalsamamento de um leão, que se remetia para o reino. Em cota lavrada 

sobre o documento determinava-se que este facultativo fosse louvado pelo 

trabalho realizado e iniciativa que tivera. O Dr.João Cabral Pereira Lapa e 

Faro era natural do Porto, onde deve ter nascido pelo ano de 1821, e 

formado pela Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa e pela Universidade de 

Bruxelas. 

  Com data de 15 de Outubro de 1867, o governador-geral de 

Angola remeteu para o reino, com destino ao Museu Nacional de Lisboa, 

um caixote que continha diversos exemplares zoológicos. Tinham-lhe sido 

enviados pelo governador do distrito de Moçâmedes, então Joaquim José da 

Graça, e eram remetidos pelo encarregado das explorações científicas 

zoológicas em Angola, José Alberto de Oliveira Anchieta. Acumulam-se 

neste período as notícias de contínuas remessas de material científico 

recolhido neste território. Assim, em 16 de Setembro anterior era enviada 

outra, com exemplares recolhidos na região de Capangombe, havendo uma 
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de 10 de Setembro, referente à região do Bumbo. Temos conhecimento de 

haverem sido feitas mais remessas, cujas comunicações documentais 

registam as datas de 4 de Janeiro, 27 de Abril, 9 de Outubro e 15 de 

Dezembro desse ano, não sendo de excluir a hipótese de haver outras de que 

não tenhamos conhecimemto. As Ciências Naturais e a exploração científica 

da África despertavam interesse excepcional e movimentavam os sábios de 

todo o mundo. Portugal não ficou à margem desse movimento, fazendo 

também investigação de alto interesse para a difusão do saber e alargamento 

dos conhecimentos humanos. 

  Com referência ao dia 9 de Outubro de 1867, o governador-

geral comunicava remeter alguns objectos encontrados numa escavação feita 

em Pungo Andongo, numa antiga sepultura — ossos, fragmentos de galão, 

pedaços de um colar com corrente de prata, tendo uma cruz pendente. A 

corrente tinha algumas braças de comprimento e julgava-se que tivesse 

servido de adorno à campa. Admitia-se que tudo isso tivesse mais de 

duzentos anos. Foi-lhe dado como destino, em Lisboa, a Biblioteca Pública 

Nacional, ficando atribuído ao Gabinete de Medalhas.  

  Pelos apontamentos registados pode verificar-se que as 

autoridades portuguesas, tanto em Lisboa como em Luanda, prestaram a sua 

atenção à difusão e expansão cultural, tomando iniciativas de alto mérito. 

Infelizmente, os interesses imediatos e os valores materiais sobrepuseram-se 

e abafaram-nas! Muito pode o vil metal! 

  Neste desfilar de evocações em que são mais os casos de 

fracasso do que de êxito, merece menção muito especial a fundação da 

Biblioteca Municipal de Luanda, no final do terceiro quartel do século 

passado. Servindo-nos dos dados tornadors públicos por ocasião das 

comemorações centenárias, podemos referir que, em 12 de Novembro, o 

presidente do município propôs em sessão camarária a abertura da biblioteca 

no dia 1 de Dezembro de 1873, o que realmente veio a acontecer. Ao 

mesmo tempo era encarregado o vereador Urbano de Castro de redigir o 

regulamento que deveria orientar a sua actividade, parecendo que nunca 

chegou a desobrigar-se deste encargo. Em anúncio publicado no Boletim 

Oficial de Angola, a 29 de Novembro desse ano, a população da cidade era 

avisada de que funcionaria nos dias úteis em dois períodos de trabalho, o 

diurno e o nocturno, no edifício dos Paços do Concelho. Abriu no dia 

previsto, contando duzentos e sessenta e cinco livros próprios e mais 

duzentos e cinquenta emprestados por Urbano de Castro. Nos primeiros 

cinquenta anos, o seu funcionamento nem sempre foi satisfatório e, em face 

disso, a Câmara resolveu encerrá-la em 1882, o que se não verificou, pois a 

isso se opuseram alguns luandenses que estimavam a cultura e tinham a 
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ilustração intelectual em bom apreço; no decorrer do ano de 1886 chamava-

se a atenção dos responsáveis para o facto de alguns livros marcados com o 

carimbo da Biblioteca Municipal de Luanda terem sido vendidos em praça, 

integrados em espólios de munícipes falecidos; em 1927, dizia-se que a 

média diária dos seus leitores não chegava a ser de dois, contando cerca de 

seis mil volumes. Deve referir-se que, em 1913, tinha recebido o espólio 

literário do Dr.Alfredo Troni, falecido já em 1904, por oferta dos herdeiros 

do conhecido advogado, jornalista e novelista [autor de Nga Mutúri]. Grata 

à memória daquela figura, a edilidade mandou colocar no seu túmulo, no 

cemitério municipal do Alto das Cruzes, uma inscrição que recorda o acto. 

Esta doação, no dizer da mencionada lápide, constituia "o principal recheio 

da biblioteca". 

  Integrado nela, embora com funcionamento separado, 

encontramos o Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Luanda, onde se 

guarda a documentação que pertenceu ao Arquivo Geral do Município, a 

qual conta documentos numerosos de diversas origens, alguns que vieram já 

do século XVII. Este arquivo permaneceu praticamente desconhecido até 

que, em 1957, o oficial inglês e conceituado erudito lusólogo, Charles Ralph 

Boxer, nele procedeu a demoradas e minuciosas investigações. A partir 

dessa altura, começou a proceder-se à selecção, ordenação e reprodução 

sistematizada dos seus documentos, passando a servir os estudiosos que se 

dedicam à evocação histórica. A Biblioteca Municipal de Luanda é, sem 

dúvida alguma, a organização do seu género que melhor serve a população 

citadina, de todos os níveis e graus de cultura, não havendo outra que se lhe 

possa comparar em todo o território angolano. 

  No dia 5 de Fevereiro de 1859, realizaram-se em Luanda 

provas de exame aos alunos do ensino oficial do sexo masculino. Um artigo 

publicado logo no dia 12 seguinte, no Boletim Oficial de Angola, mostrava 

certa estranheza pelo facto de o público luandense não ter prestado atenção a 

tal ocorrência, pois os alunos não estavam acompanhados pelos seus pais, 

tutores ou encarregados de educação, à excepção de um ou dois, diz o 

articulista. O seu número era de cento e trinta e os exames eram feitos à 

sorte, examinando os que fossem indicados por alguém da assistência. O 

professor da classe, Miranda Henriques, no entanto, propôs que Feliciano 

Miguel de Assis e João Espada-Fora fossem mais minuciosamente 

interrogados. A maneira como responderam ao questionário que lhes foi 

feito não podia ser mais lisonjeira, nem para os discípulos nem para o 

mestre. Salientou-se ainda pela vastidão e profundeza dos seus 

conhecimentos um aluno chamado Caetano José Tavira, o qual deveria ter já 

certa idade, isto é, deixaria de ser criança, pois se lhe dava o tratamento de 
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"senhor". Recordamos que, por esta altura, no ano lectivo de 1857-1858, 

havia em Tala Mugongo um professor de nome semelhante, Manuel José 

Tavira, que bem poderia ser da mesma família! Estiveram presentes às 

provas de exame a que nos vimos referindo os membros da Câmara 

Municipal de Luanda. Servia de júri examinador o próprio Conselho 

Inspector de Instrução Pública, a que presidia o governador-geral José 

Rodrigues Coelho do Amaral, que distribuiu vários livros aos estudantes que 

se distinguiram, louvando no final o zelo do mestre e a aplicação dos alunos, 

cabalmente demonstrados pelo aproveitamento que tiveram.  

  Não conseguimos apurar ao certo de que livros se tratava — 

os que foram distribuídos como prémio escolar. Todavia, recordamos que 

poucos meses antes, em Julho de 1858, anunciava-se a recepção de vinte 

exemplares da obra Alguns Frutos da Leitura e da Experiência, de que era 

autor José Silvestre Ribeiro, e quatro exemplares do livro História do Cerco 

do Porto, de Luz Soriano. Destinavam-se, exactamente, a premiar alunos 

que se distinguissem pela sua aplicação e pelo resultado escolar obtido, isto 

é, os melhores estudantes da província.  

  Alguns anos antes, em 18 de Novembro de 1854, anunciava-

se também que trinta e um alunos haviam recebido gratuitamente alguns 

compêndios escolares, remetidos pela Secretaria-Geral, que nesse tempo 

superintendia no ensino. Era uma forma de conceder vantagens, estimular a 

aplicação e premiar esforços. 

  Retomando o assunto da distribuição de livros como prémio 

aos alunos mais aplicados, informamos que, no dia 6 de Fevereiro de 1858, 

foi comunicado de Lisboa que tinham sido remetidos para Luanda vinte 

exemplares do livro Alguns Frutos da Leitura e da Experiência, um dos 

quais ficou para a biblioteca do Governo-Geral e os restantes foram 

enviados aos professores — cinco para a Escola Principal de Luanda, seis 

para Benguela (sendo dois para a escola feminina), quatro para Moçâmedes 

e quatro para o Golungo Alto. E a 19 de Junho seguinte comunicavam que 

foram enviados sete exemplares de Camões e o Cosmos,também da autoria 

de José Silvestre Ribeiro, destinados a prémios escolares. Foram entregues 

ao professor da Escola Principal de Luanda, Miranda Henriques.  

  Afinal, quem era este José Silvestre Ribeiro? Foi escritor 

bastante fecundo e relativamente conhecido no seu tempo, político e 

historiógrafo, nascido em 1807 na Idanha-a-Nova e falecido em 1891 

certamente em Lisboa; era formado em Cânones pela Universidade de 

Coimbra e foi sócio-fundador da Sociedade Protectora dos Animais; entre as 

suas obras salienta-se a que tem o título de História dos Estabelecimentos 

Científicos, Literários e Artísticos de Portugal, em dezoito volumes, 
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Primeiros Traços de uma Resenha da Literatura Portuguesa, o  estudo  

Dante e a Divina Comédia, etc. 

  Voltando novamente ao tema dos livros destinados a prémios 

aos alunos de Angola, que mais se tivessem distinguido pela sua 

inteligência, aplicação e comportamento, referiremos que, no dia 21 de 

Abril de 1858, era comunicada a remessa de quatro exemplares da História 

do Cerco do Porto, de Luz Soriano, que foram distribuídos pelas escolas 

primárias (certamente as masculinas) de Luanda, Benguela, Moçâmedes e 

Golungo Alto. Isto permite-nos avaliar quais eram as localidades principais 

do território, nos meados do século passado.  

  Não encontrámos referências periódicas aos exames da 

Escola Principal de Luanda. Estamos convencidos de que houve mais do 

que os anunciados. Além daqueles de que falámos atrás, realizaram-se 

provas públicas, nesta cidade, nos dias 13 e 14 de Junho de 1866. Presidiu 

aos trabalhos, no primeiro dia, o próprio governador-geral Francisco 

António Gonçalves Cardoso;  no segundo dia, a presidência do júri esteve a 

cargo do secretário-geral Eduardo Augusto de Sá Nogueira Pinto de 

Balsemão. A distribuição dos prémios fez-se no dia 17 desse mês; no dia 30 

era publicada a lista dos alunos distinguidos e dos que apenas obtiveram 

aprovação simples, que pode ler-se nas páginas do Boletim Oficial de 

Angola.  

  Um dos alunos aprovados e premiados nestes exames, D. 

Álvaro de Água Rosada, cremos que da família real conguesa, foi nomeado 

no dia 1 de Março de 1867 para exercer as funções de professor de instrução 

primária, em São Salvador do Congo. Obtivera o quarto lugar da 

classificação nos exames de Junho anterior. Não encontrámos referência à 

sua actuação, nos anos seguintes. Aparece-nos novamente nomeado para o 

cargo de mestre de primeiras letras, em 1883, já no tempo de D. António 

Barroso, um indivíduo de nome igual; tudo leva a pensar que se trate da 

mesma pessoa. Poderia não ter tido possibilidade de enviar os mapas; 

poderiam ter ficado em outros departamentos; poderia mesmo descuidar-se 

e não os remeter; talvez nem tivesse entrado em exercício; talvez fosse 

exonerado sem que disso tenhamos conhecimento. Sabemos que, em dado 

momento, ao pretender pôr-se em funcionamento uma escola no Congo, a 

população mostrou-se pouco disposta a mandar as crianças às aulas, a que 

não reconhecia qualquer utilidade prática.  

  Em 29 de Agosto de 1868, efectuaram-se em Luanda novas 

provas de exame, sendo submetidos à apreciação do respectivo júri seis 

alunos da Escola Principal, leccionados por Fernando da Silva Delgado. 

Também desta vez assistiu aos trabalhos o governador-geral, Francisco 
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António Gonçalves Cardoso, que no final elogiou o mestre pela sua 

dedicação ao ensino e competência pedagógica, e exaltou os examinandos 

pelo aproveitamento que tiveram e a aplicação demonstrada. 

  Alguns dos livros dados como prémio aos alunos da Escola 

Principal de Luanda, que em Junho de 1866 fizeram o seu exame, como 

atrás referimos, foram oferecidos pelo próprio professor, Miranda 

Henriques, a quem o governador agradeceu a generosidade em ofício do dia 

12 desse mês —   ou mais provavelmente de 12 de Julho, pois aquela data 

era anterior à das provas realizadas. 

  No relato da distribuição dos prémios há referência às 

seguintes obras: — Alguns Frutos da Leitura e da Experiência, de José 

Silvestre Ribeiro; Cristão por Sentimento, de Fr. A.P. O.; Sentenças 

Espirituais, dos Santos Padres e Doutores da Igreja; Compêndio de 

Doutrina Cristã, por Joaquim Lopes Carreira de Melo (vinte exemplares); 

Tratado de Aritmética Segundo o Método de Pestalozzi, de Mr.T.Tate, 

aumentado por José Ramos Paz (dez exemplares); além destes há ainda 

menção de O Novo Amigo dos Meninos, por Saint Germain Leduc; Mimo á 

Infância, de Emílio Aquiles Monteverde; Os Anais de Cornélio Tácito, 

oferecido por João Osmundo Toulson, e História Natural para Meninos e 

Meninas, da autoria de Pedro Luís Napoleão Chernoviz, que foi oferecido 

pelo benemérito anterior. 

  Não faltará quem julgue a enumeração que acabámos de 

fazer não só inútil como até fastidiosa e fatigante. Deve ter-se em conta que 

muito ajuda a fazer apreciação exacta e fiel. Tem muito interesse saber quais 

as obras literárias que em cada período histórico se julgam aconselháveis 

para a juventude, servindo-lhes de guia para o seu comportamento e de luz 

para a sua inteligência. Por elas podemos avaliar o pensamento e a 

mentalidade da época; pela literatura dos nossos dias se moldará o conceito 

que o futuro fará dos nossos erros, das nossas virtudes, da nossa 

mentalidade. 

  Em resposta ao ofício do comandante do Batalhão de 

Infantaria de Linha, da cidade de Luanda, de 30 de Outubro de 1856, o 

governador-geral comunicou em documento emanado da Secretaria-Geral 

de Angola e subscrito por Bernardino António Ferreira, que lhe foi 

agradável saber que a escola primária estabelecida naquela unidade militar 

era frequentada por cerca de quarenta praças. Autorizava que para ali 

fossem enviadas as de outros corpos militares da cidade, como se sugeria, 

dando-se ordens nesse sentido aos respectivos comandantes. 

  Muito curiosa é a portaria publicada em 19 de Fevereiro de 

1859, em Luanda. O vigário-capitular da diocese, P. António Firmino da 
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Silva Quelhas, havia pedido a demissão do cargo de professor da Aula de 

Latim, que o governador-geral lhe não concedeu. Tinha sido nomeado em 3 

de Maio de 1855 e fora confirmado no dia 7 de Dezembro seguinte. Alegava 

ele, como razão justificativa, que os alunos haviam tido frequência muito 

baixa e irregular; consequentemente, o aproveitamento fora pequeno. O 

Governo de Lisboa aprovou a resolução tomada pelo chefe da província e o 

vigário-capitular foi elogiado pela nobreza de intenções e integridade de 

carácter, pelo escrúpulo manifestado em não querer receber o vencimento 

que lhe competia, como professor daquela matéria escolar. O governador foi 

então encarregado de tentar encontrar solução para este problema, embora 

com carácter provisório, até que pudesse estabelecer-se definitivamente o 

seminário-liceu, oficialmente já criado. Ao mesmo tempo, aconselhava-se 

que se desse maior expansão e difusão ao ensino primário, alargando a rede 

escolar até à medida do possível.Admitia-se também não ser fácil arranjar 

professores competentes, por não haver número suficiente de mestres que 

quisessem deslocar-se para Angola, exercendo aqui o magistério. Em face 

das difíceis condições de momento, ficava autorizado a contratar e nomear 

para este cargo indivíduos que mostrassem possuir preparação intelectual e 

aptidão pedagógica suficiente, embora não tivessem prestado provas 

pública. 

  No dia 24 de Fevereiro de 1859, foi nomeado novo professor 

para a Escola Principal de Luanda, e que era Mateus Luís Coelho de 

Magalhães. Não deveria ter as habilitações legais exigidas, pois no 

documento da nomeação faz-se referência à autorização que havia sido 

concedida ao governador-geral, pela portaria de 23 de Novembro de 1858, 

de certo modo reforçada pela que atrás referimos. Podiam ser nomeados 

professores interinos sem as habilitações legais, desde que dessem garantia 

de possuírem conhecimentos suficientes para bem desempenharem as 

respectivas funções. Pretendia-se dar cumprimento ao disposto no decreto 

de 14 de Agosto de 1845, que ordenava que houvesse dois professores na 

Escola Principal. O professor efectivo, José Maria da Lembrança de 

Miranda Henriques, era encarregado de elaborar o projecto de regulamento 

interno do estabelecimento. Se se não lançasse mão do recurso a professores 

sem as habilitações literárias legais, se se não aproveitassem as 

disponibilidades de pessoal de que podia lançar-se mão em Angola, o 

desenvolvimento da escolaridade e a difusão da instrução teriam sido ainda 

mais lentos e mais limitados. Se não fosse usado este expediente, não 

poderiam encontrar-se os mestres indispensáveis para manter as poucas 

classes que havia, não teriam funcionado as escolas, em grande número de 

casos, desenvolvendo-se ainda menos o ramo escolar. 
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  No dia 10 de Outubro de 1866, foi nomeado outro professor 

para a Escola Principal de Luanda, Carlos Augusto de Gouveia. Deveria 

substituir Miranda Henriques, que tinha sido jubilado ou aposentado em 8 

de Agosto anterior. 

  Na sessão do Conselho Inspector de Instrução Pública, 

realizada em 10 de Junho de 1870, presidida pelo governador-geral José 

Rodrigues Coelho do Amaral, e a que assistiram Eduardo de Sá Nogueira 

Pinto de Balsemão, secretário-geral, o cónego P. José Maria Fernandes, o 

professor Carlos Augusto de Gouveia, o Dr.Francisco Joaquim Farto da 

Costa, faltando o cónego Dr.António Guedes Coutinho Garrido, governador 

do bispado, tratou-se da nomeação de um professor que faltava na Escola 

Principal. Haviam requerido a nomeação quatro candidatos — o cónego P. 

António José do Nascimento, P. António Castanheira Nunes, Joaquim 

Eugénio de Sales Ferreira e Nicolau Rogeiro. Os dois primeiros foram 

eliminados por razões que a acta da sessão não esclarece, mas que 

poderemos deduzir ter sido por se apresentarem à candidatura dois 

professores com o respectivo diploma de habilitação profissional, e que a 

eles faltava, apesar de terem habilitações literárias talvez mais elevadas. 

Podemos esclarecer que aconteceu algo semelhante com o Dr.Acácio de 

Oliveira Moz, embora bastante mais tarde, em 1910. Mas ocorreram outros 

casos idênticos noutras ocasiões. 

  Na sessão de 22 de Agosto desse mesmo ano de 1870, do 

Conselho Inspector de Instrução Pública, a que assistiu o governador-geral 

Joaquim José da Graça, o Dr.António Guedes Coutinho Garrido, Nicolau 

Rogeiro, Eduardo de Sá Nogueira Pinto de Balsemão, o Dr.Francisco 

Joaquim Farto da Costa, e a que faltaram Carlos Augusto de Gouveia e  P. 

José Maria Fernandes, foi tratado o problema da nomeação do professor de 

Latim. Havia dois requerimentos, assinados por Carlos Augusto de Gouveia 

e cónego P. Timóteo Pinheiro Falcão. Tendo sido ponderadamente analisado 

o caso, acordou-se que não convinha fazer a nomeação, pois o curso não 

tinha alunos inscritos, criando-se a convicção de não haver nenhum 

interessado em frequentar as aulas. 

  Os lugares de professor da Escola Principal tinham sempre 

mais pretendentes, pois a remuneração era bastante alta. Os demais lugares, 

incluindo o de professor de Latim, só interessavam em sistema de 

acumulação, porque a importância auferida era pequena, se a compararmos 

com aquela, mesmo quando fosse paga na totalidade e não apenas como 

gratificação suplementar, ainda menor. 

  No dia 1 de Fevereiro do mesmo ano de 1859, foram 

nomeados novos vogais do Conselho Inspector de Instrução Pública, devido 
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a terem saído para o reino dois membros antigos, o juiz Dr.António Faustino 

dos Santos Crespo e Alexandre Balduíno Severo de Mendonça. Continuava 

a fazer parte o antigo vogal António Lopes da Silva, pois mantinha 

residência em Luanda. Foram nomeados para substituírem aqueles o 

Dr.Faustino José Cabral, médico a exercer as funções de físico-mor de 

Angola, e o professor da Escola Principal, José Maria da Lembrança de 

Miranda Henriques. No dia 16 de Outubro do ano seguinte, 1860, foi 

nomeado mais um vogal, outro professor, Fernando da Silva Delgado. 

Reconhecia-se a vantagem de fazer representar melhor e mais 

numerosamente a classe docente, por se tratar de problemas que os mestres 

de primeiras letras deveriam conhecer tão bem como qualquer outra pessoa, 

mesmo de maior representação social, e em que eram directamente 

interessados. Muitas vezes se errou e continuará a errar por os problemas 

escolares serem resolvidos por quem não vive deles e para eles, sobrepondo 

a sua maneira de ver à daqueles que lhes consagram as suas energias, a sua 

dedicação, o seu desprendimento monetário. 

  Temos conhecimento de um documento manuscrito, 

guardado no Arquivo Histórico de Angola, a que se atribui a data de 1840, 

que parece ser decalcado sobre outro, impresso, do Arquivo Histórico 

Ultramarino, com a data de 1867. Não nos foi possível fazer o confronto; 

mas os dados aproximam-se. 

  Segundo o referido documento, em Cadambonde, lugar da 

região de Icolo e Bengo, havia uma escola particular frequentada por dez 

alunos. Também se dizia ser grande a falta de material escolar e o 

aproveitamento muito baixo. 

  Em Zenza do Golungo não havia missionário e os habitantes 

desejavam que fosse para ali mandado um padre. Consequentemente, não 

haveria escola. Ainda em referência ao missionário pretendido, salientava-se 

que faziam votos para que não fosse da laia de "muitos" que passaram por 

aquelas terras. Marcámos aquela palavra porque sabemos que os padres de 

Angola eram "poucos", tendo sido ainda menos nas décadas anteriores; 

quanto à qualidade, não há dúvida de que a maior parte deles não tinha 

comportamento exemplar, e devemos atender a que não seriam enviados os 

melhores para as povoações do interior, para o sertão africano. 

  A fazenda Trombeta, bastante conhecida naquele tempo, 

pertencia ao capitão Monção, afirma o citado relatório. Mantinha uma 

ferraria, isto é, uma pequena fábrica para aproveitamento do ferro, de que 

não tirava qualquer resultado, pois os serventes pagos pelo Estado eram 

desviados para o trabalho agrícola, em proveito pessoal daquele 

proprietário. 
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  Em Cambonda, a duas horas de marcha da fazenda 

Trombeta, havia uma olaria do Estado, a cargo de José Maria de Carvalho, 

de que se tirava tanto resultado como da ferraria... certamente por igual 

motivo. 

  A situação dos edifícios públicos, no Golungo Alto, era 

deplorável. A Casa da Câmara tinha três salas, uma das quais desabara. Era 

numa dessas duas, ainda mantidas de pé, que funcionava a escola, onde 

ensinavam ao mesmo tempo dois professores, o do Governo e o da Câmara. 

Cada um tinha os seus alunos, que não eram mais de dez. Talvez se possa 

admitir que trabalhassem em dois turnos de aulas e não que as duas classes 

tivessem trabalho simultâneo, como à primeira vista pode parecer. Não 

obstante, podemos anotar que, em determinada altura, mesmo em Luanda se 

juntaram duas turmas de alunos na mesma sala. Sugeria-se que a escola da 

Câmara passasse para outro ponto do concelho, pois ali bastaria haver um 

professor para todos os alunos. O pároco morava num lugar designado 

Bango, por certo no antigo hospício dos frades, em Bango Aquitamba. Com 

efeito, o velho convento de Santo Hilário (ou Santo Hilarião) serviu durante 

muitos anos para residência do missionário e o seu arimo era o passal da 

paróquia. 

  No caminho do Golungo Alto para o Cazengo encontrava-se 

a fazenda Palmira, que pertencia ao comendador Gomes Pereira. 

  O Caculo era uma povoação progressiva, para o tempo. A 

escola tinha quinze alunos, incluindo "tambores e cornetas" que por 

iniciativa do chefe aprendiam a ler e a escrever, assim como as operações 

aritméticas. 

  No caminho para Ambaca, havia uma magnífica exploração 

agrícola a que se dava a designação de fazenda Protótipo, pertencente ao 

comendador Albino Soares, indivíduo "de compleição franzina, que fazia 

completo contraste com a sua energia e com o gigantesco dos seus planos". 

  Em Pungo Andongo havia uma escola particular, dirigida por 

um professor que nada recebia de vencimento, enquanto o pároco ia 

comendo a respectiva gratificação... O missionário era de tal quilate que 

nem a doutrina cristã ensinava aos meninos, nos domingos. Embora o 

relatório o não identifique, o sacerdote mencionado deveria ser o P. 

Domingos Pereira da Silva Sardinha. 

  No Dondo, o chefe do concelho era o capitão Pedro 

Rebocho. O pároco regia a escola e merecia louvor pelo zelo que dedicava à 

educação dos seus alunos, em número de cinquenta. Encontrámos 

referências que nos levam a admitir a hipótese de que o missionário em 

questão fosse o P. António José do Nascimento. O capitão Pedro António 
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Rebocho prestara ali importantes serviços, segundo se dizia no documento a 

que temos vindo a fazer referência. 

  A escola de Massangano devia ter cinquenta alunos. Era 

regida pelo pároco, que mostrava grande desvelo pelo ensino e se 

interessava pelo aproveitamento dos alunos. 

  Não devemos perder a oportunidade que se nos depara, sem 

dizer que naquela altura havia um único padre a paroquiar Cambambe 

(Dondo) e Massangano, e que deveria ser o já referido P. António José do 

Nascimento. Não pode passar sem reparo que nas duas escolas houvesse 

cerca de cinquenta alunos e que os seus dois professores fossem ambos 

exemplares! 

  Na Muxima, nada devia haver, pois a nada se referia o 

relatório de onde respigámos estas informações. Como nota humorística, 

dizia que havia na sua fortaleza dois soldados embrulhados em panos, um 

que bradou às armas, pois estava de sentinela, e outro que acudiu ao 

chamado. Isso constituia a guarda... Dentro da fortaleza existia uma 

"pocilga" onde um nativo estava preso. Não se cobravam impostos pois os 

habitantes eram tão pobres que nem para eles tinham... 

  O Calumbo tinha igreja e escola, regida pelo pároco, que se 

encontrava em Luanda no momento da visita; tratava de obter um subsídio 

do Governo-Geral para mandar reparar o templo. 

  Como conclusão, o relatório diz: —"A religião sem culto por 

falta de igrejas e sacerdotes; e mesmo onde há estes e aquelas, mais ou 

menos obliteram os párocos os seus deveres; e alguns ignoram-nos 

completamente". 

  Podemos fazer agora alguns comentários a este documento, 

admitindo a existência de duas versões, uma manuscrita e outra impressa. A 

data que lhe é atribuída pelo Arquivo Histórico de Angola, 1840, é 

inaceitável, pois ao tempo não havia escola em tantos lugares, praticamente 

só em Luanda. Pode aceitar-se uma data que se aproxime da que é indicada 

na versão impressa. 

  Em 18 de Novembro de 1871, foram publicadas 

determinações que tinham a finalidade de aumentar a frequência escolar, 

aplicando sanções aos pais que descurassem a obrigação de mandarem os 

filhos à escola. Não se tinha em mente apenas os de origem europeia, os 

brancos, mas toda a população já relativamente evoluída. 

  Encontra-se em Lisboa, no Arquivo Histórico Ultramarino, 

outro documento manuscrito pelo qual o governador-geral de Angola, em 

resposta a solicitação anterior do respectivo ministro, nos fornece 

interessantes dados informativos, relativos à frequência das escolas, em 
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Angola, nos meados do século XIX e que era a seguinte: 

 

 

ANO ALUNOS MENINAS 

1846 177 21 

1847 295 25 

1848 390 18 

1849 439 8 

1850 317 7 

1851 341 x 

1857 668 36 

1858 649 14 

1860 616 11 

1861 812 33 

1862 806 25 

 

 

  Este quadro foi completado com algumas observações de 

relativo interesse. Diz que faltavam os mapas referentes à escola de 

Calumbo e ao ano de 1850, assim como os que deviam mencionar a Aula de 

Latim, Aula de Meninas, em Luanda, Calumbo e uma das escolas de 

Benguela, em 1851; não havia quaisquer dados em relação aos anos de 1852 

a 1856; estavam sem professor, no primeiro semestre de 1857, as escolas de 

Barra do Bengo, Icolo e Bengo, Barra do Dande, Libongo, Egito, Caconda, 

Quilengues, Catumbela, Gambos, Huíla, Ambriz, D. Pedro V, Ambaca, 

Cazengo, Dembos e Malanje; no segundo semestre desse ano trabalharam já 

as de Icolo e Bengo, Ambaca, Cazengo, Dembos e Malanje. Em 1858 

estivera vaga a Aula de Meninas, em Luanda, devido ao falecimento da 

respectiva mestra, que sabemos ser Margarida Luísa dos Santos Madail 

Generoso, a escola de Cambambe não funcionara por incapacidade do 

professor, e em outros concelhos as aulas estiveram por vezes encerradas, 

quer por não haver professores quer por não aparecerem discípulos. Do ano 

de 1859 nada se sabia. Em relação a 1861, confessava ter havido diminuição 

considerável da frequência, particularmente no segundo semestre, pelas 

causas atrás apontadas. 

  A partir desta altura, o Boletim Oficial de Angola deixou de 

inserir a estatística escolar, com excepção dos anos  de 1863, 1867, 1872, 

1874 e 1876, mas não no aspecto total e geral. Os mapas em arquivo não 

constituiam colecções completas, devido a negligência e incúria dos 

professores em remetê-los à Secretaria-Geral, podendo avaliar-se por isso o 
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pouco interesse que merecia aos responsáveis o sector escolar angolano. 

  Não deixa de ser curioso anotar que, no orçamento do ano 

económico de 1857-1858, a despesa prevista com o ensino oficial era de 

3.904$000, apesar de ter havido um aumento de dezanove professores, em 

relação ao ano anterior, cuja despesa foi calculada em 1.356$000. Pois no 

mesmo orçamento era atribuída verba igual, 3.900$000, para pagamento dos 

honorários do naturalista Frederico Welwitsch; esta informação reveste-se 

de grande interesse como elemento comparativo. O famoso naturalista não 

ganharia muito; os professores é que recebiam pouco, vencimentos 

exageradamente aviltados. 

  No dia 29 de Maio de 1866, reorganizou-se o Conselho 

Inspector de Instrução Primária ou Conselho Inspector de Instrução Pública, 

como quase sempre é designado e que nos parece ser a forma mais exacta. 

Esta decisão foi consequência de razões apresentadas às autoridades 

responsáveis pelo professor da Escola Principal, Miranda Henriques, um dos 

elementos mais destacados do sector pedagógico em Angola, no terceiro 

quartel do século XIX, se não o mais saliente de todos. Fez ver essa 

necessidade por uma exposição apresentada no dia 22 do mesmo mês e ano. 

  Aquele influente organismo de orientação didáctica ficou a 

ser constituído por cinco individualidades marcantes da cidade: — o 

secretário-geral de Angola, Eduardo Augusto de Sá Nogueira Pinto de 

Balsemão, que seria o presidente; o presidente da Câmara Municipal de 

Luanda, Miguel de Santa Ana Pereira e Melo; o cónego da sé catedral de 

Angola e Congo, P. José Maria Fernandes; e dois professores da Escola 

Principal, José Maria da Lembrança de Miranda Henriques e Fernando da 

Silva Delgado. 

  Não tivemos a preocupação de referir todas as alterações 

registadas neste organismo. Apenas quisemos falar das mais notáveis, para 

que se possa deduzir que, embora com grandes lacunas e deficiências, 

sempre houve a preocupação de ir solucionando os problemas escolares. 

  Dizia-se em Angola, no período que se aproxima do ano de 

1860, que os colonos europeus poderiam habituar-se a enviar os seus filhos 

pequenos para Caconda, onde encontrariam clima excelente, temperado e 

saudável, desenvolvendo-se ali de maneira surpreendente. Era um desiderato 

e não uma realidade palpável e evidente. As mais altas individualidades, no 

entanto, por vezes faziam-se eco desta convicção. Assim, no dia 1 de 

Janeiro de 1861, o secretário-geral Eduardo Augusto de Sá Nogueira Pinto 

de Balsemão escrevia mesmo que se tornava necessário nomear um 

eclesiástico de costumes exemplares e suficientemente instruído a fim de ser 

enviado para esta localidade, exercendo aqui o ministério sacerdotal e as 
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funções de professor de instrução primária. Caconda apresentava-se com 

perspectivas de desenvolvimento. 

  A propósito, pode notar-se que, segundo a lista dos 

secretários-gerais, publicada por Carlos Dias Coimbra em Livros de Ofícios 

para o Reino do Arquivo Histórico de Angola, o nome que corresponde ao 

período de 1857-1861 é o de José Alvo Pinto de Balsemão, que foi o pai 

daquele, o qual por sua vez desempenhou as mesmas funções em 1866-

1873. O mais lógico será admitir que a data esteja incorrecta e se refira a 

1871, altura em que ocupava aquele cargo o referido funcionário. 

  Reveste-se de grande interesse para os estudiosos a portaria 

de 10 de Outubro de 1864, assinada pelo ministro da Marinha e Ultramar, 

José da Silva Mendes Leal, pelo que se transcreve integralmente: 

  "Sendo as escolas primárias o alicerce e a base da instrução 

pública e um agente de civilização que, pelo seu influxo nos progressos 

humanos, deve merecer a mais esmerada solicitude e aturados desvelos a 

todas as autoridades, manda Sua Majestade El-Rei, pela Secretaria de 

Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, que o governador-geral da 

Província de Angola, tomando na maior consideração quanto respeita a este 

assunto, frequentemente inspeccione e faça inspeccionar as escolas da 

Província, para que nelas se cumpra o que determinam as leis, que dê 

instruções convenientes, formule os regulamentos respectivos, faça as 

recomendações oportunas e adopte todos os meios eficazes para que nas 

ditas escolas se estabeleça um regime carinhoso e atractivo, que trate ao 

mesmo tempo de instituir pequenos prémios para os alunos que se 

distinguirem, e finalmente que acerca de tudo isto informe assíduamente, 

bem como no que se refere ao mérito, capacidade e diligência dos 

professores". 

  No dia 25 de Janeiro de 1865, o governador-geral 

comunicava ao ministro que tinha sido recebida a portaria acima transcrita. 

Prometia empregar todos os esforços e utilizar todos os meios que 

estivessem ao seu alcance para dar execução às ordens recebidas, que tanto 

interessavam ao serviço público e ao bem geral. Propunha-se, assim, dar 

impulso novo ao desenvolvimento escolar e ao progresso da instrução em 

Angola. 

  O problema da inspecção das escolas e fiscalização da 

actividade dos professores foi merecendo, uma vez por outra, os cuidados 

dos governantes. No entanto, a estruturação pedagógico-didáctica angolana 

não permitia que este serviço tivesse actuação permanente; constituia uma 

das atribuições dos agentes da autoridade, no aspecto puramente 

administrativo. Por várias razões, a sua acção deixava muito a desejar; 
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exercia-se esporadicamente; passavam por desconhecidos abusos 

constantes; o dever de corrigir defeitos era relegado para o esquecimento. 

De longe em longe, eram nomeados inspectores ocasionais, quer para 

visitarem as escolas de Luanda quer para se deslocarem a outras localidades. 

Pelo que se sabe da vida administrativa e da actividade pedagógica, 

podemos deduzir que não seria a fiscalização exercida pelos chefes dos 

concelhos e distritos que levaria os professores a dedicarem-se aos alunos, 

pois, se os mestres não cumpriam os seus deveres, não teriam aqueles um 

comportamento que lhes servisse de modelo! 

  Temos conhecimento de que, no decorrer do ano de 1867, o 

Dr.Carlos Pacheco de Bettencourt, juiz de Direito em Luanda, fez uma 

viagem por diversas terras do interior, relativamente próximas da capital, 

visitando vários estabelecimentos e serviços, inclusive escolas. Temos 

razões que nos levam a admitir que seja dele o relatório já mencionado, de 

que existe cópia manuscrita incompleta no Arquivo Histórico de Angola, e 

um exemplar impresso do mesmo documento no Arquivo Histórico 

Ultramarino, de Lisboa. Quanto a algumas escolas, são suas as únicas 

referências anotadas, o que não deixa de ser estranho. 

  Falando da escola de Prata, diz funcionar com meios muito 

limitados, usando para a prática da leitura tudo o que se pudesse utilizar, 

nomeadamente um formulário judicial e orfanológico-criminal, por ele 

mesmo elaborado. 

  No dia 29 de Janeiro de 1869, determinou-se que o 

administrador do concelho de Luanda visitasse amiudadas vezes as escolas, 

para ver se tinham o mobiliário e demais utensílios necessários ao ensino, se 

os livros estavam devidamente escriturados, se os leccionandos 

frequentavam as aulas com assiduidade, se os professores se mostravam 

escrupulosos no cumprimento do horário estabelecido e zelosos na 

administração do ensino. Embora se chamasse a atenção, de um modo muito 

particular, para a Escola Principal, as restantes não deixariam de merecer o 

seu interesse, até porque oneravam a Câmara Municipal com alguns 

encargos. O administrador do concelho ficava, pois, a ser como que o 

inspector escolar dentro da área da sua jurisdição. 

  António do Nascimento Pereira Sampaio, que era então o 

administrador do concelho de Luanda, remeteu o seu relatório às 

autoridades superiores no decorrer do mês de Fevereiro seguinte. Afirmava 

que a secção a cargo do professor Fernando da Silva Delgado funcionava 

normalmente e com bastante regularidade, das dez horas da manhã à uma 

hora da tarde. Depois das duas horas, o professor continuava a leccionar 

Francês e Latim. 
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  Devemos atender a que o Regulamento das Escolas 

Principais de Angola não fala, nesta altura, do ensino destas matérias. Este 

agente do ensino tinha cinquenta alunos, sendo cinco estudantes de Latim e 

Francês. 

  Vem a propósito afirmar que o mapa estatístico escolar 

referente a 1868 afirma que Fernando da Silva Delgado ensinava oito alunos 

na Aula de Latim. A sua nomeação vinha já de 19 de Abril de 1862. 

Provavelmente, fazia acumulação de funções, o que era bastante frequente.  

  A secção da Escola Principal que estava a cargo do professor 

Carlos Augusto de Gouveia, diz António do Nascimento Pereira Sampaio, 

funcionava também regularmente. Dava aulas da uma às quatro horas da 

tarde e tinha dezoito alunos matriculados. Tendo-lhe sido apontada a sua 

pouca assiduidade, em períodos anteriores, respondera que acontecera assim 

por motivo de doença e que havia tido faltas por falecimento de pessoas de 

família. O inspector não deixou de o avisar que repetiria as visitas com 

bastante frequência.  

  No dia 10 desse mesmo mês de Fevereiro de 1869, o 

professor da Escola Principal de Luanda, Carlos Augusto de Gouveia, 

dirigiu um relatório bastante extenso ao secretário-geral de Angola, Eduardo 

Augusto de Sá Nogueira Pinto de Balsemão, no qual afirmava que alguns 

alunos matriculados na sua classe continuavam a frequentar o 

estabelecimento, mas outros passaram para a escola do cónego Timóteo 

Pinheiro Falcão, para a do cónego António Maria Ramos de Carvalho, ou 

então abandonaram as aulas. Havia crianças que corriam todos os 

professores, sem resultado, pois transferiam-se por mero capricho e até sem 

os pais chegarem a ter conhecimento disso, não sabendo por vezes em que 

escola andavam os filhos. Apontava entre os defeitos mais salientes a 

irregularidade da frequência, sem motivo justo. Quando faltavam por razões 

justificativas, prolongavam demasiadamente os períodos de ausência. A 

pobreza do meio, as dificuldades que as famílias sentiam em fazer face às 

despesas com a aquisição do material escolar, a utilidade prática de 

pequenos serviços que as crianças prestavam, tudo isso dificultava a 

frequência regular dos alunos. Angola carecia de um instituto agrícola e 

industrial (dizia o professor Carlos Augusto de Gouveia); os jovens teriam 

ali garantido o pão, ganho com o produto do seu trabalho, e receberiam a 

instrução mais conveniente, que os mestres melhor poderiam ministrar-lhes. 

Defendia que se aproveitasse o arsenal da ilha para montar esse 

estabelecimento, pois permitiria condições razoáveis de acomodação e 

facilitaria a empresa, por poder aproveitar-se o que já existia, bastando 

apenas ampliar e melhorar um pouco as suas instalações. Segundo a sua 
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expressão, os educandos deveriam aprender com o livro numa das mãos e a 

ferramenta na outra. Atrevia-se a afirmar que o ensino primário, tal como 

estava organizado em Angola, não seria capaz de mover o processo de 

desenvolvimento, assim como não contribuia para a elevação social dos 

indígenas. Não poderia influir no comportamento dos alunos e na criação de 

hábitos louváveis, sendo extremamente curto o período diário de 

escolaridade e diminuto o contacto entre o professor e os discípulos. 

Chegava mesmo a dizer que não seria no curto período do seu 

funcionamento que as gentes se civilizariam... Entrando depois na análise de 

aspectos mais próximos e imediatos, considerando as condições que 

limitavam a actividade docente, dizia que a Escola Principal precisava de ter 

um porteiro ou contínuo que orientasse os alunos, que os contivesse em 

ordem e sossego, que cuidasse da limpeza dos móveis e asseio do edifício, e 

fizesse  outros serviços indispensáveis num estabelecimento deste género.  

  Não deixaremos de reconhecer a razão que assistia ao 

professor e que alguns defeitos apontados   continuaram a verificar-se ao 

longo de mais de um século, até à independência. 

  O administrador do concelho de Luanda, António do 

Nascimento Pereira Sampaio, enviou novo relatório das visitas de inspecção 

às escolas da cidade, com a data de 1 de Maio de 1869, portanto com uma 

dilação de três meses em relação ao anterior. A respeito da Escola Principal, 

escreveu que o número dos seus alunos estava a diminuir de ano para ano. 

Admitia que uma das causas do pequeno afluxo à matrícula e grande 

ausência às aulas fosse a carestia do material escolar, aliada à carência de 

vestuário e calçado. O estabelecimento fornecia livros a alguns alunos, mas 

em número muito pequeno para as necessidades. Defendia que a Câmara 

Municipal aumentasse a verba destinada a auxiliar os alunos carecidos de 

recursos. Sugeria ainda que em cada paróquia da cidade houvesse uma 

escola de primeiras letras, onde estudassem antes de se matricularem 

naquela.  

  Os dois professores trabalhavam na mesma sala, por vezes 

simultaneamente, ensinando turmas distintas. Propunha que as aulas fossem 

em horas desencontradas, evitando-se assim muitos e graves inconvenientes. 

Os alunos de uma classe distraiam-se vendo o que faziam e ouvindo o que 

diziam os alunos do outro professor.  Quanto à Aula de Meninas, notava que 

havia maior regularidade; tinha poucas alunas, pois no dia da visita apenas 

estavam seis na escola. 

  O professor Carlos Augusto de Gouveia, da Escola Principal 

de Luanda, foi também nomeado, por diploma de 28 de Outubro de 1870, 

para visitar as escolas dos diferentes concelhos de Angola, observando a 
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competência e dedicação dos mestres que nelas trabalhavam, o 

aproveitamento dos alunos, o estado dos edifícios e do material escolar, 

devendo dar conta de tudo o que visse às autoridades superiores da 

província.  

  A apreciação do trabalho dos funcionários, dos empregados, 

da  maneira como são exercidas as mais diversas actividades, foi 

reconhecida desde longa data como atitude imprescindível, proveitosa, 

necessária. A forma de a realizar  é que  muitas vezes está impregnada de 

defeitos. Não são fantasiosos os casos de trabalhadores medíocres se 

transformarem em supervisores tirânicos! Vimos atrás que Carlos Augusto 

de Gouveia foi talvez razão para uma visita de advertência. Seria 

interessante saber como ele actuou relativamente aos outros professores! 

  Joaquim Eugénio de Sales Ferreira, professor da Escola 

Principal, foi também nomeado, em 26 de Agosto de 1874, para visitar as 

escolas das diversas povoações de Angola, em trabalho de inspecção. 

Desconhecemos o seu relatório, que não deixaria de escrever. Ele era um 

indivíduo culto e muito competente, que deixou boa imagem, como 

funcionário e como cidadão. 

  O Dr.Alfredo Troni, conhecido advogado de Luanda, recebeu 

a incumbência de inspeccionar as escolas da cidade, da parte do governador-

geral Caetano Alexandre de Almeida e Albuquerque, em 3 de Julho de 

1876. Deveria informá-lo sobre a competência e saber dos mestres, métodos 

de ensino adoptados, grau de aproveitamento dos alunos, estado do material 

escolar, condições oferecidas pelos edifícios, utilização prática dos meios de 

que cada escola dispunha. Alfredo Troni, como já sabemos, deixou o seu 

nome ligado ao desenvolvimento cultural em Luanda. Faleceu nesta capital 

em 1904. Alguns anos depois, em 1913, os seus herdeiros fizeram a entrega 

ao município, para serem incorporados no recheio da Biblioteca Municipal, 

três mil duzentos e setenta e três volumes. Pertence-lhe a autoria da 

interessante novela Nga Mutúri, uma das mais representativas obras da 

literatura angolana, na qual os costumes crioulos são analisados com graça, 

exactidão e fino tom de poesia irónica. 

  Em 2 de Outubro de 1867, foi nomeada uma comissão 

encarregada de elaborar novo Regulamento da Escola Principal. Era 

composta pelo P. Timóteo Pinheiro Falcão, arcediago da sé e professor de 

instrução primária na escola do paço episcopal anexa ao seminário-liceu, P. 

José Maria Fernandes, cónego da catedral e membro do Conselho Inspector 

de Instrução Pública, José Maria da Lembrança de Miranda Henriques, 

aposentado como professor da Escola Principal de Luanda, Carlos Augusto 

de Gouveia e Fernando da Silva Carvalho, professores do mesmo 
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estabelecimento de ensino. Este último foi quem teve a iniciativa de propor 

a elaboração do regulamento. 

  Por portaria provincial de 3 de Setembro de 1868, o 

Regulamento da Escola Principal de Luanda, elaborado por aquela comissão 

e cuja redacção pertence ao professor que teve a iniciativa, foi aprovado e 

entrou em vigor. Dizia-se que teria aplicação noutras escolas principais, que 

nunca chegou a haver em Angola. Foi publicado em apenso ao Boletim 

Oficial ainda nesse ano de 1868. 

  Aproximava-se o final da primeira etapa da escolaridade 

oficial, em Angola, iniciada pelo decreto de 14 de Agosto de 1845 e a que 

novo diploma legal, o decreto de 30 de Novembro de 1869, deu novo 

impulso e abriu novos caminhos.   
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A SITUAÇÃO ECLESIÁSTICA 
 

  Em consequência da expulsão das ordens religiosas de todo o 

território nacional português, em 1834, o vasto solo de Angola ficou 

desprovido de actividades missionárias, pois as missões fecharam todas. Os 

religiosos, que já antes mostravam pouco interesse por uma região em que a 

morte campeava livremente e a duração média da vida, depois de 

desembarcarem nestes portos, era  extremamente baixa, viram-se agora 

desobrigados desta tarefa e da responsabilidade dela, deixando o gentio 

entregue aos seus costumes mais atrasados e práticas mais cruéis.  

  Não ficou em Angola, efectivamente, nenhuma missão 

congregacionista e também as não havia do clero secular, que mal 

sustentava as paróquias das principais povoações, deixando mesmo algumas 

delas desprovidas de assistência religiosa e chegando a concentrar-se todo 

na cidade de Luanda. Não havia abundância de clero, mas também faltava o 

espírito de sacrifício e dedicação que levasse os clérigos a preocupar-se com 

a evangelização do sertão. Por isso se diz, com verdade, que a obra 

missionária angolana atingiu, nos meados do século XIX, o zero absoluto. 

Trabalhavam aqui, por volta de 1850, cinco sacerdotes; em 1835 ainda havia 

vinte e sete clérigos, sendo vinte e quatro nativos. Muitas das antigas 

paróquias estavam abandonadas e a actividade apostólica quase chegou a ser 

encerrada.  

  A falta de missionários, que se seguiu à expulsão dos jesuítas 

em 1759 e à extinção das demais ordens religiosas em 1834, veio agravar 

ainda mais o antigo mal, acentuando-se os defeitos que que a decadência 

monástica vinha fazendo sentir desde há muito tempo. Em consequência 

disso, a soberania portuguesa assim como a jurisdição dos prelados sofreram 

consideráveis limitações. 

  No primeiro caso, basta recordar que muitos pontos 

geográficos, que Portugal considerava sujeitos à sua autoridade e à 

obediência aos seus governantes, lhe foram violentamente arrancados; 

outros foram energicamente contestados, tendo de sofrer vexames que 

poderiam ter sido evitados, se a política ultramarina do Governo português 

não tivesse sido tão infeliz, durante períodos relativamente longos. Seguindo 

embora uma linha de conduta quase inalterável, nem sempre a actuação 

prática e imediata era idêntica; alguns políticos mostraram ser dotados de 
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sentimentos humanitários destacados e de senso administrativo invulgar, 

tornando-se credores do respeito e da gratidão dos povos africanos.  

  No segundo caso, e é esse que pretendemos focar com maior 

incidência, verifica-se que a zona de jurisdição do bispo de Angola e Congo 

sofreu notável diminuição, sendo criadas duas prelazias ou prefeituras 

apostólicas em território que até então havia estado, pelo menos 

teoricamente, dependente da sua autoridade, uma ao norte, a do Congo, e 

outra ao sul, a da Cimbebásia. 

  A Sagrada Congregação da Propagação da Fé enviou 

missionários estrangeiros para diversos pontos, suprindo assim a falta de 

sacerdotes missionários portugueses, que não havia, e o ardor missionário, 

que se tinha perdido. Estes religiosos receberam o encargo de fundar novas 

cristandades e de pastorear as que ainda tivessem tradições, como a do 

Congo. Por isso, aquele dicastério apostólico começou a exercer jurisdição 

em terras que, em teoria, deveriam estar na dependência do prelado de 

Luanda. Aparecem-nos, nesta altura da História das Missões Angolanas, 

sacerdotes de outras nacionalidades europeias, que temos de considerar 

grandes nos anais da actividade missionária lusíada, pois o seu fervor 

religioso e o seu inflexível carácter não colidiram com os interesses da terra 

em que vieram a exercer a  actividade missionária e nem com os direitos das 

autoridades que nelas exerciam funções soberanas. 

  No ano de 1845, a diocese de Angola e Congo foi desligada 

da sé metropolitana da Baía, no Brasil, da qual era sufragânea, em 

consequência da separação deste país do conjunto nacional português, 

proclamando a independência. Passou a estar incorporada na província 

eclesiástica de Lisboa, isto é, passou a ser sufragânea do Patriarcado. A 

subordinação à sé brasileira começara em 1677. 

  Em 6 de Junho desse mesmo ano de 1845, a rainha D. Maria 

II aceitava a excusa do bispo eleito de Angola, D. João Baptista de Castro, 

que justificou a sua atitude invocando a falta de saúde. Tinha sido 

apresentado em 8 de Agosto de 1843. Não conseguimos identificar esta 

individualidade histórica; não faz parte das listas de bispos titulares das 

dioceses portuguesas, mas isso não impede que tenha sido bispo auxiliar de 

alguma delas. Também poderá ter acontecido que a Santa Sé o não 

confirmasse, não chegando a receber a ordenação ou sagração episcopal. As 

relações de Portugal com o Vaticano não eram muito ortodoxas.  

  No dia 8 de Maio de 1846, o P. Bernardo José Pinheiro foi 

nomeado para o cargo e lugar de pároco da cidade de Benguela. Antes de tal 

data, esta capital não tinha o serviço religioso devidamente assegurado; pelo 

menos passou grandes períodos sem assistência eclesiástica, que naquele 
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tempo era quase tudo o que podia fazer-se pela elevação social e cultural de 

qualquer povoação ou sociedade humana, em Angola. Não podemos deixar 

de ter isso em conta, para não sermos levados a fazer juízos temerários, 

apreciações erróneas e deduções falsas; devemos ser suficientemente 

tolerantes, abstraíndo dos nossos sentimentos e hábitos, procurando 

compreender as condições e o ambiente em que os nossos antepassados de 

há século e meio tiveram de viver. Essas condições não se alteram a 

posteriori pelo simples facto de nós as não compreendermos ou não 

aceitarmos. A verdade histórica é inalterável; nós é que nem sempre a 

abrangemos perfeitamente.  

  O sacerdote acima indicado, P. Bernardo José Pinheiro, tinha 

exercido antes o ministério paroquial em S.  José de Encoje, para onde foi 

nomeado em 4 de Junho de 1841, fazendo-se referência à sua colocação na 

igreja de S. José, de Pungo, no distrito de Dande ou Dange, em 1 de 

Dezembro do mesmo ano, concluindo-se de análise dos topónimos que deve 

ser o mesmo lugar. Este missionário veio a falecer em Ambaca, onde 

trabalhava, no dia 9 de Fevereiro de 1853.  

  Com data de 22 de Janeiro de 1849, aparece-nos a Bula da 

Cruzada a contribuir para a manutenção das escolas do ultramar, sobretudo 

as que se dedicavam ao ensino das verdades religiosas e tinham em vista a 

difusão do Evangelho entre as populações, assim como a formação de 

pessoal missionário. As disposições em causa foram renovadas e 

actualizadas em 1856 e em 1862. O decreto de 12 de Agosto de 1856 foi 

publicado no Boletim Oficial de Angola em 7 de Fevereiro de 1857; por ele 

se criava, em Portugal, o Colégio das Missões Ultramarinas, destinado à 

instrução e educação dos candidatos à vida eclesiástica, à preparação de 

missionários. Ficou estabelecido em Cernache de Bonjardim, onde já 

funcionara também o Seminário das Missões da China, abrangido pelo 

decreto da extinção das ordens religiosas, em 1834. Em 20 de Setembro de 

1851, havia sido criada a Junta Geral da Bula da Cruzada, que tinha como 

função principal ordenar a recolha e aplicação dos respectivos fundos 

monetários. O Papa Clemente XI, pela bula Ex parte regiae majestatis tuae, 

de 16 de Janeiro de 1721, havia fixado a importância de quinze mil 

cruzados, ou seja seis contos de reis, para auxílio às missões católicas do 

ultramar português.  

  Angola não possuía condições que permitissem a preparação 

intelectual e religiosa dos candidatos ao sacerdócio. Esta deficiência era 

suprida enviando os jovens seminaristas para o Brasil ou para a Europa, 

onde encontravam ambiente e facilidades que Luanda não podia 

proporcionar-lhes. Entendia-se ser vantajoso levar os estudantes para meios 
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sociais mais evoluídos, pois permitia-lhes receber melhor formação 

intelectual e moral e, além disso, notava-se neles o gosto de conhecer novas 

terras e contactar com outras populações, circunstância que tinham em 

muito apreço, que os lisonjeava e de certo modo os engrandecia aos olhos 

dos seus conterrâneos. As próprias autoridades, em documentos oficiais, 

aceitavam a vantagem do contacto com o ambiente metropolitano, 

acreditando que ficavam mais portugueses e passavam a dominar melhor o 

respectivo idioma, que quase sempre vinham depois a ensinar, na qualidade 

de professores.  

  A fim de se prepararem para o sacerdócio, seguiram para 

Portugal, em 18 de Abril de 1854, três nativos angolanos; pouco depois 

eram enviados outros três. Passaram a cursar a secção missionária do 

Seminário Patriarcal de Santarém, tendo-se ordenado três, metade dos que 

foram enviados. 

  A Santa Sé, como já sabemos, procurou mandar missionários 

para os territórios africanos, inclusive os que estavam sob o domínio 

português. Ao princípio, o Governo opôs algumas reservas a esta iniciativa, 

mas por fim teve de aceitar a ideia. Não tinha pessoal missionário que 

tomasse  conta dos trabalhos apostólicos, e por isso justificava-se o recurso 

a religiosos de outras origens, honrando o seu nome, a doutrina que 

pregavam, a pátria natal, assim como o país que os aceitava, Portugal, e 

aquele que directamente serviram, Angola. 

 

*   *   * 

 

  De longe em longe mandavam-se missionários ao Congo, 

para se dar a aparência de continuidade à antiga acção evangelizadora, a que 

em diversos lugares nos temos referido. No dia 18 de Julho de 1746, faleceu 

ali o cónego magistral da catedral de Luanda, Dr.Pantaleão das Neves 

Fronteira, que nascera em Portalegre; havia partido da capital de Angola 

para São Salvador em 1742.  

  O muito conhecido religioso capuchinho Frei Raimundo de 

Dicomano partiu também para aquela missão em 28 de Agosto de 1792, não 

sabendo se demorou muito a regressar.    

  No ano de 1855, o rei do Congo pediu às nossas autoridades 

que lhe enviassem missionários, pelo menos um sacerdote que exercesse o 

ministério naquelas terras, dando prosseguimento aos trabalhos de 

evangelização outrora ali desenvolvidos, sobretudo nos primeiros tempos da 

presença portuguesa nestas paragens. Há muito que esta notável cristandade 

fora praticamente abandonada. O governador-geral propôs ao vigário-
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capitular as bases do plano a executar, referindo-se às vantagens da 

evangelização do Congo e à necessidade de a promover. Em 4 de Agosto foi 

nomeado para seguir para São Salvador o cónego da sé catedral de Luanda, 

P. Domingos Pereira da Silva Sardinha, sacerdote nativo de Angola, que 

partiu para aquela povoação em Setembro seguinte. O pedido do rei do 

Congo tinha sido feito em 26 de Julho. Isso prova que houve interesse 

excepcional em dar andamento rápido a esta justa pretensão. A bacia do 

Zaire começava a estar em perigo, ameaçada por influências europeias 

estrangeiras. Todavia, deve salientar-se que, no decorrer da História de 

Angola, se registam muitos outros pedidos de missionários feitos pelos reis 

do Congo sem serem atendidos, por falta de clero e por condenável incúria. 

  Pelo ano de 1866, foi necessário recorrer ao próprio vice-

reitor do seminário-liceu de Luanda, o cónego da sé, P. António Maria 

Ramos de Carvalho, quando se reconheceu a vantagem, a conveniência e a 

necessidade de mandar um sacerdote ao Congo. Exercia cumulativamente 

com aquelas as funções de pároco da freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição, a chamada matriz, na cidade alta. Foi nomeado para ir em 

missão a São Salvador no dia 10 de Maio; regressou no princípio do ano 

seguinte, muito doente.  

  Como se vê noutro lugar, em Julho de 1872 foi enviado em 

missão ao Zaire o conhecido missionário e professor de Luanda, P. António 

Castanheira Nunes, que se demorou na antiga cidade episcopal perto de 

meio ano. Tinha o encargo expresso de acudir às necessidades espirituais da 

cristandade de São Salvador e, ao mesmo tempo, fazer as exéquias de 

sufrágio pelas almas da rainha D. Maria e de D. António, filho do rei, que 

haviam falecido. 

  Em 28 de Julho de 1876, foi oficialmente determinado que se 

abonassem as ajudas de custo ao P. Boaventura dos Santos, que também 

tinha sido nomeado para ir em missão ao Congo a fim de prestar assistência 

aos fiéis daquelas afastadas regiões.  

  Em data mal determinada dos meses de Abril ou Maio de 

1877, a Junta-Geral de Fazenda sugeria que fosse aumentada a verba paga 

aos missionários mandados ao Congo, em trabalhos apostólicos, assim como 

aos demais missionários de Angola, atendendo aos altos serviços que 

prestavam à causa da civilização e do progresso do país.  

  Não era, porém, só o Congo que pedia missionários. Um 

escrito datado no dia 14 de Março de 1856, em Pungo Andongo, fazia notar 

a grande falta de sacerdotes na província, e pedia ao rei que olhasse 

interessadamente para esta necessidade dos seus povos, procurando dar-lhes 

remédio pronto e satisfação urgente.  
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  A carência de pessoal missionário em Angola era extrema e 

isso preocupava seriamente os seus habitantes, sobretudo aqueles que se 

consideravam definitivamente radicados nesta parcela do território nacional 

português. A presença do sacerdote, naqueles tempos, não tinha apenas 

significação religiosa, pois não havia, na maior parte dos casos, outros 

elementos que se encarregassem da difusão da cultura e do ensino das 

primeiras letras. 

  Um artigo publicado no Boletim Oficial de Angola, em 23 de 

Julho de 1857, anunciava ter sido provida de pároco a freguesia de Tala 

Mugongo, sem indicar o seu nome. Ao mesmo tempo, afirmava que 

algumas povoações de maior importância e de renome histórico 

considerável, como Muxima, Massangano, Cambambe e outras, tinham 

igrejas sem pároco, que fora colocado noutras localidades, desprovidas de 

templos. Pouco depois, algumas destas povoações vieram, realmente, a ser 

providas de pároco próprio, de sacerdote que garantisse a assistência 

religiosa e que era quase sempre o professor. 

  No ano de 1857, foi feita a nomeação de alguns sacerdotes 

para irem paroquiar e missionar em Angola. A portaria régia de 26 de Junho 

nomeou quatro padres para outras tantas localidades angolanas bastante 

importantes: 

—P. António Rodrigues Cerveira, para o Golungo Alto; 

—P. José Cerveira Pinto, para o Cazengo; 

—P. António Pereira da Silva, para Ambaca; 

—P. Onofre Ferreira dos Santos, para Pungo Andongo. 

  No dia 9 de Setembro foi nomeado  pároco para o concelho 

de D. Pedro V, cuja sede estava na vila de Bembe,  o P. José Maria de 

Morais Gavião. 

  Em 12 de Dezembro, o P. José Agostinho Ferreira era 

colocado na vila de Bembe e interinamente encarregado da missão do 

Congo. Mas, em Junho seguinte, o governador-geral e o vigário-capitular 

acordaram que ficaria melhor no Ambriz, pois o Bembe já tinha pároco. 

  A 16 de Dezembro foi nomeado novo pároco para Benguela, 

o P. Joaquim Celestino da Silva. A não ser em períodos mais ou menos 

longos, nunca esteve desprovida de assistência religiosa. Não esqueçamos 

que era a segunda cidade deste território. Falou-se já da assistência religiosa 

prestada a Benguela neste mesmo capítulo.  

  Em 8 de Setembro do mesmo ano de 1857, foram concedidas 

ao pároco de Moçâmedes, P. Joaquim de Oliveira e Moura, todas as 

vantagens de que gozavam os demais párocos de Angola, auferindo igual 

vencimento. 
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  Em 20 de Janeiro de 1858, o Governo pôs à disposição do 

pároco de Golungo Alto o hospício (convento) e a cerca dos frades 

carmelitas descalços, expulsos do território português, e que ficavam 

situados em Bango-Aquitamba. 

  Na mesma ocasião pôs também à disposição do pároco de 

Ambaca o hospício (convento) e a igreja dos frades capuchinhos, situados 

em Cahenda, confiscados por motivo da sua expulsão. Podemos informar 

que existiam já em 1694, estando incluídos no número de estabelecimentos 

que possuíam fora de Luanda, sendo os outros os de Massangano, Bengo, 

Dande, Sonho e Congo. 

  No decorrer de 1858, chegaram a Angola os sacerdotes 

recentemente nomeados para as paróquias de Cazengo, Golungo Alto, 

Benguela, Pungo Andongo, Bembe e Ambriz. Vieram também os párocos 

colocados em Cassange e na Huíla, cujo nome desconhecemos ou não 

identificamos. Quase todos eles passaram a acumular as funções de 

professores primários. 

  A primeira metade do século XIX caracterizou-se por uma 

frouxidão colectiva lusitana, espécie de enfermidade crónica que afectou as 

fontes vitais da nação portuguesa e se reflectiu particularmente no ultramar. 

As principais causas desse estado calamitoso podem ser encontradas nas 

guerras em que Portugal se viu envolvido, nas invasões francesas, na 

divulgação das ideias liberais, na independência brasileira, nas guerras civis 

e nas sucessivas revoluções que se registaram. 

  A partir dos meados do século, como fruto de relativa 

estabilidade política, Portugal retomou a actividade ultramarina, prestando a 

devida atenção ao problema missionário, criando institutos de formação de 

eclesiásticos destinados à África, fixando-se melhor no continente negro, 

estudando com interesse os seus produtos comerciais, os povos nativos, os 

acidentes geográficos... Não conseguiu imprimir a esta actividade um ritmo 

acelerado. Caminhou-se em passo lento, com pausas intermédias frequentes, 

olhando muitas vezes para trás, com nostalgia do passado, pouco brilhante, 

o passado do século anterior.  Contudo, sempre se foi fazendo alguma coisa! 

  Só depois de se conseguir a aquietação política do reino, 

depois de terminarem as guerras civis entre os partidários de D. Pedro e D. 

Miguel, é que os problemas ultramarinos começaram  a merecer a atenção 

dos governantes portugueses. Por isso, há pormenores que nos surgem 

denunciando um estado anterior muito descurado e um interesse inicial 

ainda enfermiço e débil.  

  Embora o período de crise tenha começado longe, acentuou-

se muito devido às guerras que envolveram diversos países europeus, e em 
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que Portugal se viu forçado a tomar parte, assim como às lutas internas que 

ensanguentaram e retalharam o já debilitado, anémico e enfraquecido reino 

lusitano. 

 

*   *   * 

 

  O prelado que durante mais tempo esteve à frente do governo 

da diocese de Angola e Congo, em todo o século XIX, foi D. Frei João 

Damasceno da Silva Póvoas. Tendo sido apresentado para o lugar em 17 de 

Dezembro de 1812, a sua confirmação só foi dada em 19 de Dezembro de 

1814. Recebeu a sagração episcopal no dia 29 de Novembro de 1816 e 

entrou solenemente na sua catedral em 10 de Junho de 1818. Na prática, o 

tempo da sua orientação governativa eclesiástica tem de ser muito 

encurtado, como acabamos de verificar. Faleceu em Luanda, no dia 21 de 

Fevereiro de 1826. 

  Um dos principais cuidados deste bispo foi orientado para a 

formação do clero nativo e sua preparação adequada, conseguindo ordenar 

quinze sacerdotes indígenas; outros foram ordenados já depois da sua morte, 

pois quando faleceu havia alguns candidatos que, por iniciativa e com o 

apoio decidido de D. Frei João Damasceno, estudavam em Portugal e no 

Brasil. Não esqueçamos que, por ocasião da expulsão das ordens religiosas, 

em 1835, havia em Angola duas dúzias de sacerdotes autóctones, número 

que poucas vezes deve ter sido atingido. A maior parte deveria ter ficado a 

dever a sua ordenação sacerdotal e preparação intelectual à iniciativa do 

zeloso antístite.  

  A diocese esteve vaga ou sem prelado residencial no seu 

território durante todo o segundo quartel do século XIX. Em 1845, ainda foi 

apresentado para o cargo D. Frei Sebastião da Anunciação Gomes de 

Lemos, por diploma régio de 18 de Outubro desse ano. Obteve a 

confirmação apostólica em 16 de Abril de 1846, mas não chegou sequer a 

visitar o bispado. Renunciou em 1848, sob o pretexto de falta de saúde, 

passando a exercer as funções de comissário-geral da Bula da Cruzada. 

Só no dia 22 de Março de 1852 entrou na diocese o seu novo bispo, D. 

Joaquim Moreira Reis, que foi apresentado para o bispado de Angola e 

Congo em 25 de Janeiro de 1849. Era licenciado em Direito pela 

Universidade de Coimbra. Esteve durante alguns anos à frente dos destinos 

desta cristandade, apresentando mais tarde o pedido de renúncia, que o rei 

aceitou no final do ano de 1856 e a Santa Sé aprovou em 10 de Março de 

1857.  

   D. Joaquim Moreira Reis, prelado diocesano, procurou 
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assegurar a assistência religiosa aos principais núcleos populacionais 

angolanos. No prosseguimento dessa preocupação, em 1 de Setembro de 

1854 a igreja de Nossa Senhora do Cabo, da ilha de Luanda, foi elevada à 

categoria de matriz paroquial, substituindo a antiga paróquia de S. João 

Baptista, da ilha de Cazanga, uma vez que o núcleo populacional respectivo 

era mais numeroso do que o das restantes ilhas adjacentes à cidade.  

  Em 1855, o bispo da diocese de Angola e Congo, acima 

referido, solicitou o envio de trinta e dois padres para serem empregados nos 

trabalhos missionários, no prosseguimento das negociações apontadas 

noutro lugar, concordando que poderiam ser estrangeiros, italianos ou 

franceses. Este pedido tem a data de 19 de Janeiro. Impunha-se uma 

condição, aliás já preconizada pelo Governo, que era ficarem sujeitos à 

jurisdição do prelado diocesano. Não sabemos se vieram tantos sacerdotes 

para Angola, mas tudo nos leva a pensar que não, pois não temos 

conhecimento de um contingente tão numeroso e nem a sua acção deixou 

memória. 

  No dia 7 de Setembro de 1859, D. Manuel de Santa Rita 

Barros, bispo eleito da diocese de Angola e Congo, informava de Pinheiro 

Grande, freguesia do concelho de Chamusca, distrito de Santarém — que 

segundo uns era a sua terra natal e segundo outros a freguesia de que foi 

pároco antes de ascender ao episcopado, podendo dar-se o caso de as duas 

informações estarem certas — informava, repetimos, o requerimento  que 

tinha sido subscrito pelo P. Domingos Pereira da Silva Sardinha, sacerdote 

nativo de Angola e cónego da sé de Luanda, em que solicitava a sua 

elevação à dignidade de arcediago. Dizia dele que  não tinha nenhuma das 

qualidades exigidas — inteligência, aptidão e bons costumes — e que seria 

grande serviço indeferir a pretensão. Para dar esta informação baseava-se na 

que o vigário-capitular, P. António Firmino da Silva Quelhas, tinha exarado, 

afirmando que já era o que nunca deveria ter sido, pois nem sequer sabia ler 

bem o latim do missal, não se dedicava como cumpria ao serviço religioso, 

era muito desleixado, e só prestava colaboração quando via nisso alguma 

vantagem; vivia escandalosamente, em perfeita poligamia, segundo os 

costumes dos naturais do país e o exemplo de outros capitulares.  

  No dia 9 de Outubro seguinte, informava outro requerimento, 

este do P. Joaquim de Oliveira e Moura, que deveria ser ainda pároco de 

Moçâmedes. Solicitava dispensa do ministério paroquial, a fim de ser 

nomeado capelão militar. O bispo inclinava-se para a hipótese de o 

missionário aguardar a sua deslocação para Luanda, onde poderiam trocar 

impressões de viva voz; esperava, segundo ele mesmo esclarecia, poder 

reavivar o seu zelo, confortá-lo nos seus dissabores e persuadi-lo a 
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permanecer no serviço paroquial, pois não sabia de causa maior e razões 

provadas que o obrigassem a abandoná-lo. Ao mesmo tempo, pedia que o 

pagamento das pensões aos eclesiásticos fosse processado com a possível 

regularidade e a máxima pontualidade, pois este defeito causava grande 

descontentamento entre o clero.  

  Dez dias mais tarde, em 19 de Outubro de 1859, o bispo D. 

Manuel de Santa Rita Barros informava um requerimento do P. Francisco 

Maria Constantino Ferreira Pinto, natural de Murça e residente na Golegã, 

que desejava acompanhá-lo para Luanda. Dizia tratar-se de um elemento 

recomendável, não só pela sua ilustração como também pela sua compostura 

e comportamento irrepreensível. Tinha o louvável desejo de servir a Deus 

nas missões e propunha-o desde logo para cónego da catedral. 

  Sabemos já que o seminário-liceu de Luanda foi fundado nos 

termos do decreto de 23 de Julho de 1853, que tornava extensivo a Angola 

um benefício que a lei concedia aos distritos metropolitanos, dotando cada 

uma das respectivas capitais com um estabelecimento de ensino liceal. 

Procurava-se, desta forma, espalhar o saber pelas camadas populares, dando 

a todos as facilidades possíveis, dentro do condicionalismo do tempo. 

  Apesar de legalmente criado, o seminário-liceu de Luanda só 

oito anos depois começou a funcionar, devendo-se isso ao dinamismo e zelo 

esclarecido do bispo D. Manuel de Santa Rita Barros. Fechou logo a seguir, 

reabrindo alguns anos mais tarde, no final do terceiro quartel do século ou 

começos da última quarta parte dele, para arrastar existência pouco frutuosa 

e desenvolver actividade pouco intensa. Estas razões justificaram que, em 

1882, fosse transferido para a Huíla, onde permaneceu durante vinte e cinco 

anos, voltando a fixar-se em Luanda no decorrer de 1907. Esse 

acontecimento é testemunho indesmentível de que os habitantes da capital 

tinham em pequeno apreço a cultura do espírito e os serviços que o 

estabelecimento poderia prestar, pela sua contribuição para a educação e 

instrução das gerações que subiam para a vida. 

  Alguns prelados da antiga diocese de Angola e Congo 

dedicaram ao ensino das letras o seu maior interesse, pois viram nesta 

actividade uma alavanca poderosa para moverem a atenção dos habitantes, 

de todas as origens e etnias, afastando dificuldades básicas e servindo-se do 

magistério como de meio importantíssimo para influenciarem as populações 

e espalharem a vivência dos princípios cristãos e costumes civilizados. Entre 

os bispos da sé de Luanda que mais se distinguiram neste particular 

devemos destacar a figura excepcional de D. Manuel de Santa Rita Barros, 

que antes de ascender ao episcopado tinha sido sacerdote secular do 

Patriarcado de Lisboa e teve em Luanda uma curta permanência de menos 
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de quatro meses, pois foi uma das vítimas da epidemia de febre amarela, que 

grassou nesta cidade nas últimas semanas de 1861 e primeiros meses de 

1862.  

  O seu nome ocupa lugar de relevo na galeria daqueles que se 

preocuparam com o ensino, neste território. Durante dois anos, antes de 

embarcar para Luanda e depois de se ter posto a hipótese de vir a ocupar a 

sede episcopal, D. Manuel programou, com o máximo cuidado, aquilo que 

tencionava fazer em Angola, dedicando particular interesse ao 

estabelecimento prático e concreto do seminário-liceu e à escolha dos 

respectivos professores.  

  Vale a pena fazer uma pausa para salientar que o grande 

antístite conquistou em pouco tempo a admiração e a estima da gente 

angolana, pelas suas destacadas qualidades e acrisoladas virtudes. O seu 

nome, aureolado de prestígio e grandeza, é conhecido de todos aqueles que 

dedicam uma parcela da sua atenção, por mínima que seja, à História de 

Angola e aos problemas do passado. Conseguiu engrandecer-se e prestigiar-

se aos olhos dos seus contemporâneos, sendo prova insofismável do que 

afirmamos a iniciativa da erecção de um belo monumento funerário para 

perpetuar a sua memória, que Luanda ainda conserva. Foi construído com o 

produto de uma subscrição pública, gostosamente acolhida e generosamente 

apoiada, apesar de se viver um período de enormes dificuldades, causadas 

pelos estragos das epidemias. Conseguiu pôr em funcionamento o primeiro 

estabelecimento de ensino secundário liceal que Angola teve. Soube 

identificar-se com os bons propósitos dos governantes, e soube compreender 

também as aspirações e os interesses das populações. Não foi, 

positivamente, aquele que "chegou, viu e venceu"; foi antes, foi sobretudo o 

organizador meticuloso que, sem perder tempo e sem se deixar arrastar e 

acabrunhar pelas dificuldades, soube ser o homem capaz, o realizador 

eficiente, a personagem própria no lugar próprio. 

  Estando ainda em Pinheiro Grande, sua terra, D. Manuel de 

Santa Rita Barros elaborou um plano que pretendia pôr em execução, 

quando chegasse a Luanda; foi subscrito no dia 19 de Outubro de 1859, 

enviando-o ao ministro para apreciação e aprovação. O projecto elaborado é 

conhecido em pormenor e desdobrava-se nos seguintes pontos: 

—Levar para Angola quatro eclesiásticos, cujos nomes proporia, aos quais 

seria confiada a actividade docente no seminário-liceu de Luanda; 

—Elevar esses eclesiásticos à dignidade canonical, aumentando o seu 

prestígio e concedendo-lhes melhores condições económicas; 

—Instituir no novo estabelecimento de ensino as seguintes aulas: — 

Ciências Eclesiásticas, Latim e Francês, Lógica e Retórica, Música e Canto, 
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e Escrituração Comercial; 

—Transferir os ordinandos de Angola, a estudar no Seminário Patriarcal de 

Santarém, para a cidade de Luanda, utilizando as quantias que com eles se 

despendiam no pagamento das gratificações aos professores; 

—A importância que ainda faltasse seria tirada do cofre da Bula da Cruzada. 

  Esclarecia que, para o ensino da disciplina de Escrituração 

Comercial, dispunha já de um sacerdote habilitado com o curso ministrado 

na Aula do Comércio. 

  O que sabemos de D. Manuel de Santa Rita Barros permite-

nos deduzir que se preocupou muito com a resolução de diversos problemas 

afectos ao seu zelo episcopal. Outro documento, este com data de 26 de 

Outubro de 1860, continuando ainda a residir na sua terra, Pinheiro Grande, 

antes de partir para Angola, que só aconteceu um ano mais tarde, permite-

nos entrar mais em pormenores e fazer referências individuais. Na proposta 

indicada, sugeria ao Governo: 

—Que se oficiasse ao cardeal patriarca de Lisboa, para que autorizasse a 

saída para Angola dos seminaristas já ordenados ou que estivessem prestes a 

tomar ordens sacras; 

—Que fosse autorizado a admitir à recepção de ordens canónicas alguns 

estudantes que estavam dispostos a acompanhá-lo, e também dois fâmulos 

que lhe estavam subordinados;  

—Que o P. Francisco Maria Constantino Ferreira Pinto, P. Luís Pereira 

Gonçalves Araújo, P. Timóteo Pinheiro Falcão, P. António Maria Ramos de 

Carvalho, P. Augusto Severino Freire de Figueiredo, P. António Castanheira 

Nunes e P. Joaquim de Oliveira e Moura fossem encarregados de diversas 

actividades, em Angola; 

—Que os estudantes e ordinandos Domingos Marcelo de Mendonça, 

António Gaspar de Azevedo, José Francisco Nunes, José Luís da Costa 

Rosa, Luís Maria de Carvalho e Joaquim Fernandes fossem nomeados para 

diversos cargos em que poderiam prestar serviço; 

—Que fossem concedidos subsídios para prover à alimentação e sustentação 

dos alunos pobres, compra de livros e paramentos litúrgicos; 

—Que para a biblioteca do seminário-liceu fossem concedidos livros das 

bibliotecas dos antigos conventos; 

—Que se fizessem obras de restauro no paço episcopal, se aprontassem as 

instalações e material do seminário-liceu e se concluísse a igreja paroquial 

de Moçâmedes.  

  Devemos prestar atenção ao interesse atribuído pelo prelado 

à difusão da cultura literária, ensino das primeiras letras e trabalhos de 

catequese. Os elementos eclesiásticos que o acompanharam, e que ele levou 
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consigo para Angola, tornaram-se suficientemente conhecidos pelo seu 

saber, valor intelectual e actividade desenvolvida. Boa parte deles eram 

naturais do território, podendo distinguir-se o luandense P. Luís Pereira 

Gonçalves Araújo, que era já formado pela Universidade de Roma e depois 

veio a exercer o magistério superior em São Paulo, no Brasil, por certo 

nalgum instituto eclesiástico. Apercebeu-se bastante bem do valor de cada 

um, como se verifica pelas informações exaradas nos respectivos 

requerimentos; não deixaremos de referir o que o prelado afirmava, por 

exemplo, a respeito do P. António Maria Ramos de Carvalho, do Seminário 

Patriarcal de Santarém — sabia quanto honrava a moral pública pelo seu 

comportamento, distinguindo-se pela forma como ministrava a educação 

religiosa aos seus alunos, e isso desde o tempo em que desempenhara as 

funções de vice-reitor e professor daquele estabelecimento de formação 

eclesiástica, onde pudera observar o seu exemplar comportamento e a sua 

invulgar aptidão. 

  Voltando a referir-se aos problemas da evangelização e 

civilização de Angola, afirmava D. Manuel de Santa Rita Barros, em 11 de 

Abril de 1860, que sabia de muitos jovens dispostos a acompanhá-lo para 

Luanda, mas que não podia levá-los, por não ter meios materiais que lhe 

permitissem fazer as despesas que isso acarretaria. Continuava a interessar-

se pela solução dos problemas missionários de Angola, tentando transpor 

algumas dificuldades. 

  O P. Joaquim de Oliveira e Moura continuava a querer sair 

de Moçâmedes, estando na disposição de o colocar em Luanda. Para 

Moçâmedes estava indigitado o P. Francisco Rodrigues dos Santos Saraiva, 

de quem não temos mais notícias, colocando-o como pároco encomendado; 

mas logo a seguir surge a hipótese, que se verificou, de mandar para ali o P. 

Augusto Severino Freire de Figueiredo, que teria como auxiliar o P. António 

Castanheira Nunes. Os requerimentos dos dois sacerdotes foram 

favoravelmente informados pelo bispo na mesma data, 14 de Outubro de 

1860; eram ambos sacerdotes seculares da diocese de Coimbra. 

  No dia 2 de Setembro de 1861, chegou a Luanda o prelado da 

diocese. Desembarcou e tomou posse solene da sua catedral e do bispado no 

dia 4 seguinte. No dia 13 publicava a relação dos livros que deveriam usar-

se no seminário-liceu, que se propunha abrir nesse ano lectivo. E no dia 15  

D. Manuel de Santa Rita Barros comunicava já ter a certeza de que em 

breve iriam abrir as aulas, que seriam públicas. A notícia produziu grande 

entusiasmo nos habitantes da capital. Aguardava a chegada do governador-

geral para então se fazer a abertura solene do estabelecimento escolar, a que 

pensava dar o maior brilho possível. Ao mesmo tempo salientava a 
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necessidade de ser enviado para Angola algum material didáctico, sobretudo 

para as aulas de Geografia — um globo, várias cartas geográficas e uma 

esfera armilar. Dirigindo-se ao ministro, rogava que se dignasse remeter 

estes objectos sem grande dilação, aproveitando o primeiro navio que 

partisse para Luanda. 

  Em outro documento, de 29 de Setembro do mesmo ano, D. 

Manuel indicava ser necessário nomear um professor substituto para a 

disciplina de Ciências Eclesiásticas e outro para Preparatórios, pois no caso 

de adoecer algum teria de fechar a respectiva classe. Em Angola dava-se 

com frequência a circunstância de doença e era prudente estar-se precavido, 

pois a suspensão das aulas transtornava a regularidade dos estudos e 

prejudicava o aproveitamento dos alunos.  

  No decorrer do mês de Novembro seguinte, começaram as 

aulas, utilizando para o seu funcionamento, como estava previsto, parte do 

edifício do antigo colégio dos jesuítas, então em deplorável estado de 

conservação. O desprendido e dedicado bispo tinha feito o generoso e 

voluntário sacrifício de privar-se mesmo de grande parte da sua residência e 

da sua mobília, para acomodação dos seminaristas. Ficou assim instalado o 

seminário, inaugurado o ensino e abertas as aulas para que pudesse 

subministrar-se aos filhos da terra o alimento do espírito, difundindo a luz 

da Ciência entre estes povos, como se exprimia um dos seus professores em 

documento oficial. 

  A obra foi pouco duradoira, devido ao facto de, no dia 3 de 

Janeiro de 1862, ter falecido o prelado. O seminário-liceu de Luanda não 

conseguiu organizar solidamente os seus quadros, vindo pouco depois a 

fechar as suas portas, sem que do seu funcionamento adviessem os 

benefícios sociais que poderiam esperar-se. Tentou-se ainda reabri-lo 

algumas vezes, mas viveu muito apagadamente os curtos períodos de 

actividade que sustentou nestes anos difíceis.  

  São, realmente, numerosos os documentos que se referem à 

criação do seminário-liceu de Luanda, não sendo fácil fazer a condensação e 

a concatenação de todas as determinações e a referência a todas as decisões 

que se prendem com este assunto. Sabemos, por exemplo, que a portaria 

ministerial de 10 de Maio de 1856 determinava estar-lhe destinado o 

edifício do antigo convento da Companhia de Jesus, ocupando a parte que o 

bispo não costumava habitar. Outra portaria ministerial, esta de 13 de Março 

de 1861, ordenava também que deveria aprontar-se uma casa em Luanda, do 

Estado ou obtida por arrendamento, a fim de nela poderem viver em 

comunidade os seminaristas desta diocese. A Junta de Fazenda, em ofício de 

11 de Maio do mesmo ano, comunicava não haver edifício público em 
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condições de ser aproveitado e nem verba orçamentada que pudesse 

despender-se para arrendar uma casa particular.           

  Quando abriram as aulas do seminário-liceu de Luanda, em 

Novembro de 1861, tinha matriculados oito alunos em Ciências 

Eclesiásticas, quatro em Filosofia, onze em Francês, nove em Música e 

Canto. As aulas de Latim só começaram em Dezembro, por motivos que 

não conhecemos; e as de Geografia e Oratória Sacra não chegaram a 

funcionar, por falta de compêndios.  

  No mês de Maio seguinte, o Governo tornava pública a 

informação de que tinha sido concedida ao seminário-liceu a quantia de três 

contos de reis fortes, isto é, em moeda metropolitana, que havia sido 

entregue ao bispo da diocese. Este era, certamente, D. Manuel de Santa Rita 

Barros, então já falecido, pois o seu sucessor, D. José Lino de Oliveira, só 

foi apresentado para este lugar por decreto de 20 de Julho de 1863. 

  Tendo sido confirmado pela Santa Sé em 21 de Dezembro 

seguinte, o novo prelado chegou a Luanda no dia 4 de Janeiro de 1865. 

Trouxe também consigo alguns sacerdotes que estavam dispostos a trabalhar 

na obra missionária angolana; contudo, nota-se grande falta de pessoal a 

colaborar na tarefa da evangelização, pois sabemos que no final de 1866 

havia nesta vastíssima diocese somente dezassete padres, sendo cinco deles 

indígenas.  

  É excepcionalmente interessante o relatório do governador-

geral Sebastião Lopes de Calheiros e Meneses, datado de 31 de Janeiro de 

1862, no que se refere ao assunto que vimos tratando e ao período que 

acabava de encerrar-se. Permitimo-nos transcrever, com adaptações ligeiras 

que reputamos indispensáveis, o trecho seguinte: 

 

  "O serviço eclesiástico achava-se em estado lamentável. 

Poucos sacerdotes havia e desses nem todos cuidavam de exercer o 

sacerdócio. Achavam-se vagas oito paróquias, das dezassete que há na 

Província, e destas apenas doze tinham igreja. Achei, pois, descurada a 

Religião e o culto, esquecida a instrução e amortecido o sentimento 

religioso. O serviço eclesiástico não está debaixo da minha direcção e acção 

directa. Tomou uma marcha que prometia muito, a bem da Religião e do 

Estado, sob a direcção do bispo D. Manuel de Santa Rita Barros, e o seu 

futuro era auspicioso ao encerrar-se o ano de 1861. Infelizmente, começou o 

novo ano com a morte do zeloso prelado e não posso prever o que 

acontecerá, pois tenho motivos para recear que as coisas não corram como 

fora mister no serviço da Religião, a que, nesta Província, está também 

muito ligado o da instrução pública. Pela educação e instrução, atendendo a 



157 

que na Província não é possível grande aplicação às ciências, nem aos 

europeus nem aos indígenas, apenas convirá organizar aqui um bom liceu, 

além de algum colégio para a infância; e os padres serão mais bem educados 

nos seminários de Portugal, ficarão mais portugueses e continuarão a sê-lo 

voltando para o seu país e aprendendo melhor a língua que depois aqui 

devem ensinar. Não posso dispensar-me de apresentar uma ideia que 

considero capital sobre o assunto. Se é conveniente aceitar e aproveitar a 

instituição e autoridade dos sobas, é preciso também educá-los e aos seus 

macotas; é indispensável aportuguesá-los e, como meio poderoso de o 

conseguir, devemos ensinar-lhes a ler, escrever e contar, em Português. 

Saibam Português, quanto possível, os grandes de um sobado que os 

pequenos o irão aprendendo. Se Portugal não pode, quase com certeza, criar 

aqui uma nação da sua raça, como criou do outro lado do Atlântico, ao 

menos eduque um povo que fale a sua língua e tenha mais ou menos a sua 

Religião e os seus costumes, a fim de lançar mais este novo cimento da 

causa da civilização do mundo e de tirar depois mais partido das suas 

relações e esforços humanitários. Demos, pois, aos pretos boas autoridades 

na pessoa  dos chefes, bons mestres e directores na pessoa dos padres, não 

impunhamos aos sobas senão a obrigação de dar soldados para a força 

militar e de ensinar a ler, escrever e contar a seus filhos e aos dos seus 

parentes e macotas, e deixemos que o tempo, a Religião e a instrução façam 

o seu dever". 

   

  O relatório do governador-geral Calheiros e Meneses está na 

linha do pensamento que, já em 15 de Julho de 1853, o Conselho 

Ultramarino explanava na sua resposta à consulta legal que lhe fora dirigida 

a propósito da fundação do seminário-liceu. Afirmava-se que é sagrada a 

dívida de acudir com pessoal às missões, empregando os meios de prover à 

preparação e sustentação dos candidatos à actividade missionária, sendo 

inútil a existência de dioceses providas de prelados sem terem sacerdotes 

que os ajudem e com eles colaborem na obra da evangelização cristã. Sabe-

se que já antes, pela carta de lei de 28 de Abril de 1845, portanto anterior à 

publicação do decreto que instituiu o ensino oficial no ultramar, se 

considerava a hipótese de se fundar um seminário para a formação do clero, 

em todas as dioceses. Quanto a Luanda, os objectivos que se pretendia 

atingir eram os de formar eclesiásticos para Angola e São Tomé, suprir a 

falta de um liceu distrital, pela manutenção de aulas públicas, e servir de 

hospedaria gratuita ao pessoal missionário em trânsito. Em 14 de Novembro 

de 1856, vendo que se retardava demasiadamente a fundação, uma portaria 

régia voltava a interessar-se pelo assunto, dando indicações concretas mas 
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que nem assim tiveram realização prática. 

  Recordemos que Almeida Garrett, na qualidade de vogal do 

Conselho Ultramarino, ao dar parecer sobre as pretensões do bispo D. 

Joaquim Moreira Reis, concordava que o ponto mais importante era o que 

dizia respeito ao ensino eclesiástico e ao serviço missionário. Criticava, com 

o prelado, o desleixo em que tinha sido deixado o desenvolvimento 

civilizador, de que o Estado tiraria inegáveis vantagens. Apesar dos esforços 

do marquês de Sá da Bandeira, que o grande escritor reconhecia e exaltava, 

nada de útil e progressivo se tinha feito nos territórios ultramarinos. 

Portugal tinha a obrigação de dar missionários e garantir o ensino aos 

nativos. O bispo até pedia pouco, e era urgente criar o seminário eclesiástico 

em Luanda, cujas aulas servissem para ministrar o ensino secundário, 

suprindo o liceu.  

  Não devemos esquecer que Garrett apoiou o projecto do 

decreto acerca da criação de escolas elementares de Direito, junto dos 

Tribunais de Relação, nos territórios ultramarinos, preparando cidadãos 

hábeis para os diversos cargos, cuja falta era cada vez mais visível. 

  Podemos admitir que Almeida Garrett deveria estar como 

que umbilicalmente preso à sociedade angolana, visto que o seu próximo 

parente, seu tio e educador, D. Frei Alexandre da Sagrada Família foi bispo 

da diocese de Angola e Congo.  

  Em 7 de Abril de 1864, foi determinado pelo Governo de 

Lisboa que o governador-geral de Angola arrendasse um edifício em que 

pudessem ser acomodados os alunos do seminário-liceu, que até então 

tinham estado alojados no paço episcopal. Esta decisão leva-nos a pensar 

que as condições de ocupação e serventia deveriam ser deploráveis, ou então 

que a instalação dos educandos tornasse demasiado acanhadas as 

acomodações do prelado e seus comensais. 

  Um documento que tem a data de l de Dezembro de 1865, 

conservado em Lisboa no Arquivo Histórico Ultramarino, respondia à 

portaria de 11 de Novembro, que mandava estabelecer o seminário 

diocesano de Luanda no paço episcopal, onde antes tinha estado já. O 

Conselho Governativo de Angola informava terem sido expedidas as ordens 

necessárias para dar cumprimento ao que fora determinado e dentro de 

pouco tempo seria efectuada a mudança do estabelecimento de ensino. De 

tudo isto se conclui que deveria ter-se mantido em actividade durante estes 

anos, embora de forma muito irregular, saindo do paço do bispo para outras 

instalações, não identificadas. Vale a pena referir que o governador-geral 

Sebastião Lopes de Calheiros e Meneses, que deveria ter sido o que o viu 

entrar em funcionamento, assistindo à inauguração, participava ao ministro, 
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em 5 de Setembro de 1862, que as aulas de Preparatórios não funcionavam e 

nem poderiam vir a funcionar senão passados alguns anos, depois de os 

principiantes terem feito os estudos preliminares. Deve recordar-se que o 

seminário-liceu mantinha quase sempre uma escola de instrução primária, 

ao lado dos estudos mais adiantados. 

  Segundo informações referentes ao ano de 1866, uma de 12 

de Janeiro, atribuída ao cónego Francisco Maria Constantino Ferreira Pinto, 

e outra de 26 de Julho, emitida pelo bispo D. José Lino de Oliveira, ficamos 

a saber que o seminário tinha arrastado  existência  vacilante e actividade 

modorrenta, não correspondendo às esperanças que nele tinham sido 

depositadas.  

  Documentos de diversas origens dizem-nos que o seminário-

liceu de Luanda deixou de funcionar durante algum tempo e reabriu as suas 

portas no decorrer do ano de 1876, sendo bispo da diocese D. Tomás Gomes 

de Almeida. No dia 27 de Julho era indicada a sua frequência, que se 

elevava a quarenta alunos. Não sabemos se este número inclui ou não as 

crianças que frequentavam a escola de instrução primária ou se apenas se 

refere aos estudantes mais adiantados. A primeira hipótese parece mais 

lógica! Não deixaremos de salientar que a sua reabertura foi expressamente 

determinada pela portaria ministerial de 3 de Abril de 1875. 

  O novo bispo da diocese, D. Tomás Gomes de Almeida, fez a 

sua entrada solene no dia 3 de Junho de 1872; havia chegado a este porto, 

viajando a bordo do vapor Dande, no dia 1 desse mês. Procurou pôr em 

funcionamento o seminário diocesano, mas só bastante mais tarde conseguiu 

ver realizados os seus sonhos. A partir de 1866, a sua actividade tinha sido 

muito reduzida, chegando mesmo a fechar as suas portas. Deve ter havido 

qualquer questão de certa gravidade, que não conseguimos determinar, pois 

o futuro bispo D. João Evangelista de Lima Vidal refere-se ao facto e fala de 

um golpe cego que o forçou a suspender os seus trabalhos. Não indica o 

facto a que faz alusão e não pudemos encontrar referências que permitam 

aventar hipóteses ou fazer suposições. Não deveria referir-se à morte de D. 

Manuel Barros, que estava já longe. 

  D. Tomás Gomes de Almeida saíu de Angola em 1879. Foi 

bispo coadjutor do Patriarca das Indias, o arcebispo de Goa, usando o título 

de "Bispo de Teja". Em 1883 foi transferido para a diocese da Guarda, onde 

morreu em 1903. Está sepultado na nave da catedral. 

  O marquês de Sá da Bandeira defendia, em 1873, a criação 

de um liceu oficial na cidade de Luanda, à semelhança do que se vinha 

fazendo em Portugal, em todas as capitais de distrito. Outras 

individualidades defenderam a mesma ideia. Pensava-se em lhe dar 



160 

autonomia, relativamente ao seminário, mas em breve se reconheceu que o 

projecto não tinha viabilidade de realização. As condições existentes não 

permitiriam que se mantivesse como estabelecimento autónomo. O projecto 

só meio século depois teve concretização e mesmo assim com grandes 

dificuldades e limitações. 

  O seminário de Luanda viveu três períodos históricos 

distintos. O primeiro corresponde aos primórdios da sua periclitante 

actividade, na capital angolana; o segundo abrange um período de vinte e 

cinco anos, de 1882 a 1907, quando foi transferido para a missão da Huíla; o 

terceiro abrange os tempos subsequentes, de novo estabelecido em Luanda. 

Acompanhámos de perto e até com minuciosidades os primeiros anos da sua 

actuação; apercebemo-nos das condições em que nasceu e das que 

acompanharam o seu  raquítico desenvolvimento. Podemos fazer ideia mais 

clara das dificuldades que se levantaram, provenientes não só das condições 

sociais mas também da incúria humana. 
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LIMITAÇÕES DA VIDA ESCOLAR 
 

  O pessoal que se dedicava ao magistério, em Angola, nem 

sempre mostrava ter as qualidades indispensáveis para bem cumprir as 

exigências desta função pública. Em regra, o recrutamento deixava bastante 

a desejar, havendo necessidade de aproveitar todos os elementos disponíveis 

para poderem ser preenchidos os acanhados quadros docentes. E isso veio 

afectar muitas vezes os resultados práticos do ensino. 

  Nem sempre, porém, era a incompetência e a falta de 

preparação intelectual e humanística a causa principal dos fracassos. Quase 

sempre os defeitos de carácter tinham importância maior e mais 

considerável. Efectivamente, a preparação intelectual não supre as falhas de 

fundo moral e as deficiências de personalidade.  

  Temos de admitir que, para o pequeno número de escolas que 

Angola contava então e para o número de professores em exercício, que era 

ainda menor (pois nem todas funcionavam, havia bastantes lugares vagos), 

os castigos aplicados aos agentes do ensino denotam que o ambiente geral 

das escolas não era, de maneira nenhuma, isento de mazelas e manchas 

notáveis. Registámos alguns casos de que tivemos conhecimento, tendo-o 

feito de maneira espontânea, sem a preocupação de realizar pesquisa 

intencional e sistemática, que não deixaria de nos fornecer elementos ainda 

mais expressivos.  

  Não pode generalizar-se e dizer o mesmo de todos os agentes 

do ensino, evidentemente. Houve alguns que mereceram rasgados elogios. 

Recordamos que o Boletim Oficial de Angola publicou repetidas vezes 

referências elogiosas à Escola Principal de Luanda a aos seus professores, 

sobretudo a um deles, José Maria da Lembrança de Miranda Henriques, o 

qual exerceu este cargo durante bastantes anos, pois tendo sido nomeado em 

Julho de 1850 e entrado em exercício em Janeiro seguinte, veio a ser 

jubilado ou aposentado em Agosto de 1866. Dele se dizia, em Fevereiro de 

1856, que era muito culto e havia frequentado até escolas superiores; era 

trabalhador e dedicado ao ensino, ministrando a instrução a mais de cento e 

cinquenta alunos; era um professor moderno, que não usava métodos 

desumanos e ultrapassados, pondo de parte a férula, que noutras escolas era 

objecto imprescindível, naqueles tempos. O articulista considerava-o 

disciplinado, benévolo e cumpridor, cujos alunos não davam à sua escola o 
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aspecto desagradável, irreverente, malcriado e barulhento, que se 

considerava normal em tais estabelecimentos.  

  Referindo-nos a um ou outro professor que não cumpria os 

seus deveres como devia, recordaremos que, em 12 de Dezembro de 1867, 

foi demitido o professor de instrução primária da Barra do Bengo, Manuel 

Gomes de Araújo Neto, pelas suas repetidas faltas.  

  Sabemos que o governador-geral José Baptista de Andrade 

deferiu, em 28 de Junho de 1865, o requerimento que lhe fora dirigido por 

Domingos Pereira Bravo Cassiano, porteiro e contínuo da Secretaria do 

Governo do Distrito de Golungo Alto, pedindo para ser nomeado professor 

primário daquela vila. Em 20 de Maio de 1868 foram demitidos dois agentes 

do ensino daquela localidade, Domingos Cassiano e Luís Maria de Sande, 

ambos sob a acusação de mau desempenho dos respectivos deveres. 

  Com poucos meses de diferença, em 26 de Outubro  de 1868, 

foi exonerado o professor de Benguela, Henrique dos Santos e Silva, que 

tinha sido nomeado em 10 de Março de 1857, acusado de mau serviço no 

cargo de professor e de curador dos presos pobres, escravos e libertos, 

salientando-se na respectiva portaria que mostrara inabilidade no exercício 

das funções que lhe estavam confiadas. 

  Alguns anos antes, em 23 de Novembro de 1857, foi 

publicada a portaria que exonerou por mau serviço o professor primário do 

concelho de Cambambe, Domingos Lourenço do Couto, que foi substituído 

naquele cargo por André Francisco António Lucas.  

  Quem procurar informar-se na obra intitulada Primeiras 

Letras em Angola, encontrará ali informações mais completas, não só as de 

censura como as de elogio, e pelo confronto de umas com as outras poderá 

avaliar melhor do valor e mérito do pessoal docente que neste período 

trabalhava nas escolas de  Angola.  

  Deixemos agora Luanda e localidades próximas e vamos 

fixar a nossa atenção sobre o que se passou em Moçâmedes e região 

confinante, de que temos notícias bastante desenvolvidas. 

  No dia 2 de Maio de 1866, em portaria assinada pelo 

governador-geral Francisco António Gonçalves Cardoso, foi confirmada a 

suspensão do cargo de professor primário de Moçâmedes ao P. António 

Castanheira Nunes. O motivo do afastamento era devido a ter 

comportamento altamente repreensível como professor de instrução 

primária e inteiramente desregrado como eclesiástico, tendo até já por isso 

sido suspenso de pároco pelo bispo da diocese e não convindo que continue 

no desempenho de tão importante serviço do ensino um semelhante 

funcionário. Aproveitamos a oportunidade para dizer que encontraremos 
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este nome em lugares destacados do ensino, com reputação sólida de mestre 

competente, embora pouco dedicado à escola e aos alunos, chegando no 

entanto a exercer funções orientadoras de grande responsabilidade. Soube 

aproveitar a lição! 

  Moçâmedes estava, realmente, em maré de pouca sorte. Na 

mesma altura, foi suspensa do respectivo cargo a sua mestra de meninas, 

Ana Catarina Weyer. A portaria em questão tem a data de 23 de Outubro de 

1866 e a demissão foi-lhe aplicada pela portaria de 28 de Dezembro 

seguinte. No mesmo dia em que aquela professora foi suspensa era nomeada 

para o lugar outra senhora, Guilhermina Bettencourt de Almeida, que o 

ocupou transitoriamente, visto que no dia 29 de Agosto de 1867 era já 

nomeada outra mestra de meninas, agora com carácter definitivo e 

permanente, Maria José Ferreira, sendo aquela exonerada do cargo. 

  A cadeira de mestra de meninas, em Moçâmedes, foi criada 

pela portaria ministerial de 16 de Abril de 1852, que autorizou a inclusão no 

orçamento anual da província da verba necessária para pagar o vencimento 

da respectiva professora. Havia então somente duas escolas femininas em 

Angola, Luanda e Benguela. Bastante mais tarde, passados mais de 

dezasseis anos, por diploma de 6 de Outubro de 1868, foi criada a de Pungo 

Andongo; assinou o respectivo documento o ministro José Maria Latino 

Coelho. 

  Moçâmedes tinha, por esta altura, segundo indicações 

fornecidas por documentos oficiais, mil duzentos e onze habitantes, sendo 

oitocentos e trinta e sete escravos, noventa e nove libertos e duzentos e 

setenta e cinco indivíduos livres. Quanto a estes, havia duzentas e dez 

pessoas de raça branca; os demais eram de cor preta ou mestiços. Luanda 

tinha, segundo informações referentes a 18 de Janeiro de 1856, o elevado 

número de catorze mil cento e vinte e quatro escravos; o comentador da 

situação dizia que era altamente desproporcional à população livre da 

cidade. 

  O governador do distrito de Moçâmedes, Joaquim José da 

Graça, afirma no seu relatório referente ao ano de 1867 que no dia 11 de 

Janeiro daquele ano começara a exercer as respectivas funções o novo 

pároco, acumulando com elas o cargo de professor de primeiras letras. 

Deveria tratar-se do P. João Bento Gil Carneiro, pois é ele que nos aparece a 

assinar os mapas escolares do final do ano lectivo.  

  Este sacerdote exerceu durante pouco tempo o múnus de 

professor de instrução primária em Moçâmedes, pois nos fins de 1868 já os 

mapas eram assinados por outro sacerdote. Devemos notar que nesta altura 

poucas vezes as funções de mestre e de pároco se sobrepuseram em 
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Moçâmedes, havendo quase sempre dois sacerdotes nesta povoação. O 

próprio bispo da diocese, D. José Lino de Oliveira, fixou a sua residência 

nesta localidade durante algum tempo, concretamente desde 14 de Fevereiro 

de 1865 até 28 de Março de 1866. 

  No Natal de 1968, os mapas referentes à escola de instrução 

primária de Moçâmedes foram assinados pelo P. Augusto Severino Freire de 

Figueiredo. Este sacerdote foi alvo da atenção das autoridades, referindo-se-

lhe a portaria régia  de 21 de Janeiro de 1874, portanto cinco anos depois, e 

que era assinada pelo ministro João de Andrade Corvo. Chamava-se a 

atenção do governador-geral e da Junta de Saúde para o facto de este 

missionário exercer ilegalmente a medicina, vendendo remédios da sua 

invenção; era, além disso, autor do livro intitulado Manual da Medicina 

Ecléctica, em que aconselhava o uso de certas drogas da sua lavra. 

Recomendava-se expressamente que fosse aplicado contra este padre todo o 

rigor da lei.  

  Podemos referir a propósito que em 23 de Abril de 1869 o 

ministro Latino Coelho comunicava para Angola que os produtos oferecidos 

pelo P. Augusto Severino Freire de Figueiredo e por ele coleccionados 

tinham sido enviados à Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, a fim de serem 

examinados, por haverem sido reputados como medicinais, em Angola. 

Solicitava-se que o sacerdote completasse a notícia, enviando informações 

sobre o uso terapêutico dessas substâncias, assim como a fórmula e doses 

em que eram aplicadas, para se fazerem as experiências com maior 

segurança e eficácia, ficando a conhecer-se o seu préstimo como 

medicamento. Poderemos perguntar se o P. Figueiredo não andava a juntar 

lenha para se queimar!? 

  Apreciando os factos em si, o título do livro, e o que veio a 

acontecer alguns anos mais tarde, podemos admitir que o P. Augusto 

Severino Freire de Figueiredo deveria ter temperamento um tanto estranho, 

demonstrado ao longo da sua agitada vida. Nas informações necrológicas 

publicadas no Boletim Oficial de Angola pode ler-se que morreu 

tragicamente, em Moçâmedes, no dia 8 de Março de 1876, por afogamento 

que se dizia voluntário. 

  Além da escola para o sexo masculino, havia em Moçâmedes 

por aquele tempo, 1867, a escola de meninas, a cargo da mestra régia Maria 

José Ferreira. Era pouco frequentada, informa o governador do distrito no 

relatório a que já nos referimos. As aulas haviam começado no início do ano 

lectivo em curso e a concorrência à matrícula não fora grande. No tempo das 

outras mestras, a frequência não era maior. Quanto ao sexo masculino, a 

situação era mais agradável, o professor desempenhava com zelo as funções 
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do seu cargo e os resultados obtidos eram satisfatórios.  

  O governador atrevia-se a lembrar que o vencimento anual de 

cento e vinte mil reis, pago à mestra de meninas, em Moçâmedes, não era 

suficiente para poder viver decentemente, pois o aluguer da casa levava-lhe 

metade dessa quantia e o restante quase não chegava para o mais simples e 

mais pobre alimento, numa região em que a vida era mais cara do que em 

qualquer outro ponto da Província, dizia ele. Defendia que os professores de 

instrução primária de Moçâmedes deveriam receber mais do que noutros 

lugares, ou então pensar-se em construir casas mobiladas em que pudessem 

viver sem pagar renda. Além destes importantes problemas, apontava 

outros, como o de serem nomeadas para tal cargo somente pessoas com as 

necessárias habilitações, provadas em exame público, como estava a fazer-

se no reino, e isso quer para um quer para o outro sexo. Concluía que, o que 

se estava a fazer em Moçâmedes, era ruinoso e quase inútil, não se obtendo 

resultados satisfatórios da despesa efectuada com a mestra régia. O que se 

estava fazendo só poderia ter algum resultado se a professora fosse a esposa 

ou a filha (devidamente habilitada) de algum funcionário público, as quais, 

coadjuvando a família, deixariam de sentir as duras privações que assim 

tinha de suportar, com o baixíssimo vencimento que o orçamento lhes 

destinava. 

  A título de curiosidade, vale a pena referir o quantitativo dos 

vencimentos anuais pago aos professores, em Angola, naquela época 

histórica,  1868: 

—O professor da Escola Principal de Luanda ganhava quinhentos mil reis; 

—O professor de instrução primária de Benguela recebia trezentos mil reis; 

—O professor da escola masculina de Moçâmedes auferia duzentos mil reis; 

—A professora da escola feminina de Luanda ganhava também duzentos 

mil reis; 

—A professora da escola feminina de Benguela tinha o ordenado de cento e 

cinquenta mil reis;  

—A professora da escola feminina de Moçâmedes tinha o vencimento de 

cento e vinte mil reis; 

—O professor da escola masculina de Golungo Alto recebia também cento e 

vinte mil reis; 

—O professor da escola masculina de Ambaca ganhava igualmente cento e 

vinte mil reis por ano. 

  A propósito dos problemas escolares do distrito de 

Moçâmedes, podemos referir que o relatório da visita do secretário-geral de 

Angola, Eduardo Augusto de Sá Nogueira Pinto de Balsemão, efectuada em 

Março de 1868, reforça em muitos pontos a opinião do governador do 
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distrito.   

  Em 14 de Novembro de 1866, foi remetido para Moçâmedes 

um estojo contendo diverso material didáctico que deveria ser usado no 

ensino do sistema métrico decimal, que pretendia adoptar-se neste território, 

substituindo os antigos pesos e medidas. Juntavam-se-lhe diversos outros 

objectos  auxiliares, úteis para a ministração das noções que se pretendia 

divulgar. O governador-geral comunicava para Lisboa, em ofício do dia 16 

de Janeiro de 1867, ter notícia de que todo aquele material didáctico tinha 

chegado ao seu destino, sendo entregue aos empregados públicos a quem era 

consignado. 

  Por ter sido oficialmente adoptado para Angola o sistema 

métrico, em Fevereiro de 1868, foram dadas ordens para que a Escola 

Principal de Luanda organizasse um curso prático que pudesse ser 

frequentado pelo maior número possível de pessoas interessadas, sendo 

regido pelo seu professor, Carlos Augusto de Gouveia. Para que pudesse ter 

boa frequência, deveria funcionar a horas convenientemente escolhidas. Foi 

remetida a esta escola, assim como à escola primária de Moçâmedes, uma 

colecção de pesos e medidas decimais, destinada a exemplificar e 

concretizar o ensino ministrado, servindo para que os alunos pudessem ter 

prática directa, concreta e real, da sua utilização. Não sabemos se foram 

remetidas novas colecções ou se ainda se tratava das enviadas em 

Novembro de 1866. 

  Podemos referir aqui, pois vem muito a propósito, que vinte 

anos antes era dado conhecimento à população da cidade de Luanda, e de 

todo o território, de um abuso que se havia estabelecido no Terreiro Público, 

e que consistia em usarem pesos e medidas diferentes, conforme se tratava 

de compra ou de venda. Este processo de enganar foi muito usado e era 

particularmente eficiente num tempo em que a exactidão dos pesos e 

medidas e a sua fiscalização era uma hipótese longínqua. O Terreiro Público 

era um local em que se vendiam e compravam quase todos os produtos, 

correspondia a um mercado municipal, funcionava como se fosse uma 

espécie de cooperativa de abastecimento, tudo sob a superintendência dos 

serviços oficiais.  

  Voltemos, todavia, a falar do que ía acontecendo em 

Moçâmedes e localidades da região. No concelho do Bumbo, salientava 

Joaquim José da Graça, não havia então nem igreja nem padre, apesar  de ter 

população branca superior à da Huíla; não havia também nem escola nem 

professor de instrução pública. O pároco da Huíla exercia a dupla função de 

missionário e de professor, mas vira-se obrigado a suspender-lhe a 

gratificação respectiva, porque não dava aulas, por falta de alunos, motivada 
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pelo desinteresse manifestado por aquele sacerdote. Este procedimento deu 

resultado, visto que apareceram logo alguns alunos e a aula pôde recomeçar 

a funcionar. Apesar de pouco, não deixava de agradar poder receber a 

gratificação que mensalmente recebia por tal serviço. 

  Exactamente na mesma altura, no ano de 1868, foi cortado 

também o abono de vencimento, como professor do ensino primário, ao 

cónego Timóteo Pinheiro Falcão, por ter encerrado a escola primária que 

funcionava anexa ao seminário-liceu e que durante bastante tempo foi a 

melhor e mais frequentada da cidade. O P. Falcão não pode ser considerado 

pessoa sem merecimentos ou consideração social; como nativo de Luanda, 

foi um dos mais  destacados elementos da cidade; tinha já sido membro do 

Conselho Governativo, em 1865, no final do primeiro período de governo 

de José Baptista de Andrade. Foi agraciado, nesse mesmo ano e por diploma 

de 24 de Janeiro, com o grau de cavaleiro da Ordem de Nossa Senhora da 

Conceição de Vila Viçosa, hoje extinta. 

  Também deixou de receber o respectivo vencimento como 

professor de instrução primária, embora noutra ocasião, o P. António José 

do Nascimento, cónego da sé de Luanda, que era professor da mesma 

escola, a funcionar no seminário, pois encerrou as aulas sem motivo 

justificatório. O interesse pela divulgação escolar e o respeito pelas leis, o 

espírito de sacrifício e a dedicação a uma causa nobre eram coisas que 

naqueles tempos preocupavam pouco grande número dos mais conceituados 

cidadãos.  

  Parece oportuno inserir aqui uma passagem do relatório do 

governador-geral de Angola, Francisco António Gonçalves Cardoso, com 

data de 26 de Outubro de 1867, em que podemos ler o seguinte: 

 

  "Não me tenho descuidado de acorrer às necessidades que a 

instrução pública da Província  reclama, já nomeando professores para 

alguns concelhos do interior, já fornecendo-lhes , na escala do possível, 

material para as escolas. Infelizmente, a pequenez dos ordenados, como já 

expus no meu anterior relatório, não permite que se exija muito deles, 

resultando daqui que os seus serviços não são tão valiosos como seria para 

desejar. Pouco habilitados e geralmente pouco zelosos, a instrução que deles 

parte é deficiente, acanhada e defeituosa. O remédio para este mal apenas se 

encontraria no aumento dos vencimentos, mas este expediente iria aumentar 

consideravelmente a despesa pública da Província, com que não pode por 

ora. O número de alunos que no dia 31 de Julho último frequentaram as 

diversas escolas que na Província se acham abertas era de seiscentos e 

quarenta e seis, sendo cinquenta e um o das meninas que concorreram às 
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aulas régias de Luanda, Benguela e Moçâmedes. Muitas outras meninas, 

contudo, têm frequentado escolas particulares". 

 

  A preparação dos agentes de ensino preocupou sempre os 

responsáveis pela escolaridade. Todavia, durante muito tempo, as iniciativas 

postas em acção enfermaram de uma debilidade impressionante, denotando 

uma pobreza de meios que hoje nos choca e impressiona intimamente.  

  Em 1857, o rei ordenou ao governador-geral de Angola que 

enviasse para Lisboa dois mancebos de catorze a dezasseis anos de idade, a 

fim de estudarem e se prepararem, na escola de Mafra, para virem depois a 

exercer as funções de professores do ensino primário. Recomendava-se que 

se escolhessem jovens que dessem  garantias de regressarem às suas terras; 

para atingir melhor este objectivo, seriam alistados num dos corpos militares 

da cidade de Luanda, ficando sujeitos ao respectivo foro e disciplina. Como 

se está vendo, tratava-se de uma medida bem comezinha, realizada em 

moldes que hoje ninguém adoptaria! 

  Cerca de dez anos mais tarde, o governador-geral de Angola 

mandou para Lisboa, para serem educados por conta do Estado, dois filhos 

do barão de Cabinda, Manuel José Puna. Este mostrou sempre ser muito 

dedicado a Portugal; deve-se-lhe, em boa parte, a integração das terras do 

enclave e distrito de Cabinda no conjunto do património territorial 

português, quando se desenrolou a famosa questão do Zaire. Ele próprio 

havia sido educado no Rio de Janeiro, a expensas do Governo de Portugal, 

já depois da independência do Brasil, o que aconteceu com outros naturais 

de Angola. Deslocou-se a Lisboa, em visita aos filhos, talvez em 1871, 

tendo sido gentilmente hospedado pelo monarca. Recebeu o Baptismo na 

capital portuguesa, apadrinhando o acto o rei D. Luís e a rainha D. Maria 

Pia. Estranhamos que não tivesse sido baptizado enquanto esteve no Rio de 

Janeiro! 

  Em 16 de Novembro de 1868, uma portaria ministerial 

aprovava a decisão do governador-geral  quanto à educação dos filhos do 

barão de Cabinda, acima referidos. E outra, esta de 3 de Dezembro seguinte, 

comunicava que os dois educandos tinham já chegado a Lisboa. Foram 

confiados a um dos melhores estabelecimentos do ensino particular da 

capital portuguesa, a Escola Académica. Chegou a gentileza a ponto de 

mandarem fotografias do edifício ao pai dos estudantes. Mais tarde, 

regressaram às suas terras e exerceram as funções de professores do ensino 

primário. Um deles, Vicente Puna, mostrou possuir qualidades aceitáveis, ao 

contrário do irmão, João Puna, cujo comportamento mereceu críticas e até 

castigos.  
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  Em 3 de Outubro de 1867, determinou-se que fossem 

admitidos no arsenal da ilha de Luanda vinte mancebos sem ocupação e sem 

ofício, sendo alimentados, vestidos e albergados por conta dos serviços 

públicos. O director do arsenal ficaria com a responsabilidade do 

tratamento, ensino e comportamento dos jovens aprendizes. Recomendava-

se que fossem bem tratados e convenientemente adestrados na sua arte. 

Pretendia-se combater eficazmente a vadiagem que se espalhava por Luanda 

e estava a tornar-se um perigo comum, com graves consequências 

económicas, morais e sociais, numerosas e muito nocivas.  

  O governador-geral José Maria da Ponte e Horta mostrava-se 

pouco optimista em relação à escolaridade em Angola, declarando-se 

simpatizante convicto do ensino profisional. Merece leitura analítica o que 

ele escreveu em Tratado e Crítica do Nosso Ensino Oficial, em 1881, e que 

foi incluído na Antologia de Textos Pedagógicos do Século XIX Português, 

da Fundação Calouste Gulbenkian. Através da sua leitura atenta poderemos 

aperceber-nos do pensamento daquele governante e um pouco da 

mentalidade, aspirações e interesses gerais do momento.  

  No dia 15 de Setembro de 1864, o chefe do concelho de 

Encoje, António Balbino Rosa, que também exerceu funções docentes em 

Luanda, ainda na primeira metade do século XIX, informava que na escola 

primária daquele concelho era usado o Método Facílimo,  de Emílio Aquiles 

Monteverde, e o  Breve Compêndio de Ortografia, de José dos Santos e 

Silva, antigo professor de instrução primária e da Escola Principal de 

Luanda. Esta comunicação é a única referência que nos permite admitir a 

hipótese de os trabalhos didácticos elaborados por aquele docente terem sido 

publicados, como estava previsto. Afirmava que estavam em muito mau 

estado de conservação, o que não é motivo de admiração, pois poderá ter-se 

dado o caso de haverem sido enviados para uso na escola já nos meados de 

1859. Naquele tempo os livros escolares eram quase uma preciosidade e 

procurava-se que servissem por muito tempo. O interesse que aquele 

funcionário dedicava à escola viria de outrora ter sido professor ou 

acumularia ele próprio estas funções, o que uma vez por outra também 

acontecia?! As suas informações revestem-se de tal interesse que permitem 

admitir essa  hipótese! 

  António Balbino Rosa enviava ao governador-geral uma 

amostra do papel usado pelos alunos para fazerem os trabalhos escolares — 

isto é, daquilo que não sendo papel fazia as suas vezes. Achara o expediente 

curioso, criativo, interessante e até engenhoso. Na falta de papel vulgar, que 

ali era muito caro e só poucos o possuíam, e mesmo estes em pequena 

quantidade, os alunos daquela escola cortavam folhas de bananeira, que 
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esfregavam com barro na face em que pretendiam escrever, limpavam-nas 

com um trapo, e ficavam em condições de produzirem aceitável efeito, para 

empregarmos as suas próprias palavras. A tinta era feita queimando as 

cabaças do imbondeiro, a casca dos seus frutos, mácua ou múcua; apagavam 

as brasas, moíam o carvão,  e o pó fazia uma tinta que satisfazia tão bem 

como a que se fazia com produtos adquiridos no comércio.  

   Em comunicação vinda a público na imprensa de Luanda, 

com a data de 1 de Fevereiro de 1868, o professor particular dos filhos de 

Rodrigo António da Costa, do Golungo Alto, dizia encarregar-se de 

ministrar o ensino das primeiras letras e a doutrina cristã aos meninos que 

quisessem aprender. Os pobres seriam ensinados gratuitamente, fazendo 

apenas as despesas do material escolar que gastassem; os filhos de pais 

abastados seriam leccionados mediante o pagamento que previamente fosse 

combinado. Quem seria o professor? Seria o missionário da paróquia? 

  Em 2 de Outubro de 1867, atendendo à representação feita 

pelo professor da Escola Principal, Fernando da Silva Delgado, foi nomeada 

uma comissão encarregada de elaborar novo Regulamento da Escola 

Principal de Luanda. Já nos referimos ao facto noutro lugar deste trabalho. 

No dia 18 de Janeiro de 1868, o outro professor daquele estabelecimento de 

ensino, Carlos Augusto de Gouveia, enviava um mapa referente à sua classe 

e ao período que ía de 1 de Maio a 31 de Dezembro do ano anterior, 

afirmando estar em exercício desde aquela data. Numa exposição então 

apresentada dizia que os pais não queriam privar-se de pequenos serviços 

que os filhos lhes prestavam, por isso não os mandavam à escola. Não os 

auxiliavam e muitas vezes até os impediam de frequentar as aulas. Não 

abundavam os meios materiais, o alimento do corpo, e faltavam-lhes os 

meios para obterem o alimento do espírito. Muitas vezes as crianças não 

compareciam na escola por não terem roupa, livros, papel, pena, etc. No 

projecto do regulamento pouco antes redigido e em que também colaborara, 

foram levados em consideração os princípios estabelecidos no decreto de 14 

de Agosto de 1845 e no de 20 de Setembro de 1844, sugerindo que fosse 

incluída no orçamento uma verba para prover  a estas necessidades dos 

alunos pobres. Pensara-se em estabelecer um internato que permitisse 

ministrar a instrução e fornecer a alimentação e o material escolar a todos os 

desprotegidos. Apontava o interesse que tinha para o país a difusão da 

língua portuguesa, prejudicada pelo uso corrente dos idiomas nativos, 

sobretudo a língua bunda, que exercia profunda influência social. Registava 

a circunstância de haver  muitas crianças órfãs e desejava valer-lhes. Pedia 

para os alunos material escolar, de que todos careciam e que a maior parte 

não podia comprar. O relatório em questão era dirigido ao secretário-geral 
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de Angola, Eduardo Augusto de Sá Nogueira Pinto Balsemão. 

  A portaria do ministro José Maria Latino Coelho, de data que 

não identificámos mas que tem o número 214, e que deve ser colocada nos 

fins de 1868, recomendava que se limitassem ao mínimo as despesas 

públicas nos territórios ultramarinos. Foi este documento que consagrou, 

com outros, a política transmarina que recebeu em História o nome de Falsa 

Economia. Recomendava-se expressamente que nas limitações impostas às 

despesas públicas deveriam excluir-se as que diziam respeito à missionação 

e à escolarização, párocos, missionários e professores, por ser evidente que 

não deviam  privar-se os fiéis dos socorros espirituais nem a mocidade dos 

primeiros elementos do saber e da educação que nas aulas recebia. Contudo, 

quer fosse pela influência  que tal política exerceu, embora indirectamente, 

quer fosse porque se aplicou também em relação às escolas e às actividades 

missionárias, a verdade é que se nota um retrocesso sensível quanto às 

primeiras e uma paragem prolongada quanto às segundas.  

  Aproveitemos o momento para deitarmos os nossos olhares 

sobre o panorama escolar angolano da época, fixando-nos em particular 

sobre Luanda, considerado o espelho e rosto de todo o território. Em 1869, 

foi remodelado o funcionamento da Escola Principal, alargando o seu plano 

de estudos com a introdução de matérias novas, nomeadamente o Francês. O 

período mais brilhante da sua crónica corresponde aos anos em que o 

professor José Maria da Lembrança de Miranda Henriques esteve a 

leccionar.  

  Em 1863 havia na província vinte e quatro escolas primárias; 

em 1869 o seu número baixara para dezasseis.  

  A Escola Principal de Luanda desempenhava papel de grande 

importância, atribuindo-se-lhe a função específica de preparar futuros 

professores. Tratava-se de um estabelecimento escolar de preparação 

profissional. O seu funcionamento foi pouco notável nos primeiros anos; 

mas foi medíocre, ineficiente, quase nulo nos últimos tempos. Chegou a 

fechar as portas, embora continuasse a haver professores em exercício. Se os 

esforços dos responsáveis, se os meios de que ainda dispunha houvessem 

sido conveniente, cuidadosa e criteriosamente empregados, poderia ter 

exercido grande influência. Foi uma nódoa na evolução pedagógica e a 

condenação da política escolar adoptada. Ao princípio destinava-se a 

ministrar o ensino primário complementar; alargou depois o esquema dos 

programas, passando a ensinar Francês ou Inglês, História Universal, 

Geografia Mundial, Matemática, Física, Economia Política. Foi exactamente 

quando mais decaiu. Deveria contribuir para isso um conjunto de factores e 

causas de que podem salientar-se os seguintes: 
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—As escolas primárias não davam alunos suficientemente preparados para 

prosseguirem; 

—  Os estudantes que ainda tentavam a continuação dos estudos 

esmoreciam e desistiam; 

—  Os professores dedicavam-se pouco aos alunos e ao ensino, 

desmoraliza-vam em vez de entusiasmar;  

—  Os conhecimentos não estavam adaptados às necessidades do meio, por 

isso não eram apreciados; 

—  As autoridades descuraram os problemas, pois chegaram a nomear pro-

fessores sem haver alunos. 

  Em diversas consultas dirigidas ao Conselho Ultramarino foi 

posta a questão da utilidade ou inutilidade da nomeação de professores para 

Angola, tanto para o ensino primário como sobretudo para a Escola 

Principal. Não nos foi possível, em todos os casos, chegar a conclusão 

segura quanto à posição tomada pelos intervenientes nos problemas. Em 

regra, Lisboa defendia as nomeações efectivas, a chamada nomeação régia; 

Luanda inclinava-se muitas vezes para nomeações locais, de carácter 

provisório. Havia razões a favor desta posição, a solução mais imediata, a 

proximidade dos problemas, a descentralização; mas também havia 

inconvenientes muito sérios.  

  Quando as nomeações eram feitas através do Ministério da 

Marinha e Ultramar, recaíam em indivíduos com habilitações legais, 

enquanto as de Luanda beneficiavam pessoas residentes, nativas ou 

europeias, mas que não estavam em condições de entrarem em concurso 

documental. Angola fez ver ao Governo, por diversas vezes e sob diversas 

formas, que muitas decisões tomadas não convinham aos interesses da 

província, designadamente no que dizia respeito à nomeação de professores. 

A mais de um século de distância, é difícil chegar a conclusões seguras; no 

entanto, as sugestões apresentadas não parece interessarem  à população em 

geral, por vezes defendiam interesses muito particulares. E eram mais vezes 

favoráveis aos europeus do que aos nativos, podendo verificar-se com 

demasiada frequência que as autoridades faziam o jogo das conveniências, 

cultivavam o favoritismo. Embora num caso ou noutro o Governo de Lisboa 

cometesse erros e devesse aceitar o que se sugeria, normalmente tinha visão 

mais ampla e acertada dos interesses gerais do que muitos governantes de 

Angola, que mostravam ser frequentemente pressionados por conveniências 

individuais. 

  No livro A Velha Luanda, nos Festejos, nas Solenidades, no 

Ensino, de Almeida Santos, que constitui o quarto volume da sua colecção 

Páginas Esquecidas da Luanda de Há Cem Anos, pudemos encontrar 
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uma curiosa referência que nos ajudará a compreender melhor como eram as 

condições da época quanto aos aspectos de salubridade e higiene. Em ofício 

dirigido à Câmara Municipal de Luanda, então presidida pelo Dr.Francisco 

Joaquim Farto da Costa, com a data de 26 de Fevereiro de 1856, pode ler-se 

que a casa onde os alunos da Escola Principal íam satisfazer as suas 

necessidades fisiológicas precisava de reparação urgente; carecia de ser 

dotada com uma fechadura, para se não tornar do domínio público; pedia 

também que fosse feita uma bancada nova e se adquirissem novas bacias. 

  A bancada em referência consistia, por certo, numa larga 

tábua provida de aberturas circulares, onde as crianças se sentavam, como 

nas actuais latrinas. As bacias que se solicitavam deveriam ser recipientes 

móveis cujo conteúdo era depois despejado na praia ou perto dela, como 

naquele tempo se costumava fazer. Correspondiam, sem dúvida, ao "tigre" 

de que nos falam diversos escritores e expressamente o brasileiro Luís 

Edmundo, na sua obra O Rio de Janeiro no tempo dos Vice-Reis, quando diz 

que imitava, na sua forma estética, a ânfora grega mas que não servia para 

guardar perfumes... No caso de Luanda, não esqueçamos que uma parte das 

ruas da baixa foram formadas por espaço conquistado ao mar, à custa do 

contínuo lançamento de detritos de toda a espécie e também de areias que as 

chuvadas arrastavam das barrocas próximas.  

  Merecem salientar-se os ofícios enviados pelos professores 

Miranda Henriques e Margarida Luísa dos Santos Madail, ambos com data 

de 11 de Julho de 1856, em que solicitavam para os seus alunos os Métodos 

Facílimos, as "Enciclopédias", os Compêndios de Aritmética e as Cartas de 

Primeiras Letras, todos ou quase todos da autoria  de Emílio Monteverde. 

Não os havia à venda em Luanda e existia apenas certo número deles no 

Recolhimento-Pio de D. Pedro V; sugeria-se que fossem dispensados até 

chegarem outros do reino, sendo então restituídos em igual número. A 

professora Margarida Madail dizia com altivez que não viessem no futuro a 

dizer que o fraco aproveitamento das alunas se devia apenas ao descuido da 

mestra... E não contente com isso, no dia 15 do mesmo mês voltava à carga, 

dizendo que algumas alunas eram filhas de pais abastados, que podiam dar-

lhes tudo aquilo de que careciam, enquanto outras eram de famílias  tão 

pobres e tão ignorantes que não podiam fazer aquela despesa e pensavam até 

que bastava um livro ter letras, mesmo que fossem de outro idioma, para por 

ele aprenderem. Recomendava que deveriam tomar-se medidas para levar à 

escola todas as crianças da cidade, que andavam ao abandono pelas ruas. 

Reconhecia ser assídua no cumprimento dos seus deveres e lamentava não 

ter maior número de criancinhas para ensinar, pois apenas trinta estavam 

matriculadas na sua classe. Aproveitava a ocasião para dizer que os livros de 
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que estava à espera tinham na véspera sido despachados na Alfândega, 

vindo consignados a um comerciante de nome Miguel Lino. Isto nos leva a 

pensar que deveria ter relacionamento com algum funcionário  alfandegário 

de Luanda.  

  No dia 12 de Setembro seguinte, a mesma senhora pedia que 

lhe fosse concedida uma lousa escolar e alguns bancos em que as alunas se 

sentassem. Os que estavam a servir eram ainda do tempo em que ela 

mantinha a sua escola particular — sabemos que estava em funcionamento, 

por exemplo, em Dezembro de 1851. E continuava a insistir na necessidade 

de se mandarem vir de Portugal as "Enciclopédias", de Monteverde. 

  O degredado político, poeta, negociante, traficante de 

escravos, cacique eleitoreiro, comendador, benemérito, liberal, falido 

fraudulento, réu condenado em tribunais criminais, coronel honorário, 

vereador concelhio e presidente da Câmara Municipal de Luanda, Arsénio 

Pompílio Pompeu de Carpo (cujo nome, incompreensivelmente, foi 

atribuído a uma das ruas da cidade, em homenagem a tão estranha 

personalidade), lançou a ideia de uma sociedade por acções para a 

montagem de uma tipografia que editasse o jornal Aurora, e ainda chegou a 

sair em Junho de 1856, sendo parte dos seus lucros destinada à manutenção 

de uma escola primária. A sugestão tem a data de 20 de Junho de 1857. Os 

luandenses não estiveram dispostos a alinhar com as pretensões de Arsénio 

Pompílio Pompeu de Carpo, sabendo que o ensino é também campo em que 

os trapaceiros podem actuar. 

  Não deixaremos de dar ainda um aspecto panorâmico do 

ensino, em Angola, nesta primeira fase da escolaridade oficial, quer dizer, 

desde que se publicou o decreto de 14 de Agosto de 1845 até que se 

promulgou o decreto de 30 de Novembro de 1869, pelo qual foram 

actualizadas muitas disposições do primeiro e estabeleceu nova fase do 

desenvolvimento escolar.  

  A frequência das aulas, como era lógico, tinha predominância 

de nativos, de pretos. Verifica-se isso desde os primeiros momentos. São 

numerosos os mapas que indicam serem as classes compostas quase 

exclusivamente pelos naturais de Angola, em todas as localidades.  

  Havia só africanos na Aula de Gramática Latina, em Junho 

de 1846, aparecendo um aluno classificado como brilhante, o futuro 

cónego Timóteo Pinheiro Falcão, a quem já por diversas vezes nos 

referimos. O facto de não haver europeus nem mestiços apenas indica que a 

vida eclesiástica não interessava grandemente a estes elementos.  

  Não havia, na mesma altura, senão alunos africanos na escola 

primária de Benguela.  
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  Na classe feminina de Luanda estavam matriculadas quatro 

crianças europeias, ao lado de catorze angolanas. E na aula do sexo 

masculino acontecia facto semelhante, encontrando-se cinco brancos entre 

trinta e oito pretos. Regista-se facto idêntico, com as oscilações lógicas, nos 

mapas referentes aos meses e anos seguintes.  

  Salienta-se, verbi gratia, que em Junho de 1851 não havia, 

em todo o território, em todas as suas escolas, senão elementos africanos.  

  Na escola primária masculina de Luanda, em Maio de 1848, 

encontravam-se catorze alunos europeus e um brasileiro, entre cento e 

cinquenta alunos. Na demais classes do território, havia uma menina 

europeia, sendo os restantes alunos, rapazes ou raparigas, todos africanos. 
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APTIDÃO PEDAGÓGICA 

 
  O decreto de 30 de Novembro de 1869 veio dar novo 

impulso ao desenvolvimento escolar de Angola, abriu nova fase do processo 

evolutivo da difusão cultural ultramarina. Reconhecia ao Estado o dever de 

dar provimento à criação e instalação de escolas em todas as localidades 

onde se reunissem condições para o seu funcionamento, em todas as 

povoações de relativa importância. Reservava-lhe também o direito de 

orientar superiormente o ensino e de fiscalizar a actividade docente. 

Estabeleceu, pois, em bases ainda incipientes, a inspecção pedagógica, aliás 

já experimentada no período anterior, como tivemos ocasião de verificar.  

  Este diploma deve considerar-se como que o prolongamento 

natural do decreto de 14 de Agosto de 1845, dando maiores garantias de 

efectivação aos bons propósitos que ele já anunciava. Foi assinado por Luís 

Augusto Rebelo da Silva, ministro da Marinha e Ultramar, político 

inteligente, historiógrafo fecundo, tão conhecido pelos seus livros como pela 

sua acção governativa. 

  Apesar da sua oportunidade e de focar um dos assuntos de 

maior interesse para desenvolver a prosperidade dos territórios 

transmarinos, apesar de remodelar toda ou quase toda a estrutura escolar, 

não teve em Angola a influência e repercussão que deveria esperar-se, os 

resultados práticos que seria lógico produzir, pois não se realizaram 

condições propícias.  

  Luís Augusto Rebelo da Silva reconhecia que o vencimento 

dos professores era um óbice intransponível, pois constituía uma 

recompensa tão mesquinha e tão escassa que não poderia convidar ninguém 

a dedicar-se com interesse a esta actividade. O ordenado de um professor de 

primeira classe andava à volta de cem mil reis anuais; os professores de 

segunda classe ganhavam maior salário, mas em caso algum poderia 

ultrapassar trezentos e cinquenta mil reis por ano. O professor da Escola 

Principal auferia quinhentos mil reis, sendo efectivo, e metade dessa 

importância se fosse provisório.  

  A reforma do ensino estabelecida pelo decreto de 30 de 

Novembro de 1869 adoptou, esquematicamente, os programas seguintes: 
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—1ª CLASSE — Leitura; escrita; as quatro operações aritméticas, com 

números inteiros e fraccionários; exercícios sobre o sistema métrico, pesos e 

medidas; explicação do catecismo e doutrina cristã. num dia por semana, 

para os alunos de Religião Católica. 

 

—2ª CLASSE — Rudimentos de Gramática Portuguesa; História Pátria; 

Geografia de Portugal; noções aritméticas e geométricas,aplicadas à 

indústria; primeiras noções de agricultura e economia rural. 

   

  Pela análise dos programas pode deduzir-se que 

correspondiam ao que depois se chamou primeiro grau e segundo grau. 

  Quanto à Escola Principal, adoptou o sistema de três 

cadeiras, atribuindo-lhe maior importância do que lhe tinha dado o decreto 

de 1845. Os respectivos programas eram os seguintes: 

 

—1ª CADEIRA - Gramática da Língua Portuguesa, acompanhada de 

exercícios de aplicação, orais e escritos; História Geral e História Pátria; 

Geografia Geral e Comercial; Língua Francesa, Inglesa ou Árabe (segundo 

os interesses e necessidades de cada território). 

 

—2ª CADEIRA - Aritmética e Geometria Elementar e sua aplicação à 

Escrituração Mercantil e à Agrimensura; Noções Elementares de Ciências, 

Físicas e Naturais, e sua aplicação à indústria, à agricultura e ao comércio. 

 

—3ª CADEIRA - Elementos de Economia Política e Industrial, Agricultura 

e Economia Rural; Desenho Linear. 

 

  No decorrer do ano de 1870, o Governo de Lisboa pediu ao 

governador-geral de Angola que lhe fosse enviado um mapa com a 

indicação das escolas criadas na província, apontando as que estavam a 

funcionar e as que ficaram vagas, a localidade em que tinham a sede, o 

nome dos respectivos professores e a indicação das habilitações literárias de 

cada um deles, o número de alunos que cada um leccionava. Ao mesmo 

tempo que eram pedidas informações, foram concedidas às autoridades de 

Angola atribuições mais latas, aconselhando a tomar providências tendentes 

a desenvolver e intensificar a difusão do ensino entre as populações locais, 

aborígenes ou europeias.  

  O documento a que nos estamos referindo tem a data de 18 

de Janeiro de 1870 e foi assinado pelo ministro Rebelo da Silva. Tratava-se 

de uma determinação  difundida sob a forma de circular, que não deixaria de 
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ser recebida também pelos governadores de outros territórios ultramarinos.A 

resposta às perguntas formuladas deveria ser remetida pela primeira mala 

que partisse para o reino. Pedia-se que fossem apresentadas sugestões 

quanto ao valor e funcionamento das Escolas Principais, indicando as 

localidades que poderiam mantê-las e o plano de estudos mais conveniente. 

Estranhamos isso, uma vez que tinha sido publicada legislação nesse 

sentido. 

  Recomendava-se que fosse imediatamente constituído o  

Conselho Inspector de Instrução Pública, assim como as Juntas do Ensino, 

em cada localidade. Solicitava-se ainda que fossem dadas informações e 

indicações concretas quanto aos compêndios a adoptar, tanto nas escolas de 

instrução primária elementar como nas Escolas Principais. Ao mesmo 

tempo ordenava que se desse execução, tão rápida quanto possível, a 

determinados pontos focados naquele documento e que não vamos 

mencionar. 

  O governador-geral de Angola não demorou a nomear o 

Conselho Inspector de Instrução Pública, que foi constituído segundo a 

portaria provincial de 30 de Maio desse ano de 1870 e era a seguinte: 

—Eduardo Augusto de Sá Nogueira Pinto de Balsemão, secretário-geral; 

—P. José Maria Fernandes, cónego da sé catedral da diocese de Angola e 

Congo; 

—  Francisco Joaquim Farto da Costa, advogado na cidade de Luanda. 

  O monarca português confirmou, em 19 de Julho seguinte, a 

nomeação das três personalidades  indicadas.  

  No dia 23 de Junho de 1870, o ministro da Marinha e 

Ultramar remeteu ao governador-geral de Angola, com destino às escolas e 

alunos da província, as seguintes publicações: — Doze exemplares dos 

Quadros da História Portuguesa, de J. F. Silveira da Mota; três exemplares 

do Compêndio de Economia Rural; três do Compêndio de Economia 

Industrial e Comercial; e outros três do Compêndio de Economia Política, 

de Luís Augusto Rebelo da Silva, que pouco antes deixara de gerir a pasta 

da Marinha e Ultramar (20.05), sendo substituído por D. António da Costa 

de Sousa Macedo (26.05). 

  De acordo com o que estava previsto, o governador-geral 

José Maria da Ponte e Horta pediu ao ministro, pelo seu ofício de 26 de 

Novembro de 1870, que fossem enviados para Angola seiscentos 

exemplares dos livros adoptados para o ensino dos programas de instrução 

primária elementar e alguns compêndios para serem usados na Escola 

Principal de Luanda. Angola dependia inteiramente do reino, em todos ou 

quase todos os aspectos, recebendo praticamente tudo aquilo que consumia. 
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No aspecto escolar, continuou assim até à independência, a não ser um 

pouco menos no ensino primário.  

  Torna-se muito difícil, quase impossível, chegar-se a uma 

conclusão segura quanto ao número exacto de escolas criadas e a funcionar, 

em determinado momento histórico. Por motivos diversos, os mapas 

estatísticos nem sempre eram enviados; quando se enviavam, nem sempre 

eram recebidos na Secretaria-Geral, o departamento que então superintendia 

no ensino. Nem sempre era possível assegurar o funcionamento da escola e 

nem assegurar-se dele.  

  No dia 15 de Março de 1871, foi nomeado novo professor 

para a Escola Principal, Joaquim Eugénio de Sales Ferreira. Ao começar o 

ano lectivo de 1873-1874, em Setembro, a Escola Principal tinha já outro 

professor, Nicolau Rogeiro.  

  Nesse mesmo ano de 1873, começou a funcionar em Luanda 

uma nova escola de instrução primária, que foi confiada ao P. Joaquim 

Monteiro de Carvalho. Em 13 de Novembro de 1876, portanto três anos 

mais tarde, o P. António José do Nascimento, cónego da catedral, era 

nomeado professor para mais uma escola, esta adstrita ao Batalhão de 

Caçadores. 

  No orçamento para o ano de 1875, a instrução pública 

continuava a ter consignada somente a pequena quantia de seis contos e 

novecentos mil reis, igual à dos anos anteriores. 

  Uma portaria régia com data de 19 de Julho de 1875 

solicitava ao governador-geral que fosse remetida ao Governo central uma 

exposição em que se retratasse o estado da instrução pública, suas 

necessidades e exigências, acompanhado de um plano para a organização 

prática e eficiente das escolas. Embora não conheçamos a resposta dada a 

este pedido, vamos fixar-nos nas notas que acompanham o mapa estatístico 

relativo a 31 de Dezembro de 1876, onde se pode ler: 

—O ensino era ministrado, em Luanda, em sete escolas oficiais, sendo 

exercido por seis professores habilitados; 

—As meninas frequentavam colégios sem organização regular, cujo número 

e frequência não podiam computar-se com exactidão, por diversas causas, 

existindo mesmo escolas entre os indígenas, que recebiam alunas, 

gratuitamente umas e mediante estipêndio outras; 

—Acontecia praticamente a mesma coisa, embora em menor escala, com as 

crianças do sexo masculino; 

—Foram muito irregulares na remessa dos mapas as escolas de Alto Dande, 

Ambaca, Massangano, Muxima, Zenza do Golungo, Benguela e 

Moçâmedes; 
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—Deixaram de enviá-los, apesar das insistentes recomendações que lhes 

eram dirigidas, os professores de Barra do Dande, Calumbo, Cazengo, 

Duque de Bragança, Encoje, Icolo e Bengo, Caconda e Huíla; 

—Achavam-se vagas as cadeiras de Ambriz, Dombe Grande, Catumbela, 

Egito, Quilengues, Bumbo e Capangombe; 

—Estava vaga desde há muito a escola feminina de Novo Redondo, pela 

ausência da professora, que foi para Portugal havia mais de um ano, com 

licença da Junta de Saúde;  

—A escola feminina de Pungo Andongo também estava vaga por ter sido 

demitida a respectiva mestra; 

—Devido a ter sido tomada a decisão de as cadeiras  não serem providas a 

não ser em pessoas habilitadas (em consequência de medidas de que adiante 

se fala), achavam-se sem provimento as escolas de Barra do Bengo, Barra 

do Dande, Calumbo, Cazengo, Duque de Bragança, Encoje, Icolo e Bengo, 

Malanje, Massangano, Zenza do Golungo, Caconda, Dombe Grande, 

Catumbela, Egito, Quilengues, Bumbo, Capangombe e Ambaca; 

—Das nove em actividade, oito eram regidas pelos párocos, quase os únicos 

concorrentes ao magistério, por perceberem como gratificação o ordenado 

de professor, que acumulavam à côngrua; 

—Havia escolas particulares, com frequência irregularíssima, sendo digna 

de menção especial, por constituir uma excepção, a que funcionava em 

Benguela, regida por Henrique dos Santos e Silva, frequentada por mais de 

vinte alunos, que recebiam educação metódica e adequada;  

—Fora de Luanda, mesmo em Benguela e Moçâmedes, não existia qualquer 

estabelecimento que ministrasse o ensino secundário. 

  Poderíamos acrescentar ainda que Luanda tinha duzentos e 

sete alunos, contando os da Escola Principal (onze) e os do seminário-liceu 

(quarenta), provavelmente a maior parte deles a frequentar o curso do ensino 

primário, que lhe estava anexo. Este estabelecimento de ensino tinha sido 

reaberto em Outubro, assim como a escola de instrução primária da 

freguesia de Nazaré, que começara a funcionar no mesmo mês. Em 

Novembro reabriu também a escola municipal. Funcionava ainda a antiga 

Aula de Latim, com cinco alunos. A escola feminina estava encerrada. Nas 

demais escolas havia seiscentos e trinta e cinco alunos, contando o maior 

número a cidade de Novo Redondo. Angola contava oitocentos e quarenta e 

dois estudantes. 

  Um documento com a data de 19 de Setembro de 1874 

refere-se ao problema, sempre grave e importante, da nomeação dos 

professores. Para não corrermos o risco de alterar o sentido, transcrevemos o 

texto seguinte: 
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  "Em satisfação ao que me há indicado na portaria do 

Ministério a cargo de V.Exª, de 30 de Junho último, que trata da proposta 

que o Conselho Inspector de Instrução Pública, desta Província, fizera, em 

relação aos lugares de professores, é meu dever dizer a V.Exª que fico ciente 

de não convir a nomeação de dois professores de instrução primária em 

substituição do lugar de terceiro professor da Escola Principal desta cidade, 

e só continuo a pedir que, por enquanto, deixe de preencher-se este lugar, 

visto que não há número suficiente de alunos". 

 

  Ocupámo-nos já deste problema, que agora renascia. O texto 

de José Baptista de Andrade talvez precise de esclarecimento. A Escola 

Principal de Luanda tinha previstos três professores, cujo vencimento era 

bastante mais alto do que o dos professores de primeiras letras — o 

quádruplo (números arredondados), quando se tratasse de mestres de 

nomeação definitiva ou efectiva, e o dobro, quando fossem professores de 

nomeação provisória ou interina. Acontecia que as escolas elementares não 

preparavam número suficiente de alunos para que a Escola Principal 

pudesse funcionar em cheio; muitos deles não estavam interessados em 

prosseguir o estudo, que em teoria os prepararia para virem a ser 

professores. Por isso, as autoridades locais tinham diante de si um dilema 

múltiplo — nomear um professor para a Escola Principal, que não tinha 

alunos, ou nomear três professores de primeiras letras, que poderiam ser 

pagos com o vencimento economizado!?  Deveriam cumprir as leis e 

obedecer às ordens recebidas de Lisboa ou satisfazer os interesses locais, a 

que se juntava quase sempre a conveniência de alguém que desejava ganhar 

a respectiva gratificação!?  Haveria conveniência em que ficassem 

desprovidas tanto as escolas elementares como a Escola Principal, deixando 

decair mais e mais a instrução pública angolana!? 

  Encontrámos diversas referências aos vencimentos e 

gratificações auferidos pelos professores, relacionados com vários 

problemas da vida quotidiana. Arquivamos algumas, como curiosidade. 

Ajudam a fazer ideia mais exacta das condições de trabalho que esses 

primeiros mestres de Angola tiveram de suportar. Por vezes as dificuldades 

eram tantas e tão grandes que o simples pormenor de as enfrentarem roça 

pelo heroísmo. 

  Por determinação superior com data de 11 de Agosto de 

1874, foi negado provimento ao recurso interposto pelo pároco e professor 

primário de Malanje, P. João Constâncio Rodrigues, o qual pretendia que a 

Comissão Municipal lhe pagasse o aluguer da casa onde morava e onde 
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tivera escola, assim como certas gratificações a que se julgava com direito, 

por ter exercido funções docentes naquela povoação. As razões que levaram 

o Conselho de Província, ao qual subiu a apreciação do caso, a tomar a 

decisão indicada e a dar tal solução ao problema baseiam-se, 

fundamentalmente, nos seguintes pontos: 

—A Comissão Municipal não estava obrigada a dar residência aos párocos; 

—Deixara de utilizar a sala destinada à escola, sem haver motivos para isso; 

—Não tinha autorização da Comissão Municipal para arrendar outra casa; 

—O orçamento municipal não previa o pagamento dessas despesas. 

  Este pormenor da verba orçamentada tinha maior 

importância do que pode parecer.Compreende-se que assim fosse, pois as 

contas públicas não poderiam estar equilibradas se não fosse respeitado, 

tanto quanto possível, o plano estabelecido. Assim, no dia 1 de Junho do 

ano seguinte, portanto 1875, o Conselho de Província determinava que fosse 

dado provimento ao recurso interposto pela professora primária do sexo 

feminino, de Moçâmedes, Idalina da Costa Maia. Esta senhora pedira que 

lhe fosse paga a gratificação arbitrada no orçamento municipal para a mestra 

de meninas, não sendo atendida, e por tal motivo recorreu às autoridades 

superiores. O acórdão que se lhe refere apoia-se nas seguintes bases: 

—A Câmara Municipal de Moçâmedes orçamentou a competente verba; 

—Os subsídios aos professores eram considerados despesa obrigatória; 

—A recorrente exercia o cargo por nomeação competente; 

—As informações acerca do serviço eram boas. 

  No decorrer do mês de Maio de 1875, foi publicado o 

Regulamento da Imprensa Nacional da Província de Angola, e foram 

impressos os relatórios da comissão que devia elaborar o projecto do 

Regulamento do Trabalho, a adoptar neste território ultramarino. Um dos 

respectivos capítulos tratava do ensino, assunto que começava a merecer a 

atenção das autoridades e do público. 

  Em 21 de Novembro de 1878, foi aprovado e assinado um 

documento de grande interesse para o estudo das condições históricas que se 

viveram em Angola, no último quartel do século passado, pelo qual nos é 

permitido avaliar e compreender mais perfeitamente o ambiente sociológico 

reinante neste território. O seu último capítulo refere-se ao ensino e à 

escolaridade, na dependência dos contratos de trabalho. Aquele documento, 

entre outras coisas, determinava o seguinte: 

—Nas escolas que se acharem estabelecidas ou o forem nas diferentes 

povoações, conforme os respectivos regulamentos de instrução pública, o 

professor terá a obrigação de ensinar aos domingos e dias santificados, 

mediante a retribuição que lhe for arbitrada; 
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—Os patrões ficam obrigados a mandar a essas escolas os menores 

contratados, desde a idade de sete a quinze anos, e essa obrigação é 

considerada condição expressa em todos os contratos; 

—Todo o indivíduo que tiver contratadas para o seu serviço, na mesma 

localidade, duzentas pessoas ou mais ficará obrigado a manter uma escola 

elementar de instrução primária, a cuja frequência são obrigados os 

indivíduos nas condições indicadas;  

—Os patrões são obrigados a franquear a livre prática da doutrina moral e 

religiosa e a sua instrução aos seus colonos ou serviçais, pelos respectivos 

párocos ou missionários, e pelos professores que a tal  fim se dedicarem. 

  Não podemos deixar passar sem salientar como merece a 

data de 21 de Julho de 1876. Nesse dia tomaram-se medidas importantes e, 

pelo menos uma delas, muito corajosa e séria. 

  O governador-geral Caetano Alexandre de Almeida e 

Albuquerque nomeou uma comissão encarregada de elaborar um projecto de 

reforma do ensino público, em Angola. A sua constituição é, já de si, muito 

curiosa. Faziam parte dela o prelado da diocese, D. Tomás Gomes de 

Almeida, e três professores, já nossos conhecidos, José Maria da Lembrança 

de Miranda Henriques, Joaquim Eugénio de Sales Ferreira e Nicolau 

Rogeiro.  

  Em documento firmado no final desse ano civil, o 

governador afirmava que se não conhecia ainda o resultado dos trabalhos 

desta comissão, e lamentava que um assunto tão importante merecesse aos 

seus membros tão sensível desfavor. Esta incúria deveria manter-se, visto 

que, no dia 3 de Outubro de 1877, foi remetido ao professor Miranda 

Henriques, através da Secretaria-Geral, o Regulamento das Escolas de 

Instrução Primária de Cabo Verde, a fim de que o professor estudasse o 

referido regulamento e propusesse as alterações que julgasse necessárias 

para vir a ser adoptado em Angola. Vem a propósito referir que Caetano 

Alexandre de Almeida e Albuquerque tinha governado aquele arquipélago, 

antes de ser transferido para Luanda, mantendo-se no cargo durante mais de 

cinco anos. Parece que o referido documento foi elaborado durante o seu 

governo.  

  O governador-geral afirmava que a instrução é a base do 

desenvolvimento real, do progresso seguro de um povo, mas que nesta 

província não tinha saído ainda do estado embrionário. Devemos salientar 

que Caetano Alexandre de Almeida e Albuquerque encetou a dura e amarga 

tarefa de sanear Angola, quanto aos graves males que aqui se tinham 

radicado, combatendo os defeitos que se haviam introduzido, chamando à 

ordem muitos elementos que dela andavam afastados. 
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  Na mesma data acima referida, 21 de Julho de 1876, o 

governador-geral Caetano Alexandre de Almeida e Albuquerque determinou 

que naquele ano lectivo as aulas começariam no dia 15 de Outubro e que os 

professores deveriam documentar previamente a respectiva aptidão 

pedagógica, por meio do competente diploma, passado pelas escolas do 

reino, ou então sujeitarem-se a prestar provas da sua capacidade, em 

Luanda, perante um júri de exames que funcionaria de 10 a 20 de Setembro 

seguinte. Os professores que fossem aprovados teriam direito ao reembolso 

das despesas feitas com a sua vinda a Luanda para prestarem provas de 

exame e regresso às suas escolas. Os agentes do ensino que não registassem 

oportunamente os respectivos diplomas, quer tivessem sido obtidos no reino 

quer fossem passados nesta província, deixariam de ser abonados dos 

respectivos vencimentos, não seriam considerados professores de Angola.  

  Segundo a expressão do documento oficial, pretendia-se que 

a educação popular não fosse meramente uma expressão administrativa e o 

dispêndio feito com a instrução primária um capital esbanjado. 

  O júri de exames pedagógicos a fazer pelos professores não 

diplomados era constituído pelos dois professores da Escola Principal, 

Joaquim Eugénio de Sales Ferreira e Nicolau Rogeiro, e pelo cónego P. 

António José do Nascimento, que exercia também funções docentes. A 

nomeação do júri deve ter sido efectuada no dia 31 de Agosto do mesmo 

ano. No impedimento de Joaquim Eugénio de Sales Ferreira, que além de 

desempenhar diversos cargos públicos era ainda bastante doente, substituí-

lo-ía o professor Alfredo de Sousa Neto, segundo determinava a portaria do 

dia 15 de Setembro. Vem a propósito referir que o cónego António José do 

Nascimento foi nomeado em 13 de Novembro desse ano para exercer o 

magistério na escola primária estabelecida no Batalhão de Caçadores nº 3. 

   Em 15 de Novembro de 1876, os governadores de distrito, 

chefes e administradores de concelho eram avisados de que lhes seriam 

descontadas nos respectivos vencimentos todas as importâncias pagas aos 

professores que não tivessem registado os seus diplomas, os competentes 

títulos de habilitação pedagógica. É interessante notar que os missionários e 

sacerdotes em geral não foram considerados, pela natureza das respectivas 

funções e actividades, com a aptidão legal para exercerem o magistério. Os 

que houvessem de desempenhar tal cargo, se não tivessem já o competente 

diploma, teriam de fazer o exame. Conhecem-se os nomes de diversos 

sacer-dotes que prestaram provas, continuando assim a exercer funções 

docentes.  

  Pode tirar-se a conclusão de que o clero não se impunha pelo 

seu valor intelectual e preparação literária. Note-se que em Angola vivia-se 
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já um período em que a oposição antiga havia cedido lugar a uma 

compreensão respeitosa e razoável. Diversos autores afirmaram já que o 

Colégio das Missões, de Cernache de Bonjardim, por exemplo, preparava 

mal os seus alunos. Não devemos esquecer, contudo, que alguns deles se 

salientaram pela vastidão e solidez dos seus conhecimentos. Atrevemo-nos a 

admitir a hipótese de este instituto ter sofrido a influência dos seus 

responsáveis, tendo períodos brilhantes e outros que o não foram. Além 

disso, temos de contar sempre com as qualidades individuais; há elementos 

que, sejam quais forem as condições, são sempre medíocres, enquanto 

outros, em igualdade de circunstâncias, conseguem destacar-se. O ambiente 

angolano não era favorável à valorização pessoal. 

  O governador-geral Caetano Alexandre de Almeida e 

Albuquerque, que tanto interesse dispensou ao desenvolvimento da 

escolaridade, tanto em Angola como em Cabo Verde, afirmou num discurso 

pronunciado em 30 de Dezembro de 1876: 

 

  "Quanto à instrução pública, não podemos dar-nos emboras. 

Poucos países haverá onde tão desprezada esteja como em Angola. De trinta 

e duas escolas para que há subsídio no orçamento da Província, só quinze 

estão providas, e isto por falta de indivíduos com aptidão para o magistério. 

E as que estão abertas e funcionam são frequentadas por uma população 

insignificante, pois que ao todo não contam mais de cento e cinquenta e três 

alunos. Em Luanda mesmo, não é muito notável nos filhos do povo o amor 

ao saber. Não obstante, para tirar todos os pretextos para a permanência na 

ignorância e para pôr à mão o ensino para todos, já nos últimos meses se 

franquearam quatro escolas de instrução primária, nos seguintes pontos: 

Nazaré, Quartel de Caçadores nº3, Seminário e Calçada do Cemitério. 

Todas elementares, se forem concorridas, com vantagem poderão derramar 

o ensino essencial, o ensino que aproveita ao maior número. Não me parece, 

portanto, lógico nem necessário solicitar mais estabelecimentos de 

educação, e o alvo da administração deve, por enquanto, estar em preencher 

idoneamente as escolas vagas! Não havendo na Província regulamento sobre 

instrução pública, foi primeiro cuidado meu, ao chegar aqui, nomear uma 

comissão para estabelecer o regulamento de tão essencial serviço. Presidia a 

ela um alto funcionário, ilustrado e inteligente, o reverendíssimo bispo da 

diocese. Infelizmente, porém, não se conhece ainda trabalho algum de tal 

comissão. Lamentando, portanto, que um assunto tão importante merecesse 

tão sensível desfavor, não me pouparei a esforços para satisfazer esta 

imediata necessidade de Angola, certo de que o esclarecidíssimo Ministro 

das Colónias, mais que todos desejoso do desenvolvimento das letras nesta 
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parte da Monarquia, se apressará a aprovar as indicações apresentadas, pela 

capacidade conspícua, associada ao conhecimento especial da Província e da 

índole e tendências da sua população. E a vós, senhores procuradores à 

Junta-Geral da Província, cuja perícia me compraz reconhecer, convido-vos 

a que entre os vossos trabalhos assinaleis os meios mais adequados para ir 

alumiando a ignorância em que jaz o elemento indígena". 

 

  Em 28 de Março de 1877, o ministro José de Melo Gouveia 

determinou que os fundos depositados  e pertencentes à antiga Junta 

Protectora dos Escravos e Libertos fossem aplicados na construção de 

edifícios escolares. Ficaria ao critério do governador-geral  a localização das 

escolas e o número das que se construíssem. Deveria apresentar um plano de 

divulgação e difusão do ensino primário, criando e mantendo escolas de 

primeiras letras. Em 13 de Abril seguinte, tratava-se expressamente da 

construção da escola de Ambaca, sendo encarregado da orientação dos 

trabalhos o director das Obras Públicas. Apresentava-se nessa altura o 

problema da construção da linha férrea, cujo plano primitivo considerou 

como seu término aquela povoação. 

  No Arquivo Histórico Ultramarino, de Lisboa, encontram-se 

documentos de muito interesse para melhor compreensão dos problemas do 

ensino, em Angola. Num deles, com data de 27 de Junho de 1877, diz o 

governador-geral Caetano Alexandre de Almeida e Albuquerque: 

 

  "Cumpre-me fazer subir à presença de V.Exª a inclusa nota, 

demonstrativa dos fundos da extinta Junta Protectora dos Escravos e 

Libertos  [a nota não se encontra junto, ignorando-se onde poderá conservar-

se], em depósito na Tesouraria-Geral, por onde V.Exª se dignará ver que, 

além de  13.332$272 reis, em metal, há 23.000$000 reis em inscrições. 

Estes fundos, em virtude da portaria de 28 de Março do corrente ano, estão 

judiciosa e felizmente destinados à construção de escolas na Província, em 

atenção a uma necessidade cuja satisfação é imprescritível; como, todavia, 

para este fim seja necessário realizar o valor efectivo das inscrições, rogo a 

V.Exª se digne dizer-me se posso desde já tratar de vendê-las ou indicar a 

forma mais conveniente para levar a efeito a indispensável transacção". 

 

  A informação lançada a respeito deste documento tem a data 

de 8 de Agosto desse ano de 1877 e foi redigida em termos que nos parecem 

irónicos, um tanto ou quanto sarcásticos, para não dizermos indelicados, o 

que se não coaduna bem com a imagem que fazemos de Caetano 

Albuquerque. Não vamos, porém, prender-nos a suposições que podem não 
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ser perfeitamente exactas. Limitar-nos-emos a transcrever a informação 

referida, para que todos possam fazer a sua apreciação: 

 

  "Em portaria de 28 de Março último mandou-se aplicar à 

construção de casas para escolas o fundo em questão; mas, ao mesmo 

tempo, exigiu-se, com urgência, que o governador submetesse à apreciação 

do Governo o número de casas, a localidade, etc., e bem assim um plano de 

recursos para a completa satisfação do pensamento governativo. Ora o 

governador não responde ainda ao que é mais urgente, que é saber quantas 

escolas são precisas, os locais onde hão de ser estabelecidas , os planos, etc.; 

mas quer desde já autorização para vender vinte e três contos de inscrições, 

cujo produto não teria imediata aplicação. Parece-me que é prematuro. 

Venham os planos e quando as obras começarem e estiver gasto o metal em 

cofre, então se tratará de vender o que está rendendo dinheiro para aumentar 

o capital". 

 

  Outro documento, com data de 30 de Julho de 1876, diz-nos 

que o governador-geral era favorável à ideia de, com os fundos da Junta 

Protectora dos Escravos e Libertos, se dotar um instituto profissional, que se 

reconhecia ser de grande utilidade. Havia em Luanda quem propusesse que 

parte dos fundos fossem para a Misericórdia, outra parte para um 

estabelecimento de instrução e beneficência, contribuindo ainda com 

trezentos mil reis para a subscrição destinada à erecção do monumento a Sá 

da Bandeira, cujo nome ficou indelevelmente vinculado a Angola, aplicando 

uma parte desta verba em sufrágios pela sua alma. Recorde-se que o grande 

político, filantropo, humanista e guerreiro tinha falecido no dia 5 de Janeiro 

desse ano. 

  Numa portaria assinada em 26 de Setembro de 1878, pelo 

governador-geral de Angola, Vasco Guedes de Carvalho e Meneses, 

afirmava-se que era quase desconhecido nesta Província o ensino 

profissional, o que dava lugar à angustiante falta de operários habilitados, 

quer para as indústrias já existentes, quer para as que de novo pudessem vir 

a criar-se. Essa falta, insistia-se, notava-se até nos ofícios mais triviais, 

tornando-se de alta conveniência a criação e organização desse ensino, o que 

poderia obter-se por meio das oficinas do Estado.  

  Para conseguir o desiderato proposto, foi nomeada uma 

comissão de cinco membros, que deveria apresentar, no mais curto espaço 

de tempo possível, o projecto da criação daquele ensino, junto às oficinas do 

Estado, propondo o sistema de organização e métodos didácticos mais 

apropriados, para que pudessem conseguir-se resultados vantajosos. Os 
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membros da referida comissão eram : 

—José Bernardino de Abreu e Gouveia, secretário-geral de Angola; 

—Manuel Rafael Gorjão, director das Obras Públicas; 

—Francisco António Pinto, curador-geral dos indivíduos sujeitos à tutela 

pú-blica; 

—Joaquim Eugénio de Sales Ferreira, professor da Escola Principal de 

Luanda;  

—José Maria da Lembrança de Miranda Henriques, professor aposentado da 

mesma escola. 

  Não deixaremos de referir que, pouco tempo depois, no dia 7 

de Dezembro de 1878, foi começada a construção da Escola Profissional de 

Luanda, que nunca chegou a exercer actividade digna de registo. Temos 

indicações que nos dizem ter sido pouco mais do que a reparação de uma 

parcela do antigo convento dos jesuítas, incluindo a sua igreja. Segundo os 

relatórios da Direcção das Obras Públicas de Angola, o imponente templo 

esteve primeiramente a servir de cavalariça. Elaborou-se um projecto de 

obras para ali se instalar um internato para cem alunos, prevendo-se a 

despesa de  41.700$000. Em 1878, gastaram-se 3.261$328; em 1879, 

despenderam-se 21.799$223; e em 1880, ainda se gastaram mais 3.396$576, 

o que perfaz a quantia de quase vinte e oito contos e meio. Estes números, 

atendendo à época histórica a que se referem, são muito elevados. Qual seria 

a proveniência destas verbas?  Sairiam do fundo da Junta Protectora dos 

Escravos e Libertos?  Teriam sido bem aplicadas? 

  Reconhecendo que fazia muita falta em Angola um curso 

comercial, admitia-se aí por Abril de 1877 a possibilidade de vir a ser criado 

um, que fosse mais curto do que o ministrado no reino, mas estivesse 

adaptado às pequenas exigências e grandes necessidades da população. 

Nesse mesmo ano de 1877, o governador-geral determinou que as crianças 

que trabalhassem ou estivessem dependentes da tutela do Estado, por os 

seus pais o estarem também, tivessem aula aos domingos. Falámos já deste 

assunto neste estudo. Prometia tomar na devida consideração o zelo ou a 

incúria dos professores e a gratificação a atribuir a cada um dos agentes do 

ensino seria calculada sobre o número de alunos que ensinasse.  

  O decreto de 27 de Dezembro de 1877 instituiu na capital de 

cada província ultramarina portuguesa um Curso Elementar de Agricultura e 

Zootecnia, que seria regido por um agrónomo e por  um pecuarista.  

  O ofício ministerial de 5 de Fevereiro de 1880, dirigido ao 

governador-geral, pretendia avivar o interesse das Câmaras Municipais pelo 

desenvolvimento da instrução pública, concorrendo da sua parte com 

subsídios para melhorar os vencimentos dos professores e tomando a seu 
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cargo a construção de escolas.  

  A portaria provincial de 12 de Maio de 1883 informava os 

professores de Angola que tinha sido oficialmente adoptado o Método de 

João de Deus. Pretendia-se regularizar o serviço de inspecção  e de exames. 

Em igualdade de condições, nos concursos, declarava-se que seria dada 

preferência de colocação aos professores que tivessem obtido o seu diploma 

em Angola. A propósito do Método de João de Deus, não deixaremos de 

salientar que apenas em 1888 as Cortes declararam ser-lhe conferida a 

categoria de Método Nacional. 

  Vinte anos antes da portaria em referência, em 31 de Outubro 

de 1853, Almeida Garrett dava o seu parecer acerca da proposta de António 

Feliciano de Castilho , comissário nacional da instrução pública, quanto à 

adopção do seu método de leitura repentina, nas escolas do Ultramar. 

Afirma o ilustre dramaturgo não conhecer o método, mas acreditar nele em 

virtude de estar subscrito por autor de grande competência e seriedade, 

muito ilustrado, e escritor de mérito. Não conseguimos recolher a menor 

indicação que leve a pensar ter sido alguma vez o Método de Castilho 

aplicado em Angola. Talvez a autorização dada ao Método Português, em 

6 de Abril de 1857, para ser introduzido nas escolas de Angola, se refira ao 

do grande pedagogo lusitano. 

  No dia 28 de Abril de 1877, a Junta-Geral da Província 

escrevia em consulta dirigida ao Governo de Lisboa, sob o título de 

Instrução Pública e Especial, o seguinte: 

 

  "Não basta criar escolas. Se nelas não for provida a 

capacidade e se não forem assiduamente concorridas, a instrução pública 

será meramente uma ficção. Ao magistério primário, até agora exercido por 

indivíduos sem competência, já hoje não podem ter acesso senão 

professores com as habilitações necessárias. As providências recentemente 

tomadas pelo governador-geral têm organizado cabalmente este serviço, e a 

Junta-Geral louva-se de bom grado no espírito altamente judicioso que as 

ditou. Resta a questão da frequência. E esta, posto que por lei seja 

obrigatória, forçoso é confessar que na prática está inteiramente subordinada 

ao arbítrio de cada um. Urge, portanto, que a lei seja cumprida e que, 

forçando a ignorância às águas lustrais do ensino, se desenvolva o 

entendimento do povo, transformando em cidadãos a turbamulta que hoje só 

pode ser designada pelo número. Posta nestes termos a educação elementar, 

convém ainda atender às especialidades da instrução mais elevada, segundo 

o génio e as necessidades do País. Na Província, à parte a classe oficial, há 

só, a bem dizer, uma profissão: a comercial. Certamente a primeira, a única 
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riqueza da Colónia está hoje na indústria agrícola; mas tais são as condições 

peculiares da Província que o lavrador tem de ser, conjuntamente, 

negociante, e não poderia dar-se à exploração do solo se não se dedicasse a 

par à indústria comercial. Nestas circunstâncias, derramar as noções,  

ensinar os  elementos,  difundir os subsídios literários e técnicos 

indispensáveis na carreira do comércio é uma providência exactamente 

adequada à índole local. Confiada, portanto, em que o ensino primário 

elementar se há de estender a pouco e pouco a todas as camadas populares, 

em desempenho de uma alta missão social, ousa a Junta-Geral requerer a 

instituição de um curso comercial por um quadro menos largo que o do 

reino, mas correspondente à esfera das transacções do País, na maioria feitas 

com a Metrópole e as nações francesa e inglesa".  

 

  Tivemos já ocasião de nos referir superficialmente a esta 

aspiração de Angola, que verdadeiramente só muito tarde conseguiu ser 

concretizada.  

  Vasco Guedes de Carvalho e Meneses, que governou Angola 

de 1878 a 1880, dizia que, se era grande a sua pobreza e atraso económico, 

muito maior era a miséria moral da população da Província. O progresso 

cultural merecera-lhe especiais cuidados, assim como o seu progresso 

económico. Criara, afirma ele, uma escola profissional onde podiam 

aprender as suas artes e ofícios cerca de duzentos alunos. Pretendia criar 

aqui artístas mecânicos devidamente habilitados, que pudessem substituir os 

que era preciso mandar vir do reino.  

  A emigração de elementos europeus, que em princípio era 

bem vista por todos, tinha uma vez por outra de ser contrariada, em proveito 

das populações locais e também em benefício económico dos emigrantes 

anteriores. Os artistas que vinham da Metrópole cobravam demasiado caro 

pelo seu trabalho, criando dificuldades aos que tinham necessidade de 

utilizar os seus serviços. 

  Para justificar a sua actitude e as medidas tomadas, o 

governador-geral apontava o exemplo dos telegrafistas indígenas, que 

estavam a prestar bons serviços, dando conta das tarefas de que eram 

incumbidos, o que depunha em seu favor. Apesar de tudo, a ideia de Vasco 

Guedes de Carvalho e Meneses não vingou. Quanto à iniciativa de preparar 

telegrafistas em Angola, neste último quartel do século XIX, não 

conseguimos recolher qualquer informação que houvesse interesse em 

registar.  

  No dia 3 de Setembro de 1880, foi confirmada uma licença 

de trinta dias, por motivo de doença, à professora primária da escola 
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feminina do Dondo, concelho de Cambambe, Rita Pio do Amaral Vieira. 

Não nos foi possível encontrar referências nem à sua nomeação nem à 

criação da escola. Admitimos, no entanto, que deverá ter sido a sua primeira 

mestra. 

  Em 7 de Outubro de 1883, foi determinado o processo a 

adoptar para a admissão ao exame de aptidão dos candidatos ao exercício do 

magistério. Por certo deveria ter-se em vista o que alguns anos antes tinha 

sido ordenado pelo governador-geral Caetano Alexandre de Almeida e 

Albuquerque, em 21 de Julho de 1876, quando tomou medidas tendentes a 

elevar o nível pedagógico e cultural dos agentes do ensino, melhorando a 

partir daí os resultados docentes. 

  Registámos notícias referentes à escolaridade, em 

Moçâmedes, que devem ser mencionadas. Existia nesta cidade, em 1876, 

uma escola de instrução primária para o ensino de crianças indígenas, 

estabelecida por iniciativa e a expensas de particulares. Foram seus 

professores Casimiro da Silva e Artur Gustavo de Portugal Prayce. A 

Câmara Municipal de Moçâmedes, na sua sessão do dia 10 de Agosto de 

1881, resolveu chamar a atenção dos responsáveis para o que o Boletim 

Oficial de Angola publicou no dia 5 de Fevereiro desse ano. Tratava-se da 

portaria régia de 4 de Novembro anterior, em que se recomendava ao 

governador-geral a fundação de estabelecimentos para a educação religiosa, 

literária e profissional dos serviçais da vila de Moçâmedes. A Câmara 

tomava a iniciativa de pedir que lhe fosse indicado o montante da 

contribuição com que poderia contar para tal fim, e se poderia encarregar 

vários mestres artistas, muito hábeis, da regência e organização de uma 

escola profissional, estabelecendo uma aula de instrução primária e 

escolhendo na vila pessoa idónea para a reger. Além disso, pensava-se em 

contratar no reino um eclesiástico a quem se entregasse a educação religiosa 

dos indígenas que residiam na povoação. 

  Há vários indícios de, no final do século passado e princípio 

do actual, se praticar em Moçâmedes, embora de forma pouco saliente, um 

pouco de segregação racial, o que se não verificava nas demais localidades 

do território. Ignoramos se esta mentalidade veio do Brasil, trazida pelos 

colonos que de lá partiram para fundar esta povoação. Recordemos que eles 

tiveram de deixar o litoral brasileiro por motivo de fortes manifestações 

xenófobas. Também poderia estar a sentir-se a influência da proximidade da 

Namíbia e da África do Sul, onde já se praticava a discriminação. 

  Realizaram-se em Moçâmedes, em 3 de Outubro de 1881, 

provas de exame de instrução primária, tendo sido propostos cinco alunos. 

Na falta de júri legalmente nomeado, os exames foram feitos perante a 
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Câmara Municipal, assistindo ao acto o governador do distrito, Sebastião 

Nunes da Mata, diversos funcionários públicos e muitas outras pessoas. Foi 

geral o regozijo, ao ver o bom resultado obtido e o brilho das provas 

prestadas pelos examinandos, o que demonstrava, na opinião dos 

assistentes, a solicitude do professor proponente, P. Diogo Damião Rodolfo 

de Santa Brígida e Sousa. Na acta da sessão extraordinária respectiva 

salientava-se: 

 

  "Submetendo-se a exame alguns alunos mais adiantados, que 

frequentam a aula de instrução primária, a cargo do pároco, o Governo, a 

Câmara e principalmente os chefes de família poderiam avaliar a maneira 

como se desempenhavam naquela escola os difíceis deveres do magistério e, 

na hipótese de que os examinandos fornecessem a prova evidente, dos bons 

métodos e zelo empregados pelo professor"    

 

  Esta acta dá-nos informações curiosas e preciosas quanto à 

forma como se processava o exame. Conclui-se que se adoptou um sistema 

muito racional e mesmo bastante moderno. No entanto, pode pensar-se se 

estaria bem enquadrado na legalidade. Esteve presente o governador do 

distrito, a quem competia nomear o júri! Em face dos resultados, a Câmara 

não se negou a elogiar abertamente o zelo e a dedicação do professor 

primário e pároco de Moçâmedes, P. Diogo Damião Rodolfo de Santa 

Brigida e Sousa. 

  Em Janeiro de 1882, era publicada a notícia de que tinha sido 

instalada, em Moçâmedes, a Escola Luz Africana. Assistiu à cerimónia da 

sua abertura e inauguração grande número de pessoas da cidade. Salientava-

se que era a povoação de Angola que mais se tinha interessado, até então, 

pelo desenvolvimento da escolaridade, embora os resultados obtidos não 

satisfizessem inteiramente a boa vontade das pessoas que para tal se não 

poupavam a esforços. O professor do novo estabelecimento de ensino era 

Francisco Rodrigues Pinto da Rocha Júnior. A comissão constituída para 

levar a cabo esta iniciativa tinha como presidente Francisco José de 

Almeida; os restantes vogais eram Joaquim de Paiva Ferreira e o professor 

da escola. A iniciativa pertencera à Loja Luz Africana, e por isso pode 

admitir-se que tivesse origem maçónica. Matricularam-se vinte e oito 

alunos, mas em Junho estavam já a frequentá-la trinta e uma crianças.  

  No dia 1 de Outubro de 1883, realizaram-se exames de 

instrução primária em Moçâmedes. O respectivo júri era constituído por 

António Acácio de Oliveira Carvalho, que deveria ser o presidente por o seu 

nome vir indicado em primeiro lugar, sendo vogais Menandro José Maria 
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Guerra e o professor proponente, P. Diogo Damião Rodolfo de Santa 

Brígida e Sousa. Além da do Estado, continuava em actividade a que a Loja 

Luz Africana estabelecera e em que continuava a ensinar Francisco Pinto da 

Rocha. Este agente do ensino anunciava que recebera e tinha à venda o livro 

intitulado Mestre Popular ou seja o Francês sem Mestre. O ensino deste 

idioma interessava bastante à população de Moçâmedes, segundo diversos 

indícios que pudemos encontrar.  

  Em 3 de Outubro de 1884, efectuaram-se novas provas de 

exame em Moçâmedes. Isso indica que a instrução, de facto, merecia grande 

interesse aos seus habitantes. O júri era constituído por Dr.João Ferreira 

Duarte Leitão, Dr.Manuel Mouzaco, e o professor e pároco, que continuava 

a ser o P. Diogo Damião; tinha sido expressamente nomeado pela portaria 

do governador do distrito, no dia 1 desse mês. Além das provas de ensino 

primário elementar, havia uma aluna que fazia exame de Francês, e era 

exactamente a filha do governador Sebastião Nunes da Mata, de nome 

Beatriz da Conceição da Mata. No dia seguinte, efectuou-se uma sessão 

extraordinária na Câmara Municipal, com a finalidade de entregar aos 

alunos distintos os prémios pecuniários que o governador-geral de Angola, 

Francisco Joaquim Ferreira do Amaral, concedera do seu bolso particular. 

Era isso o que se anunciava. O prémio referido, de noventa mil reis, foi 

dividido em quatro fracções, cada uma delas atribuída a um aluno.  

  A filha do governador foi também premiada. O coronel 

Sebastião Nunes da Mata levantou-se e pediu licença ao júri e à Câmara 

Municipal para oferecer a importância do prémio concedido à sua filha  à 

capela de Nossa Senhora da Conceição, da Quipola. Declarava que esta 

atitude não diminuía o seu reconhecimento às pessoas relacionadas com esse 

prémio, nem a satisfação que tivera por a sua filha ter sido distinguida, 

assim como não significava desacordo com qualquer das decisões tomadas. 

  Vem a propósito dizer que trabalhava nessa altura em 

Moçâmedes uma senhora muito distinta, que se dizia ser a melhor e mais 

competente professora de Angola, Henriqueta Deehan, de origem irlandesa  

mas educada na França. No seu colégio ministrava-se o mais vasto 

programa educativo de toda a província, podendo comparar-se ao que havia 

de melhor na Europa. Preenchia só ela o lugar de muitas mestras. Manteve-

se na cidade cerca de pelo menos quinze anos e a sua escola era frequentada 

pelas meninas das melhores famílias. Ali se conservavam até bastante tarde, 

saindo do colégio apenas quando casavam... 
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INSTITUTO FEMININO D. PEDRO V 
 

  Ao fazer o inventário, sumário e  resumido, das iniciativas ou 

realizações que tiveram em vista a promoção cultural e a difusão da 

civilização, ao longo de cinco séculos de presença portuguesa em Angola, 

não podemos deixar de dedicar algum espaço à obra meritória que foi levada 

a cabo pelo Instituto Feminino D. Pedro V, organismo de benemerência e 

educação que estendeu a sua influência por dilatado período, pois contava 

mais de cento e vinte anos quando o país proclamou a sua independência. 

  Esta instituição detem um historial valioso, que de certo 

modo acompanha e por vezes se confunde com a história da cidade de 

Luanda, reflectindo períodos de prosperidade e épocas de decadência. Dá-

nos um resumo bastante exacto do viver colectivo, das crises e momentos de 

progresso,   dificuldades  e  euforia. Poderíamos dizer que a gestação do 

processo da fundação do Recolhimento-Pio, depois Asilo e hoje Instituto 

Feminino D. Pedro V, começou em 17 de Janeiro de 1852, com a nomeação 

de uma comissão encarregada de estudar as condições em que deveria 

basear-se a estruturação de um estabelecimento destinado à educação dos 

órfãos, dos dois sexos. A resolução do governador-geral António Sérgio de 

Sousa, quando assinou a respectiva portaria, assentava na exposição que lhe 

fora dirigida por algumas individualidades, encabeçadas pelo advogado 

luandense Dr.Francisco Joaquim Farto da Costa. Este tinha promovido já 

uma subscrição pública e reunira valiosa contribuição monetária entre os 

habitantes de Luanda, pelo que lhe foi confiada a presidência da comissão 

referida.  

  No decorrer do ano seguinte, 1853, um facto lamentável veio 

alertar e até alarmar a cidade, mostrando quanta falta fazia o 

estabelecimento projectado, tendo como resultado a aceleração dos trâmites 

da sua fundação. Duas órfãs ainda muito pequenas, de nove e dez anos de 

idade, deambulavam pelas ruas de Luanda, entregando-se a chocante 

imoralidade; tornou-se necessário hospitalizá-las, a fim de serem 

convenientemnte assistidas e tratadas. Reconheceu-se que se tornava 

imperioso e urgente fundar um estabelecimento que protegesse as crianças e 

adolescentes dos perigos que os ameaçavam, e o governador-geral de 

Angola, Miguel Ximenes Gomes Rodrigues Sandoval de Castro e Viegas, 

visconde do Pinheiro, deu-lhe decidido e eficaz apoio. Tornava-se premente 
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solucionar um caso que surgiu e estar precavido quanto à possibilidade de 

aparecerem outros semelhantes.  

  O Recolhimento D. Pedro V foi solenemente inaugurado no 

dia 29 de Junho de 1854. Assistiu à cerimónia o prelado da diocese de 

Angola e Congo, e presidente da Junta Governativa de Angola, D. Joaquim 

Moreira Reis. 

  O estabelecimento abriu com dezoito educandas, sendo dez 

brancas e oito pretas. Este pormenor ajuda-nos a compreender que, em 

Luanda, nos meados do século XIX, havia equilíbrio social, mesmo nos 

aspectos menos agradáveis, se não nos mais deprimentes, como seja a 

necessidade de aproveitar os serviços do estabelecimento que se fundava.  

  As beneficiárias tinham idade que oscilava entre os quatro e 

os dezoito anos. Além das dezasseis internadas, aproveitavam os serviços 

oferecidos pela instituição duas netas da mestra-directora, Cândida 

Madalena Martins. 

  O edifício em que se instalou ficava localizado numa praça 

que então, como hoje, se estendia defronte da sé de Luanda, conhecida 

naquele tempo pela designação de Largo do Torres.  

  Os estatutos provisórios do Recolhimento D. Pedro V dão-

nos indicações valiosas para podermos fazer ideia exacta do que era e do 

que dele se esperava. Dizia-se que havia a intenção de organizar uma escola 

de costumes, instrução e trabalho; só se usaria ali a língua portuguesa, e isso 

tanto pelas educandas como pelas mestras e serventes, além de outras 

pessoas que nele interferissem, empregando-se esforços para que fosse 

falada com correcção; quanto à preparação intelectual, ensinar-se-ia a ler, 

escrever e contar; aprenderiam também costura e lavores femininos, a lavar 

e engomar, assim como os demais misteres que dizem respeito à vida 

doméstica, segundo os costumes europeus.  

  O regime de convivência adoptado poderá parecer-nos hoje 

demasiado severo, pois consistia em clausura quase perfeita, e tanto para as 

internadas como para o resto do pessoal, evitando contactos com a 

população da cidade. Tudo isto se fazia com a intenção de salvaguardar a 

pureza de costumes e garantir sólida formação moral, de acordo com a 

mentalidade da época. 

  Congregaram-se numerosas diligências para que pudesse 

fundar-se o Instituto Feminino D. Pedro V e produzisse frutos condizentes 

com os bons desejos de todos — os esforços da comissão nomeada em 17 

de Janeiro de 1852, que reuniu donativos volumosos, tanto em dinheiro 

como em materiais de construção; o entusiasmo filantrópico da Câmara 

Municipal de Luanda, que impressionada com o caso das duas órfãs 
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reconheceu a necessidade de dotar a cidade com um estabelecimento que 

desse asilo e abrigo à infância desvalida; o apoio positivo de diversas 

individualidades que, naquela época, tiveram o encargo de gerir os negócios 

públicos, como os governadores-gerais ou presidente do Conselho 

Governativo, oferecendo o seu patrocínio e apoio —  além de um donativo 

de cem mil reis, mobiliário da casa e livros escolares. 

  Pensou-se na melhor forma de resolver o problema da 

instalação das internadas e, consequentemente, foi posta a hipótese da 

construção de um edifício, embora modesto. Apareceu, no entanto, à venda 

uma ampla casa pertencente a Manuel Soares de Pinho, resolvendo-se 

adquiri-la pela importância de 3.800$000 reis. O abastado proprietário 

luandense José Maria Matoso da Câmara teve a generosidade de doar à 

instituição um edifício contíguo ao primeiro, o que permitiu resolver mais 

cedo do que seria de esperar um problema grave, cuja solução poderia fazer 

sossobrar (a arrastar-se) tão filantrópica como louvável iniciativa.  

  A comissão de 1852, em documento redigido com a data de 

22 de Março de 1854, sugeria que, atendendo aos limitados recursos de que 

se dispunha, o organismo se limitasse, ao princípio, a atender as 

necessidades das órfãs, isto é, das crianças do sexo feminino, porque a 

mulher, quando infeliz, é a que mais excita a compaixão e, quando educada, 

tem grande influência nos destinos do homem e da sociedade, e nos bons 

costumes. Ao mesmo tempo, sugeria que lhe fosse atribuído o nome do 

monarca então reinante, D. Pedro V, não devendo considerar-se isso como 

vulgar e habitual lisonja aos governantes, mas antes forma hábil de obter 

valioso apoio para ajudar a ocorrer aos encargos da sua manutenção, que se 

anteviam pesados, superiores à possibilidade e capacidade dos habitantes de 

Luanda, cujo altruísmo era conhecido mas dependia bastante dos períodos 

de euforia ou depressão económica. Podemos admitir também que houvesse 

a intenção deliberada de prestar homenagem às virtudes, qualidades e dotes 

humanitários de um soberano que sempre teve o respeito do seu povo, quer 

dos seus contemporâneos quer das gerações futuras.  

  Naquele mesmo dia 22 de Março de 1854, foi exonerada a 

primitiva comissão, encarregada de estudar as condições em que poderia 

estabelecer-se um colégio para a educação dos órfãos, considerando a 

posibilidade de prestar assistência aos dois sexos. O documento oficial 

afirma que seriam poucos todos os elogios que pudessem fazer-se aos seus 

membros, pois votaram ao assunto grande interesse e dedicação.  

  Na mesma data, 22 de Março de 1854, era nomeada nova 

comissão à qual foram confiados os negócios concernentes à instalação do 

Recolhimento D. Pedro V. Era constituída por: 
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—Dr.António Faustino dos Santos Crespo, juiz; 

—Dr.Francisco Joaquim Farto da Costa, advogado; 

—Manuel Joaquim da Gama, negociante. 

  O último dos três membros ficou encarregado das funções de 

tesoureiro, devendo gerir as quantias monetárias postas à disposição da nova 

instituição de beneficência. Para auxiliar o organismo, o Estado forneceria a 

água e a lenha que consumisse, através do Trem Nacional, sector mais ou 

menos dependente do departamento marítimo e da capitania do porto. As 

importâncias em dinheiro concedidas pelo Governo incidiriam sobre o 

produto do imposto sobre os carregadores requisitados pelos comerciantes. 

  No relato da inauguração do Recolhimento D. Pedro V, 

publicado na imprensa local, podemos ler o seguinte: — "Chegou à 

realidade, através de muitas dificuldades, um colégio de educação para as 

meninas órfãs que, vivendo sujeitas a mil contingências de honestidade nos 

anos de maior perigo, não podiam obter uma educação regular, que as 

colocasse a par das senhoras da Europa".  

  A cerimónia pública inaugural efectuou-se na sé, sendo 

celebrada missa pelo bispo da diocese. Seguiram dali, em cortejo, para o 

edifício preparado, indo cada educanda acompanhada por uma das figuras 

mais destacadas da cidade, símbolo da protecção que todos se 

comprometiam prestar à instituição. Estralejaram foguetes e incorporou-se 

no desfile um esquadrão de cavalaria. 

  O núcleo de educandas do Recolhimento D. Pedro V era 

constituído pelas seguintes meninas: 

—Doroteia, de 18 anos, filha de Josué Gautier e de Honorata Duarte; 

—Josefa, de 14 anos, filha de André da Palma e de Catarina André; 

—Josefa, de 8 anos, filha de Agostinho Aurélio de Oliveira e de Josefa da 

Fonseca Negrão; 

—Maria, de 6 anos, filha de António Ferreira dos Santos e de Maria 

Ferreira; 

—Maria, de 18 anos, filha de Manuel Nunes Vieira e de Teresa Gonçalves 

da Silva Pereira; 

—Francisca, de 16 anos, irmã da anterior; 

—Úrsula, de 14 anos, irmã das duas últimas; 

—Mariana, de 15 anos, filha de Francisco das Chagas Moreira Rangel e de 

Guiomar Francisco; 

—Carlota, de 16 anos, filha de Manuel José Rodrigues e de Maria do 

Carmo; 

—Francisca, de 12 anos, irmã da anterior; 

—Antónia, de 16 anos, filha de Francisco Martins de Oliveira e de Maria 
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Gonçalves; 

—Ermelinda, de 18 anos, filha de Francisco José Jorge dos Anjos, não se 

indicando o nome da mãe; 

—Maria, de 8 anos, filha do major José de Oliveira Nunes e de Rosa José; 

—Antónia, de 5 anos, irmã da anterior; 

—Maria, de 5 anos, herdeira de Maria Joaquina, não se indicando os nomes 

dos pais; 

—Antónia, de 4 anos, filha de António Fernandes Ribeiro e de Maria 

Antónia. 

  Apesar de estar determinado nos estatutos provisórios que as 

recolhidas deveriam ter idade compreendida entre quatro e doze anos, o 

certo é que dez das dezasseis internadas tinham atingido ou ultrapassado já 

aquele limite. Deve ter-se em conta que nem todas eram extremamente 

pobres, pois algumas pagavam propina pelo internamento, através do 

organismo que tinha a finalidade de recolher, guardar e administrar os bens 

dos órfãos, defuntos e ausentes. 

  Não sabemos se as duas crianças que, em princípios do ano 

de 1853, chocaram os habitantes de Luanda com o seu comportamento 

estavam ou não compreendidas entre as educandas mencionadas. Se 

atendermos à idade que lhes era atribuída e à das internas mencionadas, 

concluiremos que provavelmente não faziam parte do grupo beneficiado 

pela instituição. Nunca se fixou o seu nome, pelo menos nunca conseguimos 

identificá-las — pormenor que nos deixa óptima impressão quanto à 

sensibilidade dos luandenses daquele tempo. Depois de curadas no hospital 

das "horríveis" moléstias contraídas com aqueles que as seduziam, o 

governador-geral de Angola, visconde do Pinheiro, por intermédio do 

secretário-geral, que era então Carlos Possolo de Sousa, procurou interessar 

no caso e no problema da sua acomodação o presidente e vereadores da 

Câmara Municipal de Luanda. 

  A edilidade luandense era presidida pelo conhecido 

romancista tripeiro António Augusto Teixeira de Vasconcelos. Acedendo 

aos desejos do primeiro magistrado da província, procurou uma família que 

as aceitasse, pagando a Câmara uma mensalidade para seu sustento e 

educação. Dirigiu-se, em primeiro lugar, à professora régia, recebendo 

recusa formal. Ele próprio explicou ao governador-geral que aquela senhora 

tinha receio de que as duas crianças, com os seus defeitos e hábitos viciosos, 

influíssem desfavoravelmente sobre o comportamento de outras crianças 

que viviam em sua casa. Podemos admitir, como hipótese, que a professora 

fosse Guilhermina Lessa da Silva e Sousa ou, mais provavelmente, 

Margarida Luísa dos Santos Madail Generoso, que pouco antes mantinha 
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um colégio de meninas, em Luanda, e que talvez ainda estivesse em 

funcionamento. Mas, como todos os males têm forçosamente de encontrar 

remédio, as duas infelizes crianças foram aceites em casa do alferes de 

cavalaria Teodoro Raimundo de Lima, cuja esposa concordou recebê-las 

mediante o pagamento da quantia mensal de oito mil reis por cada uma, 

comprometendo-se a educá-las, não descurando nenhum aspecto da sua 

alimentação, vestimenta, criação e formação moral. Ignoramos o nome desta 

senhora, que deveria gozar de boa reputação, pois se assim não fosse não lhe 

teria sido confiado aquele encargo, tão difícil como desagradável, que 

poderia acarretar-lhe problemas e dissabores. 

  Começou desde logo a manifestar-se o apreço com que o 

Recolhimento-Pio D. Pedro V foi distinguido, tendo-lhe sido atribuídos 

generosos donativos. Entre os primeiros subscritores, contam-se os 

negociantes de Luanda — José de Carvalho Bastos, André da Silva Marques 

Braga, João Maria de Oliveira Gomes, Manuel António da Silva e o major 

José Lourenço Marques. 

  No dia 28 de Setembro do mesmo ano de 1854, foi 

consagrado o altar da capela privativa do instituto. Salientava-se nessa 

ocasião que o visconde do Pinheiro tinha sido o seu verdadeiro fundador e 

que, longe de Luanda, continuava a ser seu desvelado protector, devendo-

lhe as educandas o seu reconhecimento pelo amparo que lhes proporcionava 

— não se explicitando qual fosse. Faziam-se votos pela continuação da sua 

vida e conservação da sua saúde, recordando-se que naquela data se 

comemorava o aniversário da sua chegada a Luanda — pormenor que não 

deixa de oferecer algumas dúvidas e dificuldades cronológicas.  

  No dia 14 de Junho de 1855, o secretário-geral de Angola, 

Carlos Possolo de Sousa, oficiava à Comissão Administrativa do 

Recolhimento-Pio D. Pedro V e dizia que fora aprovado o projecto do 

estabelecimento em Luanda de uma hospedaria onde fossem recebidos os 

carregadores pretos, que de diversas regiões do sertão afluiam à capital, para 

aqui venderem as suas mercadorias, ou transportando tão somente as cargas 

que vinham destinadas aos grandes comerciantes. Seria cobrada taxa de 

aposentadoria igual à que era praticada noutras hospedarias idênticas, 

revertendo esse produto para os cofres do organismo. Ao mesmo tempo, era 

concedida a indispensável autorização para a aquisição de uma casa na zona 

do Bungo, propriedade de um certo Valentim — nome suficiente para ser 

identificado pelos contemporâneos mas que nada diz às pessoas do nosso 

tempo.  

  Poucos dias depois, era assinada a escritura da transacção e 

procurava-se quem tomasse de arrendamento a taberna que ali funcionava. 
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O rendimento da hospedaria pesava bastante no magro orçamento da 

instituição; todavia, as coisas nem sempre correram com a normalidade 

ambicionada, pelo que poucos anos depois as autoridades concederam a 

autorização para o edifício ser vendido e a importância recebida ser aplicada 

em proveito do Recolhimento-Pio. 

  Não deixou de se ter em conta e aproveitar também o 

trabalho das educandas, naquilo que sabiam e podiam fazer. Em Novembro 

de 1855 era publicado um anúncio em que se dava a saber aos interessados e 

à população em geral que no Recolhimento-Pio D. Pedro V se executavam 

trabalhos de costura, por preços módicos. O organismo nunca deixou, ao 

longo da sua crónica, de lançar mão desta actividade e outras semelhantes. 

  Os pedidos de admissão de novas educandas não cessavam 

de afluir. Pouco tempo depois da sua inauguração, foi recebida uma menina 

de nome Ana, filha de António Fernandes Ribeiro; deduzimos isso do facto 

de lhe terem sido debitadas as mesmas mensalidades das que tomaram parte 

no acto inaugural. 

  Em Março do ano seguinte, havia já dezanove recolhidas. 

Ignoramos como se chamavam e quando entraram. Poderemos admitir a 

hipótese de que, nesse número, fossem incluídas as duas netas da directora, 

cujo nome nunca foi mencionado e que  não estavam incluídas na lista das 

estreantes. 

  No dia 3 de Maio de 1856, afirmava-se que, desde a 

inauguração, tinham entrado mais cinco meninas. Não se indicava o nome 

das crianças nem a sua filiação bem explícita. Uma, que era cega, pertencia 

à família de Paulo Cordeiro; outra era filha de um empregado da Junta de 

Fazenda; mais duas, filhas de um funileiro de nome Ventura, já falecido; e 

ainda uma menina de seis anos, filha de um sargento da cavalaria. 

  Em 7 de Outubro de 1862, foi publicada a relação com o 

nome das educandas assistidas. Por ela chegamos à conclusão de que as 

primitivas tinham saído quase todas. Reproduzimos os dados que dela 

constam. Deve salientar-se que estava ali uma criança do sexo masculino, 

embora isso constituísse  excepção; mas há notícia de outros casos raros, 

decerto motivados por razões ponderosas. Era esta a população discente do 

Recolhimento-Pio D. Pedro V: 

—Cristina Maria da Encarnação Alves, de 17 anos, filha do sargento de 

cavalaria Francisco José Alves, não sendo pois a atrás referida; 

—Rita Maria, de 15 anos, filha de António Ferreira dos Santos; 

—Maria José Vicente, de 11 anos, filha do pescador José Vicente; 

—Isabel Militão de Gusmão, de 8 anos, filha do capitão Joaquim Militão de 

Gusmão, morto em combate, no Congo; 
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—Tomé Joaquim Militão de Gusmão, de 11 anos, irmão da anterior; 

—Cecília Maria do Amaral Gurgel, de 12 anos, filha do escrivão de Direito, 

João Pio do Amaral Gurgel; 

—Teresa Maria do Amaral Gurgel, de 13 anos, irmã da anterior; 

—Antónia Marcelina das Necessidades, de 7 anos, filha do escrivão de 

Direito, Marcelino das Necessidades Castelo Branco; 

—Andresa Joaquina de Andrade Cardoso, de 12 anos, filha do capitão 

Joaquim José Cardoso da Silva; 

—Maria Eduarda, de 11 anos, filha do capitão Bracklamy; 

—Maria Augusta Souto Maior, de 11 anos, filha do capitão Souto Maior; 

—Francisca Pacheco Souto Maior, de 10 anos, irmã da anterior; 

—Mariana Anastácia, de 10 anos, filha do mestre de música, Anastácio; 

—Adelaide Zacarias, de 8 anos, filha do capitão Zacarias da Silva Cruz; 

—Rita Zacarias, de 7 anos, irmã da anterior; 

—Maria da Piedade, recebida da Misericórdia, de idade e filiação ignoradas.  

  Em Agosto de 1863, foram recebidas mais quatro meninas — 

Ana Amélia Braga, Maria da Conceição, Maria Leomil e Joana Leomil — 

não sendo indicadas nem a idade nem a filiação. 

  O pormenor acima focado permite admitir a hipótese de que 

a pequena Maria da Piedade fosse enjeitada. A longa lista que acabamos de 

ver demonstra que a miséria se estendia a quase todos os sectores da 

população, com acentuado destaque para o funcionalismo público. Se 

algumas recolhidas tinham bens arrecadados no Cofre dos Órfãos, Defuntos 

e Ausentes, pagando pequenas mensalidades, outras eram inteiramente 

pobres e nada podiam pagar. Devemos ter em conta que, naqueles anos, se 

viveram em Angola os estragos de algumas epidemias, primeiramente a 

febre amarela e depois a varíola.  

  O Instituto Feminino D. Pedro V teve sempre a preocupação 

de preparar boas esposas e boas mães de família. Por isso, não se estranhará 

que, passados dois anos sobre a data da inauguração, no dia 28 de Setembro 

de 1856 se realizasse ali o casamento de uma das suas educandas, Josefa 

Rosa de Palma, com António Ferreira de Lima. Não ofenderemos a lógica se 

pensarmos que poderia ser a filha de André da Palma e Catarina André. 

Presidiu à cerimónia o vigário-geral da diocese, P. António Firmino da Silva 

Quelhas. À semelhança do que aconteceu na cerimónia da inauguração do 

estabelecimento, assistiram ao acto muitas senhoras e cavalheiros da melhor 

sociedade luandense, que quiseram associar-se ao júbilo da casa, da noiva e 

suas companheiras. A desposada passou quase todo o dia no Recolhimento-

Pio, tendo saído daqui para a sua residência particular; acompanharam-na a 

directora e as condiscípulas, que lhe fizeram afectuosa despedida.  
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  Nos primeiros anos da vida do organismo, interessaram-se 

pela resolução dos seus problemas numerosas individualidades de destaque. 

Podemos mencionar,  entre outras, Remígio Luís dos Santos, Francisco José 

das Neves, Francisco de Assis Rocha Caldeira, Feliciano Carlos Fernandes 

do Couto, José Maria de Freitas, João Feliciano Pedreneira, P. António 

Firmino da Silva Quelhas, etc. 

  Para conseguir fundos, a Sociedade Dramática de Luanda 

promoveu a realização de uma récita, cuja receita se destinava ao 

Recolhimento. Efectuou-se a 14 de Junho de 1858. O presidente desta 

agremiação era o médico Dr.José Maria de Bulhões Maldonado, que no dia 

18 de Setembro deixava o lugar.  

  O abastado proprietário José de Carvalho Bastos, já referido, 

que desde o princípio apoiou a instituição, continuou a auxiliá-la na medida 

do possível. Em Outubro de 1859, anunciava-se que tinha tomado sobre si o 

encargo de mandar reparar o telhado, as janelas e as portas, dando-lhes a 

respectiva pintura. No decorrer dos tempos, havia prestado outros auxílios, 

reconhecendo-se que, de todos os habitantes de Luanda, era aquele que mais 

se interessava e sacrificava pela entidade. Este benfeitor veio a falecer nesta 

cidade em Junho de 1860. 

  O ensino era a preocupação constante dos responsáveis. 

Poderá dizer-se que, acima desta, só havia outra, a da manutenção material e 

sustentação de encargos inerentes. Em dado momento, quando as 

dificuldades de administração se acumulavam, encontrou-se um casal de 

dedicados professores, José Maria da Lembrança de Miranda Henriques e 

sua esposa, Maria José Pinheiro Falcão de Miranda, que tomou conta da 

direcção material e pedagógica da casa, conseguindo evitar-se o seu 

encerramento, o que seria calamitoso para a cidade, pois ficaria em 

condições agora mais graves do que as que deram origem à sua fundação. 

  Em 28 de Janeiro de 1861, era publicada a informação de que 

um dos magistrados de Luanda, o Dr.António da Mota Veiga, estando 

prestes a retirar-se para o reino, remeteu ao Recolhimento-Pio D. Pedro V 

uma importância em dinheiro e letras relativamente elevada, O mesmo 

indivíduo tinha-se interessado pela realização de nova récita de 

beneficência, da Sociedade Dramática de Luanda, em meados do ano 

anterior, que obteve assinalado êxito. Fora também ele quem instigara o 

falecido José de Carvalho Bastos a melhor proteger o instituto. Ajudara  a 

redigir o regulamento interno definitivo, interessara-se junto dos 

comerciantes para que aceitassem o pagamento de uma taxa fixa sobre cada 

carga de mercadoria recebida em Luanda, em substituição do rendimento da 

hospedaria, que tinha sido vendida. Destinou a este organismo a comissão 
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que lhe competia receber como testamenteiro de Manuel Soares de Pinho e 

sua mulher — recorde-se que foi quem vendeu a casa onde primitivamente 

se instalou o internato. O juiz de Direito, Dr.António da Mota Veiga, não 

chegou a partir para a Europa, pois faleceu em Luanda no dia 13 de 

Fevereiro de 1861. 

  No dia 22 de Outubro de 1862, foi deferido um requerimento 

do professor Miranda Henriques e nomeada uma comissão de inquérito para 

fazer minucioso exame ao Instituto Feminino, focando os aspectos do 

ensino, higiene, economia e moral, devendo dar conta às principais 

autoridades da província das conclusões a que chegasse. Há indícios que nos 

levam a pensar que um dos membros da comissão administrativa, João 

Feliciano Pedreneira, se atrevesse a beliscar o bom nome de José Maria da 

Lembrança de Miranda Henriques; mas descobre-se, atrás de tudo isto, uma 

segurança que convence e reforça a opinião favorável dos elementos que 

tinham feito a sua escolha para orientar os destinos do Recolhimento-Pio D. 

Pedro V, encontrando nele qualidades de honestidade, abnegação e 

sinceridade modelares. O inquérito foi feito a seu pedido expresso, o que 

demonstra, a mais de um século de distância, a sua honradez e o seu 

carácter. Faziam parte da comissão de inquérito as seguintes 

individualidades; 

—António  Pedro  de  Carvalho, secretário-geral; 

—P. Francisco   Ferreira   Pinto,  vigário-geral; 

—Dr.António  José  dos Santos, médico-cirurgião; 

—Francisco  de Assis Rocha Caldeira, negociante; 

—Manuel  Alves  de Castro Francina, funcionário. 

  Em 15 de Janeiro de 1863, era nomeada outra comissão com 

o encargo de reformar o sistema de administração do estabelecimento. Os 

seus membros eram: 

—António Pedro de Carvalho, presidente; 

—Manuel Alves de Castro Francina, secretário; 

—Francisco Silvestre do Rego, tesoureiro; 

—P. Francisco Maria Constantino Ferreira Pinto; 

—José de Sousa Queirós Júnior, vogal; 

—António Inácio da Silva, vogal; 

—José Maria de Freitas, vogal. 

  O Recolhimento continuava a recrutar dedicações. No dia do 

nono aniversário da sua fundação, 29 de Junho de 1863, assistiram às 

cerimónias comemorativas muitas pessoas de distinção, entre as quais o 

governador-geral de Angola; os membros da comissão administrativa ofere-

ceram o almoço às educandas, que eles pessoalmente quiseram servir-lhes.  
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  O deputado por Angola às Cortes de Lisboa, António José de 

Seixas, tendo contabilizado as ajudas de custo e subsídios recebidos, e 

deduzidas desse valor as despesas efectuadas no exercício do seu mandato, 

entregou ao instituto o saldo encontrado. 

  No dia 8 de Fevereiro de 1864, foi promovido um baile de 

máscaras que rendeu mais de cento e trinta mil reis, em moeda forte. 

Interessou-se pela sua realização o conhecido luandense Manuel Alves de 

Castro Francina, funcionário graduado da Secretaria-Geral de Angola. 

Chamava-se moeda forte a de Portugal e moeda fraca a dos territórios 

ultramarinos; no seu tempo, o princípio era válido também para o Brasil; a 

moeda fraca valia, em regra, 80% da moeda forte. 

  Por esta altura, encontramos relacionados com a 

administração do Recolhimento-Pio os nomes de Francisco Barbosa 

Rodrigues (visconde de Barbosa Rodrigues), José Malheiros dos Santos, 

António Inácio da Silva, Feliciano da Silva e Oliveira (em substituição de 

José Maria de Freitas, pouco antes falecido). 

  O visconde de Barbosa Rodrigues era natural de Portugal; 

emigrou para o Brasil; fixou-se depois em Angola. A ele se deve a erecção 

da belíssima estátua de Salvador Correia de Sá e Benevides, em Luanda, em 

frente ao palácio do Governo-Geral.  

  Continuavam a manifestar-se generosidades diversas, de que 

se destacam as de Manuel do Nascimento e Oliveira, Manuel António de 

Magalhães e Silva, Francisco José das Neves, Manuel Rodrigues Carmelino, 

José Joaquim de Almeida, André da Silva Marques Braga, José Fortunato 

Barreto, João Florêncio Ferreira Anapaz, Augusto da Costa Lemos, Luís 

Cesário Ferreira e João Rafael Pereira de Carvalho. 

  Angola era sobretudo terra de comerciantes. Este pormenor 

manifestava-se por vezes em circunstâncias extremamente curiosas. Assim, 

quando em 7 de Março de 1865 o presidente da comissão administrativa, 

António Inácio da Silva, entregou o cargo ao seu sucessor, pois estava a 

preparar-se para regressar à Europa tendo passado dez anos nestas terras e 

sendo já de idade relativamente avançada, declarou que tinha empregado 

161$280 reis num carregamento de sal, proveniente de Cabo Verde, e essa 

aplicação de capital produziu o lucro líquido de oitocentos mil reis fortes, ou 

seja, em moeda metropolitana. Com esse dinheiro puderam liquidar-se 

algumas dívidas e acabar de pagar a hospedaria do Bungo  (que já tinha sido 

vendida). Aquele responsável declarava que sentia orgulho em afirmar que 

deixava a instituição livre de dívidas e gozando a propriedade plena da casa 

em que estava instalada. Mantinha vinte educandas, estando o ensino das 

primeiras letras a cargo de uma das asiladas mais crescidas, sistema que se 
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adoptou durante bastantes anos, decerto por medida de economia. António 

Inácio da Silva foi substituído, na qualidade de presidente da comissão 

administrativa, por Joaquim Maria de Azevedo Franco, sendo tesoureiro o 

visconde de Barbosa Rodrigues; pouco depois juntaram-se-lhes João 

Florêncio Ferreira Anapaz e José Joaquim de Castro Leite.  

  Para poder manter-se, o Recolhimento-Pio D. Pedro V teve 

necessidade de lançar mão de diversas iniciativas. Em Janeiro de 1868, 

anunciava-se ter sido recebido um donativo dos benfeitores de Lândana. Em 

Março seguinte, dizia-se que estava à venda o Indice do Boletim Oficial de 

Angola, elaborado pelo Dr.Luís António de Figueiredo, e cujo produto 

revertia em benefício da instituição. Ainda no decorrer desse ano, afirmava-

se que o produto das multas aplicadas na região do Golungo Alto, pelo corte 

de palmeiras, redundava em proveito deste estabelecimento de ensino e 

benemerência. Em 2 de Maio de 1867, era anunciada a edição e a venda de 

um opúsculo clínico, elaborado pelo médico brasileiro Dr.Saturnino de 

Sousa e Oliveira, relativo à epidemia de febre amarela de 1864; custava a 

importância de mil reais e o produto da venda revertia inteiramente para o 

Instituto Feminino. A Câmara Municipal de Luanda declarava que lhe 

concedia o subsídio anual de um conto de reis, pago em duas prestações 

semestrais, o que constituía a maior receita da casa, logo seguida do 

rendimento das taxas cobradas sobre as cargas de mercadorias entradas em 

Luanda, mas que pouco passava da terça parte daquela importância; era 

então presidente do município Joaquim Guedes de Carvalho e Meneses.  

  No dia 31 de Agosto de 1860, chegou a Luanda em visita 

oficial o Infante D. Luís, futuro rei de Portugal, que viajava a bordo da 

corveta a vapor Bartolomeu Dias. Acompanhava-o o antigo governador-

geral de Angola, António Sérgio de Sousa, vulgarmente designado visconde 

de Sérgio de Sousa. Devido a ter sido atacado por febres, o príncipe real só 

no dia 9 de Setembro pôde desembarcar. Três dias depois, 12 de Setembro, 

decidiu visitar a cidade sem aparato protocolar, tendo sido recebido pela 

população com grande entusiasmo e visíveis provas de simpatia e respeito. 

Esteve no Recolhimento-Pio D. Pedro V, e para sua sustentação ofereceu o 

donativo de vinte libras; deixou também o óbulo de trinta libras ao hospital 

e dez libras aos presos pobres.  

  Em 14 de Novembro de 1871, Jaime Constantino de Freitas 

Moniz, ao tempo ministro da Marinha e Ultramar, assinou uma portaria que 

autorizava o governador-geral de Angola a instituir em Luanda uma lotaria, 

no valor global de oito contos, com o fim de obter fundos destinados à obra 

de assistência aos pobres, doentes e desvalidos. A décima parte do seu 

rendimento seria destinada à sustentação do Recolhimento-Pio. A lotaria 
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referida poderia ser efectuada de uma só vez ou em diversas fases, como se 

julgasse mais conveniente. A concretização desta iniciativa foi confiada a 

uma comissão de individualidades destacadas, de que faziam parte: 

—Joaquim Maria de Azevedo Franco, presidente da Câmara Municipal de 

Luanda; 

—José Aires da Silveira Mascarenhas, presidente da Comissão Administra-

tiva do Recolhimento-Pio; 

—Eduardo de Sá e Vasconcelos, presidente da Comissão Administrativa da 

Misericórdia; 

—D. Tomás Gomes de Almeida, prelado da diocese de Angola e Congo. 

  O projecto não produziu os frutos que se ambicionavam! 

  A 29 de Agosto de 1878, o governador-geral Vasco Guedes 

de Carvalho e Meneses concedeu a importância de um conto de reis ao 

Instituto Feminino. Salientava a sua índole verdadeiramente humanitária e 

civilizadora, prestando assistência e ministrando o ensino às suas educandas 

e sustentando o encargo de prover à sua alimentação, alojamento e 

vestuário. Mantinha nessa altura trinta recolhidas. 

  Uma das suas principais fontes de receita era a subscrição 

que habitualmente era feita entre a população de Luanda. No período que 

estamos a focar, o montante dos donativos tinha baixado muito. 

Reconhecia-se que, em face das dificuldades que todos sentiam, não seria 

possível esperar-se da caridade pública a receita indispensável para a sua 

manutenção. Esperava-se, no entanto, que a crise passasse, quando fosse 

entregue à gerência a administração de um importante legado que lhe havia 

sido feito — não se indicando quem fosse o benemérito doador. Esclarecia-

se ainda que,logo que as receitas do seu orçamento permitissem fazer as 

despesas da sua sustentação e funcionamento, cessaria a atribuição daquele 

subsídio. Isso nos leva a pensar que deveria tratar-se de uma verba 

orçamentada e não de um donativo esporádico e ocasional!? 

  No dia 24 de Outubro de 1880, declarava-se também, em 

sessão pública, que o médico da cidade de Luanda, Dr.José Baptista de 

Oliveira, era grande benemérito e protector do Asilo D. Pedro V, pois 

prestava assistência gratuita às educandas havia doze anos — portanto desde 

1868. Este facultativo tinha-se reformado pouco tempo antes. Pelos mesmos 

dias, foi aposentado também o Dr.José Correia Nunes e o Dr.António 

Duarte Ramada Curto era nomeado chefe dos Serviços de Saúde de Angola. 

Este médico, Ramada Curto, quer como facultativo quer como governador-

geral, que também foi e por duas vezes, prestou grande atenção aos 

problemas do Recolhimento-Pio e distinguiu-o com o seu interesse e o seu 

apreço.  
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  Em Fevereiro de 1889, faleceu um conhecido benemérito do 

Instituto Feminino D. Pedro V, assim como de outros organismos de 

Luanda, o comendador José Maria do Prado. Doou a esta instituição o seu 

palacete da cidade alta. Já antes do seu falecimento as educandas se tinham 

instalado ali. Lá se mantiveram durante mais de oitenta anos, visto que só de 

aí saíram quando, em 1971, foram ocupar as suas novas instalações em 

edifício para este fim projectado e construído.  

  Nestes apontamentos pudemos referir algumas diligências e 

iniciativas  levadas a cabo para que o Instituto Feminino se mantivesse em 

funcionamento. São mais raras as informações de carácter formativo do 

quem as de natureza económica, pois a actividade educativa nunca foi 

favorável a manifestações brilhantes, primando mesmo pelo silêncio e pelo 

esquecimento. O interesse dispensado à manutenção do organismo prova 

que a população de Luanda, quando convenientemente esclarecida, se não 

desinteressava dos problemas da educação. O que se fez pelo Asilo D. Pedro 

V demonstra que foi quase sempre por falta de entusiasmo que os problemas 

escolares nunca chegaram a ser convenientemente solucionados! 
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O ENSINO PARTICULAR 

 
  O ensino movimentou desde há muito dois tipos de reacções, 

diferentes entre si mas que têm algo de comum — o que procura difundir a 

cultura, atendendo sobretudo ao alto valor humano que representa; e o que 

se aproveita do interesse daqueles que querem ilustrar-se para colher 

resultado material concreto. 

  Estas formas de reacção aproximam-se e assemelham-se 

bastante pela circunstância de, tanto uma como a outra, verem na actividade 

docente um modo de atingirem objectivos determinados; uns têm em vista o 

bem geral e o desprendimento material, enquanto outros visam de modo 

especial interesses individuais e benefícios pecuniários. Sendo bem distintos 

e quase opostos os fins visados, todavia, estão longe de se oporem 

frontalmente, de maneira nenhuma podemos considerá-los antagónicos. 

Muitas vezes atingem-se finalidades comuns por caminhos e processos 

diferentes, mas que convergem em determinados pontos.  

  O ensino foi actividade que as civilizações antigas, grega e 

latina, por exemplo, aproveitaram para difundirem a sua filosofia prática e 

os princípios fundamentais da sua mentalidade. A civilização cristã, sua 

herdeira directa, e igualmente herdeira e sucessora da civilização hebraica, 

seguiu-lhes as pisadas e considerou sempre o magistério um meio eficaz de 

fazer prosélitos, de difundir os seus princípios morais, teve sempre o ensino 

como meio imprescindível de apostolado, mandato expresso, obrigação 

concreta, dever inalienável. 

  Prosseguindo na senda que a História lhes apontava, os 

movimentos filosóficos e filantrópicos do século XIX não deixaram de 

dedicar o seu interesse à actividade docente, à finalidade evangelizadora e 

civilizadora. Não deixaremos de dedicar a este ponto algum espaço de 

outros capítulos do nosso estudo; por agora, vamos voltar a maior atenção 

para o ensino, objectivamente referido, e sobretudo para o que alguns 

indivíduos, em particular, procuraram fazer para imprimirem movimento a 

este sector da actividade humana. Muitas vezes, através da difusão da 

cultura e divulgação do saber procurou-se atingir objectivos mediatos ou 

algo afastados.  

  Não é fácil distinguir quando uma iniciativa tem fundamento 
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humanitário ou quando visa interesses materiais e resultados pessoais. Em 

muitos casos, os dois objectivos confundem-se e combinam-se. Na 

impossibilidade de podermos definir a posição de cada um dos 

intervenientes no sector do ensino particular, vamos passar em revista o que 

se foi fazendo em Angola, sobretudo em Luanda. Quanto a algumas 

iniciativas, temos ideia formada, baseada em indícios seguros do que cada 

um pretendeu fazer, segundo o papel desempenhado pelos respectivos 

promotores; quanto a outros, não é fácil tomar posição clara, por falta de 

elementos  seguros em que basear a análise de certas atitudes.  

  Não obstante, queremos salientar que as iniciativas 

pedagógico-didácticas particulares, que podemos registar a partir da data da 

instituição do ensino oficial, pelo decreto de 14 de Agosto de 1845, 

acompanharam algumas das mais enérgicas campanhas filantrópicas, pelo 

que não é lícito duvidar nem olvidar que tivessem como objectivo, directo 

ou indirecto, a promoção social e a defesa dos direitos das populações, a 

elevação moral e a dignificação do gentio de Angola.  

  Em 17 de Janeiro de 1852, o governador-geral António 

Sérgio de Sousa nomeou uma comissão encarregada de estabelecer em 

Luanda um organismo destinado à educação dos órfãos, estudando 

previamente as condições em que poderia vir a ser criado. Faziam parte 

dessa comissão os nomes seguintes: — Dr.Francisco Joaquim Farto da 

Costa, P. Matias José Rebelo, José da Costa Torres, Manuel do Nascimento 

e Oliveira, e Joaquim Pedro da Cunha. Este último veio a ser exonerado 

logo em seguida. 

  Em princípio, admitia-se que a instituição a fundar se 

ocupasse da educação dos dois sexos; mas as naturais limitações que 

encontrou, nomeadamente o facto de se reconhecer mais premente a solução  

dos problemas que afectavam o sexo feminino, fizeram com que apenas este 

fosse considerado. O organismo em referência é o Instituto Feminino D. 

Pedro V, fundado em 1854 e cuja inauguração se fez no dia da festa dos 

Apóstolos São Pedro e São Paulo, dia 29 de Junho. Vamos dedicar a este 

estabelecimento de educação um dos capítulos deste trabalho, focando 

pormenorizadamente a sua acção nos primeiros anos. 

  No dia 2 de Outubro de 1852, José Maria Pereira Paiva 

anunciava que mantinha um colégio para a educação de meninas, 

denominado Colégio de São Paulo de Luanda, onde ensinava: 

—Ler, Escrever e Contar; — Geografia;              

—Doutrina Moral e Cristã;— Desenho;             

—Gramática Portuguesa;   — Escrita Comercial. 

  Informava que haveria aulas separadas para meninos e 
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meninas. Funcionaria, segundo a indicação do seu director e proprietário, 

"junto à quitanda do Malheiros". No fim de contas, este pequeno 

mercadinho era mais conhecido do que o colégio, numa cidade pequena e 

insignificante como era então a capital de Angola. Havia, pois, já o hábito, 

que se prolongou, de tomar como ponto de referência os estabelecimentos 

comerciais, geralmente nas mãos dos europeus.  

  O primeiro anúncio a dar publicidade ao colégio foi 

divulgado com a data de 25 de Setembro do mesmo ano. Em 4 de Junho do 

ano seguinte, comunicava-se que o estabelecimento funcionava na Rua dos 

Mercadores, junto à igreja de Nossa Senhora dos Remédios, a actual sé de 

Luanda. O preço anteriormente fixado tinha tido razoável abaixamento, o 

que não poderá considerar-se sintoma lisonjeiro. 

  José Maria da Lembrança de Miranda Henriques foi não só 

um pioneiro do ensino oficial prolongado, em Angola, pois foi também 

pioneiro do ensino particular. Estando em Luanda há cerca de um ano e 

meio, lançou a ideia da fundação de um colégio a que dava a designação 

genérica de Colégio de Instrução Secundária. O respectivo anúncio foi 

publicado no dia 12 de Junho de 1852, tendo sido repetido um ano depois, 

em 2 de Abril de 1853. Por ele sabemos quais eram as suas aspirações, 

podendo fazer ideia bastante exacta dos vastos projectos que formara, pois 

propunha-se ensinar em Luanda, cuja população não tinha em grande apreço 

a cultura intelectual, o esquema pedagógico-didáctico seguinte: 

—Gramática Portuguesa e Gramática Latina; 

—Aritmética, Geometria e Noções de Álgebra; 

—Filosofia Racional e Moral, e Direito Natural; 

—Língua Francesa e Língua Inglesa. 

  Esclarecia que tinha já garantida a coadjuvação de um 

sacerdote ilustrado, cujo nome omite e nunca pudemos identificar, o qual 

estava disposto a colaborar com ele logo que os seus serviços fossem 

necessários.  

  No primeiro semestre de 1859, o professor José Maria da 

Lembrança de Miranda Henriques anunciava a abertura de nova escola 

particular, que tinha a designação de Colégio de São Paulo da Assunção de 

Luanda. Este professor exercia, como sabemos, as funções docentes na 

Escola Principal, de que era director, e onde mostrou possuir invulgares 

qualidades didácticas. Nos diversos anúncios que então publicou dava, 

como garantia da seriedade do ensino a ministrar no novo estabelecimento, 

o seu prestígio de professor oficial. 

  O professor Miranda Henriques foi jubilado em Agosto de 

1866, visto ter completado já os quinze anos de serviço exigidos para a 
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aposentação com o ordenado por inteiro. A partir de então passou a dedicar-

se mais à escola particular de que era proprietário. Anunciava, nesta altura, 

que ía abrir um colégio no ano lectivo seguinte, o que nos leva a concluir 

que os anteriores tinham sido fechados. Este conhecido e conceituado 

pedagogo angolano anunciava, em 29 de Setembro de 1866, que a partir do 

dia 3 de Novembro estabeleceria na sua residência uma aula de ensino 

particular, dos dois graus, a que continuava a dar o nome de Colégio de São 

Paulo da Assunção de Luanda. Com os estudantes que pagavam a propina 

do ensino, receberia sete alunos de comprovada e reconhecida pobreza, que 

seriam gratuitamente leccionados.  

  Em 28 de Dezembro de 1867, o professor José Maria da 

Lembrança de Miranda Henriques publicava um esquema do ensino 

ministrado no estabelecimento particular de que era director e proprietário, a 

funcionar no Largo do Bungo, na sua residência. Não deixa de ter interesse 

a sua explanação, pois nos ajuda a compreender melhor a orientação dada, 

naquele tempo, ao ensino das primeiras letras e estudos subsequentes. A sua 

estrutura era a seguinte: 

—Leitura e Escrita; Gramática; Aritmética; Religião e Moral (1ª Parte); 

—Língua Portuguesa; Aritmética, Geometria e Agrimensura; História de 

Portugal; Geografia de Portugal; Desenho; Ginástica (2ª Parte); 

—Francês; Latim; Lógica (Filosofia) (3ª Parte). 

  O professor José Maria da Lembrança de Miranda Henriques 

invocava o testemunho dos seus antigos alunos, como garantia da seriedade 

e eficiência do ensino ministrado, por certo o melhor fiador da sua 

honestidade e dignidade profissional. Recordava que estavam representados 

no comércio, no exército, em todas as repartições públicas de Luanda, 

muitos deles a exercer cargos  cuja nomeação teve confirmação régia, 

obtendo resultados superiores aos dos alunos educados em Portugal. O 

ensino da Caligrafia (que não aparece no esquema) estava a cargo de A. de 

Lacerda; quanto à Ginástica,  ficaria a ser orientada por A. de S.  Neto. 

Deduzimos que o primeiro fosse António José Pereira de Lacerda, 

colaborador de Francisco Pereira Dutra, de quem falaremos ainda, no seu 

Liceu de Angola; o segundo talvez fosse Alfredo de Sousa Neto, de quem 

temos numerosas referências à sua actividade docente. Tinha já mandado vir 

do reino os aparelhos para a prática da ginástica.  

  O professor Miranda Henriques estava casado com Maria 

José Pinheiro Falcão de Miranda, também professora em Angola. Em 

determinada altura do período histórico que agora nos ocupa, este casal de 

mestres foi encarregado de tomar conta, durante alguns anos, da orientação, 

manutenção e sobrevivência do "Recolhimento Pio D. Pedro V" que passava 
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por grave crise e esteve em perigo de encerramento; conseguiram evitar que 

desaparecesse, pois seria grande a sua falta. 

  No dia 22 de Dezembro de 1860, o Boletim Oficial de 

Angola publicou uma nota assinada pelo engenheiro Francisco Pereira 

Dutra, de nacionalidade brasileira, em que anunciava a criação, em Luanda, 

de um estabelecimento de ensino secundário, a que dava o nome de Liceu de 

Angola. Em Março seguinte, publicava o programa escolar que iria vigorar 

no seu instituto. Não se sabe se chegou a funcionar a sério e, em caso 

afirmativo, por quanto tempo, pois se perde logo a notícia dele. Segundo 

uma folha publicada em apenso ao Boletim Oficial de Angola, o liceu que o 

engenheiro Francisco Pereira Dutra pretendia fundar ensinaria as seguintes 

matérias escolares: 

Latim;   Francês;  Inglês; 

Astronomia;  Oro-Hidrografia; Cronologia; 

Etnografia;  Corografia;  História; 

Aritmética;  Geometria;  Álgebra; 

Trigonometria; Psicologia;  Lógica; 

Teodiceia;  Retórica;  Hebraísmo; 

Lirismo;  Desenho;  Esgrima. 

  Indicavam-se como seus colaboradores directos António José 

Pereira de Lacerda, Francisco António Pinheiro Bayão, director do Posto 

Meteorológico de Luanda, e António Coelho Bragante, escrivão de Direito e 

também professor da Escola Principal. Declarava-se expressamente, numa 

mostra de sentimentos humanitários e modernização de métodos e processos 

de ensino, que não se adoptaria o espancamento e os modos grosseiros como 

meio de fazer entrar o saber na inteligência dos alunos. 

  Em 5 de Abril de 1867, Josefa de Sousa Rogero anunciava 

ter em funcionamento um estabelecimento de ensino particular, para os dois 

sexos, localizado na Rua dos Mercadores. Ministrava ali o ensino primário 

elementar e o ensino complementar, leccionando algumas matérias do 

ensino secundário. Pelo esquema publicado podemos fazer ideia da 

actividade docente, neste colégio. 

 

  O ensino elementar compreendia as seguintes matérias: 

—Língua Portuguesa, que julgamos corresponder às primeiras letras, Prática 

de Caligrafia, Noções de Aritmética, com as quatro operações. 

 

  O ensino complementar, por sua vez, abrangia o estudo das 

rubricas: 

—Leitura, Gramática, Análise Literária, Catecismo, História de Portugal, 
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Corografia, Aritmética e Caligrafia. 

 

  A instrução secundária, que se ministrava também,  estendia-

se   pelo  ensino  e  estudo  de: 

— Geografia, Matemática, Francês, Inglês, Latim. 

 

  As raparigas tinham ainda lições de costura e bordados, que 

seriam concretizadas com a realização de trabalhos demonstrativos do seu 

aproveitamento , levando-os depois aos pais ou encarregados de educação. 

  No dia 1 de Outubro de 1869, a imprensa de Luanda 

publicava a notícia que anunciava a fundação de um novo estabelecimento 

de ensino secundário nesta cidade. A iniciativa pertencia ao súbdito 

brasileiro, médico e diplomata, Dr.Saturnino de Sousa e Oliveira. Dava-se a 

este colégio particular a designação de Liceu Angolense. O fundador pouco 

tempo viveu depois da sua instalação, pois veio a falecer em Luanda no dia 

1 de Julho de 1871. Na notícia então publicada dava-se-lhe agora a 

designação de Colégio Angolense e dizia-se que estava a ser frequentado por 

duas dezenas de alunos.  

  O Dr.Saturnino de Sousa e Oliveira, na data já indicada, 

anunciava que no estabelecimento que tencionava fundar seriam ministrados 

o Curso Geral dos Liceus, o Curso Geral do Comércio e o Curso de 

Pilotagem. Ensinar-se-íam as matérias dos programas da escola primária 

elementar, acrescidas da aprendizagem da Música e do Desenho Linear. 

Salientava o interesse que tais estudos tinham para a população da 

província, sobretudo por evitar as dispendiosas deslocações dos estudantes 

para Lisboa, onde ficavam longe dos cuidados e da vigilância dos seus 

familiares. Na semana seguinte, um pequeno escrito publicado na imprensa 

oficial mostrava o valor e importância da iniciativa, congratulando-se com a 

população de Luanda pelo melhoramento programado e fazendo votos pelas 

prosperidades do estabelecimento. Novo aviso, este com a data de 28 de 

Outubro, dava a conhecer aos interessados que as aulas se iniciariam no dia 

8 de Novembro. As matrículas eram recebidas na residência do seu director 

e proprietário, na Rua Avelino Dias, onde se localizava o pensionato anexo 

à escola. Os programas apresentados obtiveram a aprovação das autoridades 

superiores de Angola e foram publicados no Boletim Oficial. O regulamento 

interno foi também objecto da apreciação do governador-geral, antes de ser 

dado a conhecer aos pais e tutores dos alunos.  

  Podemos acrescentar que o Dr.Saturnino de Sousa e Oliveira 

foi, provisoriamente, encarregado de exercer as funções de delegado da 

Junta de Saúde, em Cambambe, a partir de 1 de Janeiro de 1868, exercendo-
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as durante cerca de dois anos. Antes disso, tinha desempenhado a missão de 

cônsul-geral do Brasil, em Angola. Elaborou juntamente com o angolano 

Manuel Alves de Castro Francina a obra intitulada Elementos Gramaticais 

da Língua N'Bundu, editada em Luanda no ano de 1864, embora a sua 

impressão só tenha sido concluída já no ano seguinte, visto que foi 

anunciada apenas em 18 de Março de 1865. Segundo se dizia, era o único 

compêndio gramatical de que se dispunha para fazer o estudo do idioma 

quimbundo, vulgarmente designado naquele tempo, embora pouco 

exactamente, como "idioma angolense". Organizou um dicionário ou 

vocabulário desta língua que conseguiu concluir e foi editado também pela 

Imprensa Nacional. 

  No dia 9 de Março de 1872, foi publicada a notícia de que o 

Colégio Luandense continuava a funcionar, mesmo depois do falecimento 

do seu fundador e proprietário, sob a orientação do P. António Castanheira 

Nunes. Era frequentado por cerca de sessenta alunos, divididos em seis 

classes. Apesar de as indicações serem muito sumárias, somos levados a 

pensar que neste estabelecimento de ensino particular fossem ministrados 

apenas os programas equivalentes ao ensino primário. Põe-se um problema 

que não conseguimos resolver, e é se o Colégio Luandense, do P. 

Castanheira Nunes , tem alguma ligação com o Colégio Angolense, do 

Dr.Saturnino!? 

  Apenas seis alunos do Colégio Luandense gratificavam o 

professor pelo ensino recebido. O dinheiro era destinado ao pagamento da 

renda de casa e à compra do material escolar consumido pelos alunos. 

Segundo afirma o documento em referência, o estabelecimento contava 

apenas seis meses de existência. Se pensarmos que o Dr.Saturnino de Sousa 

e Oliveira faleceu em 1 de Julho, no final do ano lectivo, poderemos ser 

levados a pensar que o P. António Castanheira Nunes tivesse tomado o 

encargo de dar continuidade à iniciativa do conhecido cidadão brasílico-

angolense, embora em moldes muito mais modestos, mas com jeitos de 

filantropia e benemerência. Anunciava, no entanto, que, logo que houvesse 

alguns alunos preparados na instrução primária, seria iniciado o ensino das 

matérias que constituíam as Humanidades, ou seja, na nossa linguagem, o 

estudo das Letras. E declarava alimentar a esperança de que o ensino 

superior — que deve entender-se aqui por ensino secundário — pudesse 

chegar a criar raízes sólidas em Angola.  

  No relatório elaborado pelo administrador do concelho de 

Luanda, António do Nascimento Pereira Sampaio, que tinha sido 

encarregado de visitar as escolas em funções de inspector, e que tem a data 

de 1 de Maio de 1869, faz-se referência às escolas particulares que 
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funcionavam na cidade, umas autorizadas e outras indocumentadas, as quais 

tinham também sido visitadas. Algumas tinham frequência reduzida e o 

ensino ministrado não dava qualquer garantia; outras faziam trabalho sério e 

foram consideradas úteis. Reconheceu-se nos seus responsáveis dedicação 

indubitável e competência pedagógica aceitável; por isso foram poupados ao 

rigor das leis, pois com a sua actividade contribuíam para dar solução aos 

graves problemas escolares de Luanda. 

  Segundo aquele documento, as escolas particulares que não 

custavam absolutamente nada ao erário público eram as seguintes: — 

Cidade alta, Recolhimento-Pio D. Pedro V, José Maria da Lembrança de 

Miranda Henriques, Francisco da Fonseca Negrão, José Pereira dos Santos, 

Feliciano Rodrigues da Costa, Ana da Silva Pontes, Maria Augusta Ramos 

Durão, Josefa Maria Rogeiro e Isabel Rogeiro Ruas. 

  Vamos agora percorrer uma a uma, se possível, as escolas em 

que actuavam estes agentes do ensino, em Luanda. 

  O pároco da freguesia de Nossa Senhora da Conceição, 

cónego António Maria Ramos de Carvalho, mantinha uma escola de 

primeiras letras que funcionava numa sala anexa ao paço episcopal, talvez 

num dos arruinados salões do antigo convento dos jesuítas. Confunde-se por 

vezes com a aula que funcionava no seminário-liceu, não garantindo que 

fosse mas não deixando de admitir essa hipótese. Notava-se nela ordem e 

regularidade dignas de menção. Os alunos estavam distribuídos por seis 

grupos ou classes, conforme o seu adiantamento nos estudos. Esta escola era 

muito benéfica, até porque recebia crianças indigentes ou muito pobres; 

bastava que vestissem um calção e uma camisa. O Governo do Distrito de 

Luanda protegia-a na medida das suas possibilidades, mas era o professor 

que, do seu bolso particular, pagava as despesas inerentes ao seu 

funcionamento, sobretudo as mais prementes. 

  O professor Miranda Henriques tinha na sua escola particular 

onze alunos. Continuava a manter as conhecidas qualidades de regularidade, 

dedicação e dotes docentes de que dera abundantes e convincentes provas 

enquanto exerceu o magistério oficial, na Escola Principal de Luanda. 

  O Recolhimento-Pio D. Pedro V mantinha uma escola, 

frequentada apenas pelas suas recolhidas. Não lhe faz referências dignas de 

menção, pelo que temos de aceitar que se tratasse de um estabelecimento de 

ensino absolutamente normal.  

  Francisco da Fonseca Negrão tinha escola no bairro de 

Sangadombe, que mais tarde se chamou bairro das Ferreiras, entre a Rua 

Serpa Pinto e a Avenida Álvaro Ferreira. Segundo Manuel da Costa Lobo, 

residiam aqui noutros tempos os indígenas oleiros, fabricantes de louça 
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preta. Esta escola era frequentada somente por parentes próximos ou 

afastados do mestre, ensinando-os gratuitamente. Tinha sete discípulos e o 

seu aproveitamento era sofrível. Fora aluno de Pedro Torres Ribeiro, 

professor de quem nada sabemos, além do nome. Tinha sido funcionário da 

Fazenda, pelo que se deduz que já o não fosse; no entanto, não esclarecia de 

onde lhe vinham os meios de sobrevivência. 

  José Pereira dos Santos dava aula numa casa que ficava 

situada na Calçada do Carmo. Ensinava doze crianças, ministrando também 

ensino gratuito, ou pelo menos assim o afirma o relatório, baseado por certo 

nas suas declarações. O aproveitamento escolar era pequeno. Para a 

aprendizagem da leitura, usava uma cartilha manuscrita, sinal de grande 

pobreza. Fora também aluno de Pedro Torres Ribeiro e era empregado no 

Terreiro Público, o mercado municipal daquele tempo. 

  Feliciano Rodrigues da Costa ensinava na Rua das Pretas, 

aos Coqueiros. Estranhamos esta designação, mas a verdade é que já se 

mantinha na primeira metade do século na toponímia de Luanda, assim 

como existia a Rua de Pedro Torres, não sabendo se se referia ao indivíduo 

mencionado. Tinha somente cinco alunos, todos eles seus parentes, pelo que 

o ensino era gratuito. Um dos estudantes lia sofrivelmente, mas os outros 

estavam muito atrasados. Tinha sido aluno do pároco da freguesia da cidade 

alta, que era então o cónego Ramos de Carvalho, mencionado como o 

mestre em referência, mas continuava a estudar sob a orientação do cónego 

Augusto Guedes Coutinho Garrido.  

  Ana da Silva Pontes tinha a sua escola próximo do Terreiro 

Público, ao sopé da Fortaleza de S. Miguel, pouco mais ou menos onde 

depois foi o Largo Infante D. Henrique. Era frequentada também por cinco 

alunas. O que nela aprendiam não tinha grande interesse, pois a própria 

professora carecia de ilustração. Além de uns rudimentos de leitura e escrita, 

ensinava às meninas alguma coisa de costura. 

  Maria Augusta Ramos Durão mantinha o seu colégio na Rua 

Avelino Dias e era frequentado por sete alunas, que tinham bom 

aproveitamento. A professora era uma senhora educada, que se preparara 

convenientemente em escolas da Europa, por certo em Lisboa. O 

estabelecimento de ensino a seu cargo era já antigo na cidade, tendo-se 

educado ali muitas jovens de Luanda; dois anos antes ainda registava grande 

frequência, não se indicando as causas do abaixamento, que certamente 

existiriam. Embora não seja suficientemente claro neste particular, a leitura 

do relatório deixa entrever que a diminuição das educandas se justificaria 

por doença da professora ou talvez mesmo por já ter bastante idade.  

  Temos certa dúvida em aceitar que Josefa Maria Rogeiro 
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fosse a mesma senhora que nos aparece, na mesma época histórica, sob o 

nome de Josefa de Sousa Rogero, embora nos inclinemos para a hipótese 

afirmativa. Dava aulas na Travessa da Sé. A outra ensinava na Rua dos 

Mercadores, que lhe fica contígua. O colégio era misto e tinha grande 

frequência de alunos, mantendo até um internato. Contava, nessa altura, 

vinte meninas e quatro rapazes, como internos, tendo além destes oito 

meninas e um rapazinho como externos, o que perfazia trinta e três 

educandos. A professora tinha exercido já o magistério oficial em Luanda, 

com a categoria de mestra régia, desde 1 de Outubro de 1868 até 11 de 

Fevereiro do ano seguinte. Esta escola particular tinha então, Abril/Maio de 

1869, dois anos de existência.  

  A escola de Isabel Rogeiro Ruas ficava situada na Rua D. 

Miguel de Melo. Era frequentada por onze meninas e contava três anos de 

existência. Tinham grande aproveitamento, o que não admirava, pois o 

relatório do administrador do concelho de Luanda, servindo de inspector das 

escolas, António do Nascimento Pereira Sampaio, esclarece e acentua que se 

tratava de uma senhora de esmerada educação, pois frequentara em Lisboa 

um colégio inglês. 

  O mesmo documento salienta ainda que os alunos da aula de 

instrução primária que funcionava anexa à Escola Principal de Luanda 

abandonavam frequentemente esta escola para irem para a do P. António 

Maria Ramos de Carvalho. E no relato de outra visita de inspecção, que tem 

a data de 18 de Novembro de 1870, o mesmo indivíduo afirmava que a 

frequência das escolas era muito irregular, pois os encarregados da educação 

das crianças manifestavam pouco interesse pela sua instrução. 

  Concluída a ronda pelas escolas particulares de Luanda, 

podemos prosseguir.  

  Alguns anos mais tarde aparece a notícia da fundação, em 

Luanda, com data mal determinada, de mais um estabelecimento de ensino 

particular, o  Colégio Luso-Africano, de que era directora e proprietária a 

professora Josefa Augusta de Morais Pires. Há indicações de esta escola ter 

sido criada nos princípios de 1877. Funcionava na Rua do Miranda, perto da 

Nazaré. Esteve também a funcionar na Rua de Pedro Torres; a partir do mês 

de Junho de 1879, voltou para a Rua do Bungo, que talvez correspondesse à 

Rua do Miranda. Em Setembro de 1881 instalou-se num edifício da Rua 

Salvador Correia. Segundo informações indirectas dadas pela imprensa 

local, as habilitações desta senhora tornavam-na recomendável à 

consideração dos responsáveis pela educação das crianças. Existia ainda, em 

1894, um colégio particular de Luanda  que era dirigido então por uma 

senhora de nome Augusta Morais Pires, o que levanta o problema de se 



218 

tratar ou não da mesma pessoa ou de alguém da sua família! 

  Anunciava-se, em 31 de Janeiro de 1884, que ía abrir nesta 

capital um novo colégio de ensino particular, a que se dava o nome de 

Colégio de Nossa Senhora do Rosário. Ficava situado "num dos locais mais 

salubres da cidade", não se indicando nem a rua nem o bairro. Também 

desconhecemos quem fosse o proprietário, o director ou os professores, 

assim como não sabemos se chegou ou não a funcionar. Referimo-lo apenas 

por curiosidade histórica. 

  Não vamos fazer menção das iniciativas que as missões 

cristãs, católicas ou não, empreenderam em diversos pontos da Angola — 

Lândana, São Salvador, Malanje, Moçâmedes, Huíla. Os resultados foram 

muito diversos e nem sempre a finalidade última era a difusão do saber, mas 

sim a expansão dos ideais religiosos. Por vezes, os frutos colhidos foram 

satisfatórios, outras vezes nem tanto! 

  Para encerrar este capítulo, faremos referência muito especial 

a uma ilustre senhora católica, de origem irlandesa mas educada na França e 

cujo nome é Henriqueta Deehan. 

  Miss Herriet (Herreeth) Deehan tinha maneiras muito 

distintas. Era uma professora muito consciente da sua missão, dedicada ao 

ensino e invulgarmente culta. Viajara por diversos países da Europa, Ásia, 

África e Oceania. Residira na Inglaterra e na França. Exercera o magistério 

em Lisboa. Deveria ter-se fixado em Moçâmedes pelo ano de 1880, 

mantendo-se ali em 1894. Ensinava Português, Francês, Inglês, Geografia, 

História, Desenho, Música, etc. A sua escola era frequentada pelas jovens 

do sexo feminino das mais distintas famílias da cidade, mantendo-se ali até 

bastante tarde, algumas só saíam para casarem... Este colégio, no dizer de 

um inspector, era a escola que em Angola ministrava mais vasto programa 

educativo, rivalizando com as melhores de Portugal e mesmo da Europa! 

Preenchia, por si só, o lugar de muitas mestras, emprestando ao ensino 

grande seriedade e importância, insistência e intensidade. Os desenhos e 

bordados das suas educandas poderiam colocar-se a par dos mais perfeitos 

das exposições escolares realizadas em qualquer país! Embora, em regra, 

recebesse só meninas, aceitava algumas vezes, por excepção, alguns 

rapazinhos, mas exclusivamente quando eram irmãos das suas alunas. 

  A Câmara Municipal de Luanda, a partir do ano lectivo de 

1873/1874, concedeu às escolas a importância de quatrocentos mil reis, para 

prémios aos professores primários particulares da cidade que propusessem 

mais alunos a exame e fossem aprovados, e ainda aos estudantes que mais 

se distinguissem pelos resultados obtidos. Apesar de já nos anos anteriores 

ter sido instituído, este prémio nunca chegara a ser atribuído até então, o que 
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as entidades municipais lamentavam, pois isso manifestava pouco interesse 

pelo ensino e pelo estudo.  

  A partir de agora, Angola vai entrar numa época em que as 

condições gerais se modificaram bastante, embora se não possa dizer que 

tenha crescido muito o interesse pela difusão do ensino e que os particulares 

se interessassem  grandemente por este problema. Para formar uma ideia 

global, bastará o que fica dito destes pioneiros do ensino particular, em 

Angola. 
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TENTATIVAS MISSIONÁRIAS 

 
  O ambiente geral português, dos meados do século XVIII a 

meados do século XIX, era francamente contrário às congregações 

religiosas e, consequentemente, às missões católicas ultramarinas que elas 

sustentaram. A prova da hostilidade que Portugal votou àquelas instituições 

está no facto de o Marquês de Pombal ter expulsado os jesuítas e Joaquim 

António de Aguiar ter extinguido todas as ordens religiosas, qualquer que 

fosse o seu tipo e a sua finalidade e tanto de um como do outro sexo. 

Falando da Espanha, o historiador Antony Beevor diz que o motivo da 

perseguição política aos frades e freiras foi para poderem confiscar os seus 

bens. A razão poderá adaptar-se bem ao caso português. Não obstante tudo o 

que possa afirmar-se, na segunda metade do século XIX manifestaram-se 

algumas tentativas sérias de remédio contra o mal que afligia a acção 

missionária e dificultava  a obra civilizadora que desde os primeiros tempos 

da presença lusa no ultramar vinha sendo exercida, e que podia entroncar no 

período áureo dos descobrimentos.  

  Em 1842, já D. Frei Jerónimo do Barco da Soledade, bispo 

resignatário de Cabo Verde, D. José Luís Gonzaga de Sousa Coutinho 

Branco e Meneses, conde de Redondo, António de Saldanha Albuquerque 

de Castro Ribafria, par do reino, e outras individualidades que com eles 

colaboravam  tentaram fundar em Lisboa a Associação Católica destinada à 

Educação e Ensino dos Missionários. O Governo autorizou a fundação por 

portaria de 10 de Janeiro de 1843, mas a obra não deu os frutos que seria 

lógico esperar dela, tendo tão influentes como poderosos patronos... 

  Em 1856 surgiu novo projecto, desta vez com o apoio e 

patrocínio do grande estadista português, Sá da Bandeira, uma das mais 

gloriosas e humanitárias figuras da História de Portugal, que devotava à 

África um interesse, dedicação e simpatia filantrópica excepcionais. 

Tratava-se então da Associação Promotora da Civilização da África. 

Exerceu ainda certa actividade, nos primeiros tempos; mas a partir de 1859 

deixou de se falar nela. Os seus fins não eram, precisamente, de apoio às 

missões católicas, embora as não combatesse e até as favorecesse; era antes 

uma espécie de tentativa de civilização laica, à margem de conceitos 

religiosos, segundo o figurino da época. O marquês de Sá da Bandeira, 
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apesar de toda a sua grandeza e projecção, apesar da grande obra 

humanitária que pôs em marcha, apesar de lhe terem ficado a dever muito os 

nativos da África, e nomeadamente os de Angola, era um representante 

qualificado dessa corrente ideológica, um expoente destacado dessa 

concepção civilizadora. Vem a propósito referir que, em certo documento 

emanado do Conselho Ultramarino, Almeida Garrett lamentava que tivesse 

convicções diferentes das suas, acerca da influência do Cristianismo na 

abolição da escravatura e administração da justiça, uma vez que no seu 

próprio conceito Evangelho era sinónimo de Civilização.  

  Em 1858 foi pedida a aprovação do Governo para uma nova 

instituição de apoio às missões católicas portuguesas e auxílio aos povos 

atrasados do continente negro, a Associação da Imaculada Conceição. 

Tinha como finalidade expressa nos seus estatutos acudir à África, bem 

carecida de auxílio. O projecto não teve a indispensável homologação 

ministerial. Logo a seguir à confirmação de D. José Lino de Oliveira, como 

bispo de Angola e Congo, em 21 de Dezembro de 1863, fez-se nova 

tentativa para obter a aprovação daquele projecto e respectivos estatutos. Foi 

o próprio prelado que dirigiu a petição, e até há quem afirme que a entregou 

pessoalmente ao ministro. Nem assim a ideia teve concretização prática, 

pois o requerimento não foi deferido.  

  No dia 10 de Fevereiro de 1860, continuando ainda em 

Pinheiro Grande, do concelho de Chamusca e distrito de Santarém, sua terra 

natal, e tendo em vista as necessidades da cristandade de Angola, a que iria 

dedicar o seu zelo e cuja responsabilidade pesava sobre os seus ombros de 

gigante, o bispo D. Manuel de Santa Rita Barros propôs ao ministro a 

nomeação de uma comissão destinada a recolher donativos e subsídios para 

a manutenção da obra missionária angolana. Em nota ao referido documento 

declara-se que, por motivos pouco evidentes, a proposta não chegou às mãos 

do ministro... A título de curiosidade, vale a pena fixar os nomes dos seus 

componentes, todos eles figuras de alto relevo, e que eram os seguintes: 

—D. Francisco de Sales Maria José António de Paula Vicente Gonçalves 

Zarco da Câmara, marquês de Ribeira Brava; 

—D. José de Meneses da Silveira e Castro, marquês da Valada; 

—D. António do Santíssimo Sacramento; 

—Tomás de Almeida e Silva Saldanha; 

—P. José Maria da Silva Ferrão de Carvalho Martens, futuro bispo das dio-

ceses de Bragança e de Portalegre; 

—P. António Alves Martins, o futuro famoso bispo de Viseu e também po-

lítico muito conhecido; 

—P. Francisco do Patrocínio Madeira; 



222 

—Conselheiro António Rodrigues de Sampaio; 

—José Joaquim de Almeida Lima (Quinta da Cardiga); 

—Alexandre Balduino Severo de Mendonça, deputado por Angola; 

—António Joaquim Ribeiro Gomes de Abreu, médico; 

—Alexandre Magno de Castilho, membro da Sociedade Promotora da Civi-

lização da África. 

  Mostrando louvável zelo pelas coisas divinas, logo que se 

deslocou para Luanda, onde viveu apenas quatro meses, D. Manuel de Santa 

Rita Barros fundou nesta cidade, na data de 24 de Setembro de 1861, a 

Associação das Damas Zeladoras da Decência do Culto Divino, a fim de 

acudir às igrejas com paramentos e alfaias sagradas, imagens, vasos 

litúrgicos, etc.. Deveria trabalhar em ligação com outra, recentemente 

instituída em Lisboa, a Associação de Caridade para promover meios de 

acudir às grandes necessidades da Religião Católica em Angola. Nunca 

mais encontrámos qualquer referência a estas associações. Aquela deveria 

ter morrido à nascença, indo a enterrar com o seu fundador, como 

normalmente acontece quando iniciativas semelhantes ainda não estão 

devidamente enraizadas; só se aguentam desde que sejam carinhosamente 

amparadas por quem as idealizou.  

  Em diploma legal com data de 17 de Dezembro de 1868, o 

ministro Luís Augusto Rebelo da Silva fixou as vantagens a conceder aos 

sacerdotes que, estando a exercer funções do seu ministério no ultramar, 

acumulassem também o encargo docente. Procurava-se suprir assim a falta 

de pessoal devidamente habilitado para o ensino, dando impulso novo ao 

movimento de escolarização, que sofrera acentuado abaixamento de 

interesse, uma paralisação notória que continuaria ainda a manifestar-se 

durante mais de uma década de debilidade orgânica e de estagnação 

anémica. 

  A política ultramarina portuguesa modificou-se muito a partir 

dos meados do século XIX, como já sabemos. Começou a verificar-se que a 

civilização dos nativos tinha interesse enorme para a conservação das terras 

africanas e sua integração no património nacional, adoptando a mentalidade 

ocidental. Reconheceu-se que a guerra feita às missões, através da 

perseguição e combate aos institutos religiosos, se reflectiu no conjunto dos 

problemas nacionais, dificultando-os muito e tornando alguns deles quase 

insolúveis. Procurou-se remediar o mal feito, já que se não podia vencê-lo 

definitivamente nem suprimi-lo de vez. Foi enfrentado com os recursos de 

que se dispunha, tentando resolvê-lo na medida do possível. Assim, em 

1871, vieram para Angola os primeiros cinco padres goeses, de vinte e três 

sacerdotes indianos que aqui exerceram as suas funções de curas de almas e 
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o ministério missionário. O Estado da Ìndia ajudou a resolver as 

dificuldades da evangelização de Angola, dentro das suas disponibilidades 

de clero, bem superiores às africanas.  

  No dia 9 de Setembro de 1875, chegaram a Luanda os quatro 

primeiros clérigos do Real Colégio das Missões, que funcionava em 

Cernache de Bonjardim. Haviam saído de Lisboa no dia 5 de Agosto. Eram 

eles o P. Carlos Ferreira Baptista, P. Custódio Maria Henriques Farto, P. 

António Pedro Martins e P. Boaventura dos Santos. Este tinha autorização 

para se demorar em Cabo Verde, não sabemos para quê; mas como a notícia 

da chegada a Luanda o inclui também, admitimos que fizeram juntos toda a 

viagem. Todos eles exerceram neste território as funções docentes, como 

professores de primeiras letras. 

  Os primeiros missionários da Congregação do Espírito Santo 

que trabalharam em Angola foram o P. José Maria Poussot, o P. António 

Anselmo Xavier Espitallié e o I.Estêvão Billon. Embarcaram em Bordéus, 

com destino a Lisboa, aonde chegaram no dia 27 de Janeiro de 1866. A 

Associação da Propagação da Fé, de Paris, entregara-lhes elevada soma de 

dinheiro, quinze mil francos, para as despesas da instalação da sua missão 

em África. O Governo francês fornecera-lhes passagem gratuita até Lisboa, 

pois a partir daqui ficariam  sujeitos às autoridades portuguesas. 

  Visitaram a Nunciatura Apostólica de Lisboa e estiveram 

também no Ministério dos Negócios Estrangeiros e no Governo do Distrito. 

Não deixariam, por certo, de contactar o Ministério da Marinha e Ultramar, 

a que ficavam a pertencer, na qualidade de missionários católicos. Sabia-se 

já, por via oficial, da sua vinda e dos bons propósitos que os norteavam. 

Foram recebidos, em toda a parte, com extrema amabilidade; facilitaram-

lhes as exigências diplomáticas e burocráticas legais até onde foi possível 

facilitar. Finalmente, puderam embarcar para Luanda, no dia 5 de Fevereiro 

seguinte. 

  Os deputados portugueses, que tão poucas vezes falavam do 

ultramar, levantaram-se apavorados contra o perigo da infiltração 

estrangeira no território de além-mar. Na sua ignorância estulta, condenável 

por ser ridícula, a infiltração era feita sob a forma de evangelização católica. 

Os missionários eram agentes disfarçados, que pretendiam minar a 

influência portuguesa! Preferiam o abandono sistemático da África e da obra 

missionária! Não tinham aprendido ainda a lição da História! Portugal não 

tinha gente que mandasse para as missões, alimentadas sobretudo pelas 

congregações religiosas, que tinham sido extintas e os seus membros 

expulsos. Os portugueses pretendiam ser diferentes, mais adiantados do que 

outros países da Europa, que as conservavam! Ainda hoje estamos sofrendo, 
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sob vários aspectos, inclusive o económico, os resultados de enganosos 

avanços! 

  Os missionários desembarcaram no Ambriz, no dia 14 de 

Março de 1866. Como o governador-geral de Angola e o bispo da diocese 

não estavam em Luanda, em vez de irem pessoalmente à cidade capital do 

território, escreveram cartas que seguiram no mesmo vapor. Ainda antes de 

dar início aos trabalhos missionários, o P. José Maria Poussot foi a Luanda, 

onde conferenciou com o prelado e com o governador-geral, nessa altura o 

contra-almirante Francisco António Gonçalves Cardoso, que tinha tomado 

conta do cargo no dia 12 de Março desse ano. O encontro com D. José Lino 

de Oliveira só pode ter ocorrido do dia 2 ao dia 5 de Abril, pois só se 

demorou esse tempo em Luanda, na sua viagem de regresso ao reino. Este 

prelado residiu em Moçâmedes de 14 de Fevereiro de 1865 a 28 de Março 

de 1866. 

  A Sagrada Congregação da Propagação da Fé, em carta de 12 

de Setembro de 1865, dizia que, por se terem retirado do norte de Angola os 

missionários portugueses e os capuchinhos italianos ao serviço de Portugal, 

renunciaram prática e formalmente às missões que mantinham naquela zona 

e por isso entregava o cuidado delas aos novos missionários e à 

Congregação do Espírito Santo. Conservar-se-íam as coisas no ponto em 

que anteriormente estavam, a fim de evitar conflitos de jurisdição e questões 

incómodas e aborrecidas entre os religiosos e o poder civil. Na prática, a 

autoridade e prestígio do ordinário da diocese não foram prejudicados. O 

superior dos missionários havia recebido de Roma poderes de prefeito 

apostólico; não quis pôr o facto em evidência, para não levantar atritos e 

dificuldades, para evitar negociações de compromisso com as autoridades 

portuguesas e com o prelado.  

  Em Luanda, mostraram-se todos também muito gentis com 

os missionários franceses, mas foram levantando dificuldades e entraves 

burocráticos à sua acção, pondo em pé uma muralha de exigências, que nos 

parecem exageradas, se atendermos a que o Governo de Lisboa havia dado 

consentimento e o exemplo de compreensão e simpatia, manifestado nas 

facilidades concedidas! A fundação canónica e legal da missão projectada, 

ou mesmo a ocupação de uma antiga missão abandonada, retardava-se cada 

vez mais. Por fim, a saída para o reino do pároco do Ambriz veio ajudar a 

resolver parcialmente o problema, simplificando-o, pois aqueles religiosos 

foram encarregados desta paróquia. Se não fosse isso, mais tempo estariam 

à espera de não sabemos que documento, tendo em mãos declaração escrita 

e oficiosa em que se afirmava não haver motivo para entravar o trabalho 

missionário dos padres franceses da Congregação do Espírito Santo, desde 
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que prestassem obediência ao prelado diocesano. Em 30 de Agosto, 

finalmente, o P. Poussot partiu para o Ambriz. 

  Os espiritanos foram recebidos nesta vila com inequívocas 

demonstrações de júbilo e simpatia. Deveria ter contribuído para isso o facto 

de o terreno estar já arroteado, com acção pastoral de certo modo 

prolongada. O povo e as autoridades locais auxiliaram-nos muito nos 

trabalhos e obras necessários à realização e concretização do ministério 

apostólico. Infelizmente, a mudança do chefe do município veio prejudicar o 

bom andamento das coisas, pois este funcionário não se mostrou disposto a 

continuar no rumo do seu antecessor. Em verdade, é característica da 

mentalidade lusitana não haver continuidade de acção, abandonar planos 

traçados pelos antecessores, mesmo que denotem abnegação, boa vontade, 

dedicação e serviço! 

  O P. José Maria Poussot adoeceu e voltou para a Europa, 

tendo desembarcado em Lisboa no dia 24 de Março de 1868. Por sua vez, o 

P. António Anselmo Xavier Espitallié faleceu em Luanda, a 29 de Março de 

1869. Outro missionário, o P. José Fulgêncio Lapeyre, que entretanto havia 

chegado a Angola, abriu uma escola na capital, pouco depois do falecimento 

do P. Espitallié. Quando chegaram ao porto desta cidade mais dois 

missionários que vinham reforçar os quadros, no dia 7 de Dezembro de 

1869, o P. António Maria Hipólito Carrie e o P. Dhyèvre, encontraram 

aquele muito doente, tão doente que veio a falecer no dia 19 de Janeiro de 

1870. 

  O P. Dhyèvre (cujo nome completo nunca conseguimos 

determinar) dirigiu-se a Moçâmedes, onde tencionava abrir uma escola, mas 

nada conseguiu. Como a saúde de ambos se sentisse fortemente abalada, 

regressaram à Europa, partindo de Angola no dia 19 de Maio daquele ano de 

1870. 

  O P. Carlos Duparquet, da Congregação do Espírito Santo, 

foi um  missionário que muito se interessou junto da Sagrada Congregação 

da Propagação da Fé para que fosse criada a Prefeitura Apostólica do 

Congo, confiando-a à ordem religiosa a que pertencia. Via nisso facilidade 

de actuação missionária. Encontrou-se em Lisboa com o bispo D. José Lino 

de Oliveira que, em 14 de Outubro de 1866, o nomeou pároco de 

Capangombe. Desembarcou em Moçâmedes no dia 4 de Dezembro e tomou 

conta da sua paróquia a 17 desse mês. Por motivos mal esclarecidos, voltou 

em breve para Portugal, em meados de 1867. Dedicou-se à fundação de um 

estabelecimento de preparação de missionários, tendo sido autorizado a abrir 

um seminário em Santarém, que recebeu a designação de Casa do Congo. O 

nome deste sacerdote francês ergue-se como um clarão no abatido panorama 
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missionário angolano. 

  Entretanto, em Lisboa desencadeava-se grande celeuma 

política à volta do nome dos missionários espiritanos gauleses, e 

especialmente em relação ao P. Carlos Duparquet. Isso demonstrou à 

evidência que o problema não seria resolvido com sacerdotes estrangeiros e 

que para solucionar os problemas missionários de Angola era preciso formar 

padres portugueses. Parece ter sido devido a isso que o grande missionário 

transferiu o seu campo de acção, mudando-se de Capangombe para 

Santarém. 

  Acabara a primeira tentativa da fixação dos missionários da 

Congregação do Espírito Santo, em Angola. Os parlamentares de Lisboa 

podiam agora descansar, pois não havia agentes da infiltração estrangeira 

nas missões angolanas. Os indígenas continuavam no seu abandono de 

séculos, no seu deprimente atraso social, sem haver quem fosse arrancá-los 

à barbárie, tazendo-os para a vida civilizada. Outras tentativas seriam 

experimentadas em breve, felizmente com melhores resultados. 

  A Santa Sé erigiu, em 9 de Setembro de 1865, como já 

dissemos, a Prefeitura Apostólica do Congo, confiando-a aos padres da 

Congregação do Espírito Santo. No dia 3 de Julho de 1879, era criada a 

Prefeitura Apostólica da Cimbebásia, por iniciativa da Sagrada Congregação 

da Propagação da Fé. Abrangia uma vasta região, mal delimitada, que ficava 

entre os rios Cassai, Zambeze e Orange. Reconhecia-se que Portugal não 

podia cumprir as obrigações missionárias que lhe competiam e por isso 

eram estabelecidas novas circunscrições territoriais, abrangendo vastas 

zonas sob o domínio português e se estendiam por terras que ficavam muito 

fora do actual limite das fronteiras de Angola, até bastantes centenas de 

quilómetros. 

  Em Setembro de 1873, os missionários da Congregação do 

Espírito Santo retomavam a iniciativa de se fixarem no território angolano, 

tendo fundado a missão de Lândana. A nova tentativa de evangelização e 

civilização ficou-se devendo aos cuidados do P. Duparquet e do P. Carrie. 

Tiveram de enfrentar e vencer vários obstáculos imprevisíveis, de que hoje 

mal podemos aperceber-nos. As famílias não compreendiam que os alunos 

trabalhassem na cultura da terra, tradicionalmente reservada às mulheres; 

manifestou-se estiagem prolongada, que foi atribuída pelos feiticeiros 

consultados à presença dos padres; registaram-se surtos de bexigas (varíola) 

e matacanhas (nígua, pulga do pé). A crendice local tinha sempre uma fácil 

explicação, atribuindo aos adventícios tudo o que lhe desagradava. 

  Fundaram desde logo uma escola, como pode deduzir-se do 

referido. Estabeleceram um internato.  Dez anos mais tarde, em 1883, 
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vieram fixar-se ali, a fim de coadjuvarem na obra missionária, as Irmãs de S. 

José de Cluny. Entretanto, em 20 de Outubro de 1879 havia já sido 

inaugurado um seminário para a formação de clero nativo. 

  Em 1887, fixaram-se em Luanda os religiosos da 

Congregação do Espírito Santo, o P. Afonso Gauthier e o P. José Faxel. 

Ficaram a trabalhar como capelães tanto no hospital como no Depósito de 

Degredados, assistindo os enfermos e os condenados ao desterro com o 

apoio e o consolo da religião.  

  Admite-se que a data da fixação em Luanda dos dois 

missionários, 28 de Janeiro de 1887, corresponda à da instalação da 

respectiva Procuradoria Missionária, de que eles ficaram encarregados. 

Abriram em breve na cidade uma escola para crianças pobres, em local que 

não conseguimos determinar com exactidão mas que deverá ter sido na área 

do musseque das Ingombotas. Vinte anos antes, os seus confrades abriram a 

sua aula junto da ermida da Nazaré.  

  A Procuradoria Missionária de Luanda estava dependente da 

Procuradoria-Geral das Missões, que tinha a sua sede em Lisboa e veio a ser 

estabelecida em 15 de Agosto de 1896, portanto mais recente do que a de 

Angola. Ficou encarregado do seu funcionamento o P. Cristóvão José 

Rooney, em 27 de Outubro de 1904 substituído pelo P. José Maria Antunes, 

que tanto trabalhou por Angola e se distinguiu pelas suas excepcionais 

qualidades. Reconhecendo o valor da acção dos missionários da 

Congregação do Espírito Santo, apesar de a maior parte dos seus membros 

ser constituída por padres estrangeiros, o Governo Português concedeu-lhes, 

em 5 de Novembro desse mesmo ano de 1896, o subsídio de cinquenta e 

dois contos, tendo em vista as missões de Angola. 

  No dia 16 de Setembro de 1887, o ministro da Marinha e 

Ultramar, Henrique de Barros Gomes, criou por decreto a Junta-Geral das 

Missões, cuja finalidade era dar impulso novo às actividades 

evangelizadoras. E em 14 de Novembro de 1889, foi fundada a Escola 

Agrícola Colonial, em Sintra, iniciativa que também está ligada às 

actividades missionárias da Congregação do Espírito Santo.  

  A fundação da Escola Agrícola e Colonial de Sintra ficou a 

dever-se ao espírito de iniciativa de um sacerdote espanhol, o P. João José 

Quesada. Sem nunca ter trabalhado em Angola, deixou o seu nome 

intimamente ligado à obra civilizadora destas terras, pois ao contactar com o 

missionário angolano P. José Eigemann criou em si o entusiasmo 

apostólico, que soube transmitir depois à condessa de Bobadela e Camarido, 

D. Maria Isabel Freire de Andrade e Castro, que pôs à sua disposição duas 

quintas de que era proprietária, antiga residência de seus avós, a Quinta da 
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Piedade e a Quinta do Despacho, onde veio a estabelecer-se aquela escola, 

que se considera única no seu género, no nosso historial missionário. Os 

elementos que ali se preparavam destinavam-se exclusivamente às missões 

angolanas. 

  A propósito da referência à Escola Agrícola e Colonial de 

Sintra e aos seus fundadores, P. João José Quesada e condessa de Bobadela 

e Camarido, podemos fazer menção a uma medida que o Ministério da 

Marinha e Ultramar preconizou, em 21 de Dezembro de 1895, segundo a 

qual o governador-geral de Angola devia ordenar ao superior das missões do 

distrito de Benguela que, sem perda de tempo, iniciasse com os meios de 

que dispunha, e que no orçamento do ano seguinte seriam aumentados e 

reforçados, a plantação de géneros que permitissem fornecer mantimentos 

para abastecimento das missões, aliviando desta forma o tesouro público do 

encargo de lhes fornecer tudo aquilo de que precisavam e que na região 

podia produzir-se economicamente. Era-lhe concedido o terreno necessário 

para fazer a exploração sugerida, até ao limite de sessenta quilómetros 

quadrados, ou sejam seis mil hectares.  

  Recordamos que outrora as congregações missionárias 

viram-se obrigadas a lançar mão da iniciativa de estabelecerem em Angola 

hortos e arimos. Serviam de escola prática para a divulgação de noções 

fundamentais sobre agricultura e, ao mesmo tempo, forneciam recursos que 

Portugal distante e com transportes incertos não podia assegurar. O exemplo 

dos antigos continuava, talvez inconscientemente, a servir de útil e profícua 

lição   

  Não podendo fazer a crónica das actividades desenvolvidas 

pelos missionários espiritanos, não deixaremos de referir que, até ao final do 

século XIX, alargaram o seu campo de acção a numerosas localidades e 

regiões, que indicaremos sumariamente. Pouco mais ou menos, a ordem 

cronológica das fundações efectuadas é a seguinte:  — Omaruru (1879); 

Huíla (1881); Humbe (1882); Ambuelas (1883); Cuanhama (1883); 

Cassinga (1887); Lubango, depois Sá da Bandeira, desde logo com 

categoria de paróquia (1888); Jau (1889); Caconda (1890); Malanje (1890); 

Cabinda (1891); Cachingues (1892); Tchivinguiro (1892); Lucula (1893); 

Libolo (1893); Quihita (1894); Catoco, para o que em 1888 fora feita uma 

tentativa infrutífera (1894); Bailundo (1895); Cuchi (1897); Capembe 

(1897); Munhino (1898) e Mussuco (1900). Podemos pensar que nem todas 

pudessem ser classificadas como missões de pleno direito e actividade, 

sendo algumas delas melhor ordenadas sob a categoria de estações 

missionárias. 

  A fim de evitar problemas e afastar dificuldades, logo que foi 
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nomeado para a diocese de Angola e Congo, o grande prelado D. António 

Barbosa Leão procurou contactar com a Santa Sé no sentido de ajustar os 

limites da jurisdição do bispo diocesano com as fronteiras territoriais da 

soberania portuguesa.  O Vaticano recebeu com boa vontade esta justa 

pretensão do prelado de Luanda e do Governo Português, de modo que a 

partir de 1 de Janeiro de 1907 todo o território de Angola ficava sob a sua 

autoridade. Para melhor compreensão do problema devemos acrescentar que 

D. António Barbosa Leão foi elevado à dignidade episcopal no decorrer do 

ano de 1906, pelo que podemos constatar o interesse dispensado pela Santa 

Sé à satisfação de pretensões razoáveis, que poderiam vir a despertar na 

consciência portuguesa novos estímulos missionários.  

  A sequência dos assuntos relativos à acção desenvolvida pela 

Congregação do Espírito Santo e aos problemas que com ela se prendem 

directamente levou-nos a avançar no tempo, até entrarmos no século XX. 

Recuemos, porém,  um pouco e retomemos o fio da narrativa no ponto em 

que o deixámos.  

  Em 4 de Setembro de 1874, foi fundada pelo Arcebispo de 

Mitilene, cujo nome ignoramos, uma nova instituição que se propunha 

auxiliar as missões católicas ultramarinas, tão desprezadas por todos. 

Tratava-se da Associação de Propagação da Fé nas Missões Portuguesas 

do Ultramar. Mas não pôde cumprir o programa que havia sido 

estabelecido.  

  No ano de 1881, fez-se nova tentativa, cujos frutos não foram 

satisfatórios. Instituiu-se, com efeito, nesta data, a Associação Católica 

Portuguesa em benefício das Missões nas Províncias Ultramarinas de 

Angola, São Tomé, Moçambique e Timor. O seu programa era vasto, mesmo 

ambicioso. E foi pena que não pudesse ser cumprido. Mais uma tentativa de 

pouco fruto a juntar a outras! 

  Não queiramos, no entanto, ser iconoclastas e demolidores 

por sistema. Por esta altura da História de Angola foram realizadas 

tentativas do mais alto interesse, de que podemos salientar o 

estabelecimento da missão do Congo, a que dedicou o seu entusiasmo e 

dedicação o futuro bispo de Moçambique, de Meliapor e do Porto, D. 

António José de Sousa Barroso. Foram iniciativas que produziram 

abundantes e valiosos frutos.  

  Em 1883, fazia-se mais uma experiência, uma tentativa cheia 

de boa vontade, com a fundação da Associação Auxiliar da Missão 

Ultramarina. Finalmente, em 1891, era introduzido em Portugal um 

organismo que nasceu na França e que tinha já sido aprovado, recomendado, 

indulgenciado e patrocinado pelos Papas, nomeadamente Pio IX e Leão 
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XIII, a Associação de Orações e Boas Obras pela Conversão dos Pretos. 

No caso português, começou por publicar um boletim em que se inseriam 

notícias relativas à actividade missionária, sobretudo em relação a Angola.  

  Na sua primeira carta pastoral, que tem a data de 15 de 

Setembro de 1880, o bispo da diocese de Angola e Congo, D. José Sebastião 

Neto, que havia desembarcado em Luanda exactamente uma semana antes, 

propunha-se fundar o maior número de escolas que fosse possível criar e 

manter. No dia 1 de Outubro seguinte, publicou uma espécie de programa 

que deveria ser adoptado no seminário-liceu, pelo qual se verifica que as 

disciplinas a ministrar ali deveriam ser as de Português, Latim, História, 

Geografia, Filosofia e Direito Natural. 

  Em 2 de Outubro de 1880, era nomeada numerosa comissão 

para estudar e tentar resolver os problemas culturais, constituída por: 

—D. José Sebastião Neto, prelado da diocese; 

—Felisberto de Bettencourt e Miranda Júnior, secretário-geral; 

—António Manuel Teixeira de Sequeira, juiz da Relação; 

—Francisco António Pinto, juiz de Direito; 

—António Carlos de Carvalho Barreto, procurador da Coroa; 

—Arnaldo de Morais Guedes Rebelo, director das Obras Públicas; 

—Adriano Augusto Lopes, médico dos Serviços de Saúde; 

—Guilherme Gomes Coelho,  segundo-tenente da Armada; 

—Eduardo Ayala dos Prazeres, comerciante; 

—José Maria da Lembrança de Miranda Henriques, professor aposentado; 

—Joaquim Eugénio de Sales Ferreira, professor da Escola Principal. 

  Segundo o texto da portaria correspondente, reconhecia-se 

que era grande o atraso e o abandono em que se encontrava a instrução 

pública, e pretendia-se remediar tal estado de coisas, empregar os esforços 

indispensáveis para tornar o ensino em Angola adequado, profícuo e 

benéfico, despertar através dele maior amor ao trabalho, e concorrer para o 

desenvolvimento da civilização e da cultura moral dos povos. Tinha-se em 

vista organizar melhor o ensino primário, secundário e profissional, 

prestando particular atenção aos ofícios e artes mais úteis e indispensáveis. 

A comissão deveria estudar detida e cuidadosamente este assunto e propor 

depois as medidas que julgasse oportunas. As propostas apresentadas seriam 

enviadas para Lisboa e apreciadas pelo Governo central. O governador-geral 

depositava plena confiança no zelo, dedicação, competência e ilustração dos 

membros da comissão, que era formada, efectivamente, pelos nomes mais 

representativos do meio social da cidade de Luanda, naquele tempo.  

  A título de curiosidade, vale a pena referir aqui que o bispo 

D. José Sebastião Neto se fez acompanhar, na sua vinda para Angola, por 
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sete missionários de grandes qualidades, três dos quais viriam a ser, pouco 

depois, elevados à dignidade episcopal — D. António José de Sousa 

Barroso, D. Sebastião José Pereira e D. Henrique José Reed da Silva; os 

restantes missionários eram o P. Francisco Xavier Pereira, o P. Mariano 

António Nicolau de Sousa Tavares, o P. António Simão do Rosário 

Mascarenhas e o P. Joaquim de Jesus Anunciação Folga. Todos estes e 

todos os demais que trabalhavam na província foram nomeados para 

exercerem as funções de professores do ensino primário ou então para o 

seminário-liceu.  

  No ano de 1886, a diocese de Angola e Congo foi dividida 

em arciprestados, sendo criados os de São Salvador do Congo, Santo 

António do Zaire, Huíla e Moçâmedes. Os sacerdotes a quem foram 

confiados os cargos de arciprestes foram o P. António José de Sousa 

Barroso, o P. José Maria Pereira Folga, o P. José Maria Antunes e o P. José 

Maria de Morais Gavião, pela ordem respectiva. 

  A situação missionária retrocedeu um pouco nos anos 

seguintes. Avanços e recuos eram habituais e podemos dizer que 

característicos da missionação de Angola, como deve ter ter sido apercebido 

ao longo destas páginas. E isso ocorreu apesar de trabalharem aqui nomes 

grandes da História Missionária de Angola. Podemos dizer que, segundo 

informações do bispo D. António Tomás da Silva Leitão e Castro, com data 

de 24 de Abril de 1889, vinte e quatro dos trinta e três concelhos que então 

havia em Angola não tinham pároco nem missionário. Para efeito de 

assistência religiosa, os concelhos agrupavam-se assim: 

—Novo Redondo e Egito; 

—Barra do Bengo, Barra do Dande, Alto Dande, Calumbo, Icolo e Bengo e 

Zenza do Golungo; 

—Cambambe, Muxima, Massangano, Cazengo, Ambaca, Golungo Alto e 

Pungo Andongo; 

—Malanje, Tala Mugongo, Cassanje e Duque de Bragança; 

—Benguela, Catumbela e Dombe Grande; 

—Lubango, Capangombe, Humpata, Quilengues e Caconda;  

—Moçâmedes e Porto Alexandre; 

—Encoje e Bembe. 

  Atendendo ao número indicado, falta mencionar neste 

esquema dois concelhos. Pensando um pouco, somos levados a admitir que 

sejam os de Luanda e do Ambriz! 

  Outro documento, este com data de 26 de Novembro de 

1895, dá-nos a indicação esquemática das missões católicas em 

funcionamento, ano da sua fundação e número de sacerdotes que nelas 
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trabalhavam. Devemos ter em conta que não eram indicadas as paróquias, 

de que ignoramos o número e localização. A sua distribuição era como se 

segue: 

 

 

MISSÕES SUJEITAS AO PRELADO 

 

Moçâmedes   

Huíla 1891 6 

Jau 1889 2 

Tchivinguiro 1892 2 

Quihita 1894 2 

Benguela   

Caconda 1889 4 

Bié 1890 2 

Luanda   

Procuradoria-Geral de Luanda 1887 2 

Malange 1890 3 

Calulo 1894 2 

Congo   

Santo António do Zaire 1887 1 

São Salvador do Congo 1881 3 

 

 

MISSÕES NÃO SUJEITAS AO PRELADO 

 

Congo   

Lândana 1865 6 

Cabinda 1891 2 

Luali 1890 2 

Lucula 1893 1 

Benguela   

Cassinga 1885 3 

 

   

  Estavam fundadas ainda as missões de Gambos e de 

Bailundo e esperava-se fundar em breve a de Quiteve. 

  O último quartel do século XIX teve uma importância 

excepcional para a África e, consequentemente, também para Angola. A 
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Europa disputava entre si os territórios deste continente, criando interesses 

novos e levantando questões também novas. Isso contribuiu para ajudar a 

encontrar soluções, mesmo as relacionadas com o problema missionário e 

escolar, trilhando caminhos que antes ninguém se atreveria a seguir.  

  Em Janeiro de 1883, as Irmãs de S. José de Cluny iniciaram 

os trabalhos da sua fixação em Lândana. Em Março do mesmo ano, foram 

para Luanda as Irmãs Hospitaleiras. Foram as primeiras religiosas a 

fixarem-se neste território, para se dedicarem à evangelização, ao ensino ou 

à assistência. 

  No dia 15 de Maio de 1885, embarcaram em Lisboa, com 

destino a Angola, a bordo do vapor África, três religiosas de S. José de 

Cluny, que nos aparecem no documentos da época sob a designação de 

Irmãs Educadoras, por se dedicarem especialmente à obra educativa e às 

actividades escolares. Destinavam-se às colónias do planalto sul. O 

governador do distrito de Moçâmedes, Sebastião Nunes da Mata, empregou 

toda a sua influência para as reter na cidade, demovendo-as de se 

transferirem para o interior. Conseguiu os seus intentos e as religiosas 

estabeleceram-se ali, abrindo pouco depois a sua primeira escola. Segundo 

certas indicações que conseguimos obter, foi no dia 8 de Julho desse ano de 

1885 que se fixaram em Moçâmedes. Foi a primeira povoação angolana a 

aproveitar-se da meritória acção das Irmãs Educadoras, se exceptuarmos a 

missão de Lândana, onde se estabeleceram em 1883, portanto dois anos 

mais cedo.  

  A propósito da actividade do magistério desenvolvida pelos 

missionários e pelas religiosas, podemos referir que o superior da missão de 

Lândana apresentou, em dado momento, ao Governo Português, através das 

autoridades competentes, o pedido de subsídio para dois professores de 

instrução primária e igualmente para duas mestras de primeiras letras, que 

regessem as escolas da missão. Com data de 4 de Julho de 1893, a Junta-

Geral das Missões (de que Fernando Pedroso era secretário) enviou ao 

ministro um ofício em que indicava destinarem-se os referidos professores 

às escolas das missões filiais de Luali e Cabinda, à semelhança do que 

estava a praticar-se em relação às de Lândana. Afirmava ser escusado 

apresentar razões justificativas do pedido a quem tão bem conhecia, como 

era o caso do ministro, a benemérita obras realizada pelas missões dos 

padres da Congregação do Espírito Santo, em Angola; as escolas, dizia-se 

expressamente, eram portuguesas. Estava decidida a criação de nova missão, 

além das três que existiam no enclave de Cabinda, podendo ter-se desde já 

em conta este pormenor.  

  O decreto de 2 de Setembro de 1889 criava a missão de 
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Caconda, que a provisão episcopal de 4 de Novembro erigia canonicamente. 

Os missionários chegaram ali no dia 10 de Dezembro seguinte. Em Março 

de 1892, desembarcavam em Moçâmedes algumas religiosas de S. José de 

Cluny que se destinavam a esta localidade, para onde seguiram e onde se 

fixaram em 16 de Junho desse ano.  

  No dia 9 de Novembro de 1893, desembarcaram no porto de 

Luanda mais algumas freiras, que deviam seguir para a missão estabelecida 

em Malanje. Estiveram algum tempo na capital do território, tendo partido 

para o interior no dia 25 desse mês. A missão de Malanje havia sido fundada 

em 31 de Maio de 1890 pelo P. Jorge Kraft, que ali chegou nesse mesmo dia 

com os seus companheiros de trabalho e de apostolado, outro sacerdote e 

dois irmãos auxiliares. Deve referir-se que foi legalmente instituída por 

decreto de 31 de Outubro de 1889, e estabelecida por portaria episcopal de 3 

de Maio seguinte. Nos primeiros tempos foi necessário vencer grandes 

dificuldades; mas depois que se estruturou em bases sólidas prosperou 

muito  e pouco depois abriu uma filial nos subúrbios da cidade, que nos 

documentos da época é designada por Canâmboa. Estava-se então no ano de 

1896.  

  No decorrer de 1897, chegaram a Angola algumas religiosas 

de S. José de Cluny, que se destinavam a Moçâmedes. O governador-geral 

António Duarte Ramada Curto, com o apoio de outros elementos de 

influência na cidade, instou com elas para se fixarem em Luanda. Desejava 

que abrissem uma escola, o que efectivamente fizeram; começou a 

funcionar no dia 1 de Dezembro desse ano, na Rua da Misericórdia.  

  Este estabelecimento de ensino destinava-se à educação das 

crianças do sexo feminino, embora dentro em pouco tivesse havido 

necessidade de se admitirem algumas do sexo masculino. O Boletim Oficial 

de Angola chegou mesmo a publicar o nome dos alunos que a 

frequentavam, em 14 de Janeiro de 1899. Constavam da lista centena e meia 

de nomes, sendo vinte os alunos que frequentavam a escola indígena. 

Sabemos que a iniciativa da abertura desta escola se deve ao prelado 

diocesano, D. António Dias Ferreira. Recordamos, porém, que a primitiva 

informação recolhida a atribuía a D. António Barbosa Leão, o que não 

corresponde à verdade dos factos, pois este antístite só em 1906 tomou 

conta do governo do bispado. Deve ter havido confusão com o pensionato 

que as religiosas abriram em 1907, quando este bispo estava, realmente, à 

frente dos destinos da diocese de Angola e Congo. O citado pensionato foi 

aberto em Outubro e destinava-se ao alojamento dos filhos das famílias do 

interior, a residir na cidade, e que não tinham quem os recebesse em 

Luanda.  
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  A escola indígena, acima mencionada, funcionava no bairro 

das Ingombotas, que então era ainda considerado subúrbio da capital. Vivia 

ali a população mais pobre da cidade desse tempo, referindo-se-lhe 

numerosos documentos relativos à instrução, à evangelização e à assistência 

sanitária. 

  No dia 30 de Abril de 1900, foi nomeado um júri de exames 

para presidir aos que deveriam efectuar-se na escola dirigida pelas Irmãs 

Educadoras. Prestaram provas somente três alunas, o que para o tempo era 

alguma coisa. Para além do número, este acto teve relativa importância 

histórica pela circunstância que com ele se prende, a da mudança de ano 

escolar, do tipo português para o tipo nitidamente angolano.  

  Os membros do júri examinador eram figuras de altíssimo 

relevo na vida social luandense. Presidia o secretário-geral de Angola, 

Dr.Joaquim de Almeida da Cunha; os vogais eram o Dr.António José 

Cardoso de Barros e o Dr.José Maria de Aguiar. Os exames realizaram-se 

no dia seguinte, 1 de Maio. Segundo o relatório do presidente do júri, 

publicado pelo Boletim Oficial de Angola, a impressão deixada pelas 

examinandas foi a melhor possível, satisfazendo "como nunca nesta 

Província e como poucos no reino". 

  O secretário-geral exercia funções de inspector do ensino e 

nessa qualidade procurou informar-se de tudo o que dizia respeito  ao 

estabelecimento e ao aproveitamento das outras crianças, ficando 

plenamente satisfeito com o que pôde observar. A educação ministrada, diz 

ele, nada tinha de beata, pois verificara que se ensinava a Religião como a 

mãe cuidadosa a ensina aos seus filhos, educando-os mais no amor do que 

no temor de Deus. O Dr.Joaquim de Almeida da Cunha aproveitou esta 

oportunidade para sugerir a mudança do período de férias, afirmando que 

não se justificava que as férias grandes fossem em Setembro, como eram em 

Portugal, pois esse mês não é aqui nem tempo de praia nem tempo de 

colheitas, como na Europa. No seu entender, as férias grandes deviam dar-se 

em Fevereiro ou Março. Queremos salientar que, nesse tempo, as férias 

escolares de maior duração não ultrapassavam um mês.  

  A sugestão foi aceite. Por portaria de 7 de Agosto desse 

mesmo ano de 1900, o governador-geral António Duarte Ramada Curto 

determinava que nas escolas de Angola o mês de Setembro fosse tempo 

lectivo e as férias fossem dadas em Março. O secretário-geral não viu senão 

parcialmente a realização desta alteração, pois veio a falecer no dia 17 de 

Setembro seguinte. 

  Ainda a propósito dos referidos exames, o governador-geral 

Ramada Curto louvou, por portaria de 16 de Maio de 1900, as Irmãs 
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Educadoras, nos termos seguintes: 

 

  "Tendo eu confiado, em Dezembro de 1897, às Irmãs 

Educadoras, da Congregação de S. José de Cluny, a regência da cadeira de 

ensino primário, do sexo feminino, da cidade de Luanda, fechada por falta 

de alunas, e tendo presenciado o aumento sempre crescente do número de 

crianças matriculadas, vistas as informações prestadas com respeito à 

competência das professoras e aproveitamento das alunas, hei por 

conveniente louvar as Irmãs Educadoras, da referida congregação, que têm 

regido a escola, e em especial a superiora, Ir.Antónia Maria George, pelo 

zelo, competência e inteligência que têm demonstrado na regência da escola 

que lhes confiei". 

 

  As autoridades portuguesas souberam distinguir, na maior 

parte dos casos, a diferença que havia entre as boas freiras e os professores 

leigos nomeados para outras escolas. Podemos aperceber-nos também dela, 

se repararmos que, por esta altura, alguns deles tiveram de ser castigados, 

num tempo em que os serviços de inspecção e fiscalização eram ainda 

incipientes, não funcionavam com perfeição. 

  As Irmãs Educadoras agrupavam os seus alunos em cinco 

classes, conforme o seu adiantamento escolar. Por curiosidade, inserimos 

aqui o esquema do estudo ministrado: 

—Leitura, escrita e rudimentos de doutrina cristã; 

—Prática de ler, escrever e contar, e doutrina cristã; 

—Ler, escrever e contar, doutrina cristã e trabalhos manuais; 

—Gramática portuguesa, tabuada, aritmética, doutrina cristã e trabalhos 

manuais; 

—Gramática portuguesa, aritmética, sistema métrico, desenho, doutrina 

cristã e trabalhos manuais. 

  Os ventos da História começavam a soprar, na Europa, de 

quadrantes imprevistos, sobretudo nos sectores diplomático e científico. O 

Governo português viu em breve que lhe eram completamente 

desfavoráveis, verdadeiramente contrários aos interesses e à presença de 

Portugal na África. A política seguida nas dezenas de anos anteriores 

afastara-se da linha recta da obra civilizadora. A Europa não guardava a 

menor consideração por aquilo que Portugal julgava serem os seus direitos e 

se apoiava sobretudo nos valores históricos. Em face disso, por decreto de 

18 de Agosto de 1881, foram estabelecidas as Estações de Civilização, 

Protecção e Comércio, nas nossas províncias transmarinas, tendo cada uma 

delas um chefe, que devia ser um oficial do exército ou da armada, 
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conhecedor dos problemas africanos e com boa preparação humanística e 

científica; tinha adstrito um capelão e um médico, diversos mestres de 

ofícios, até ao máximo de doze por cada estação, com os aprendizes que 

fosse possível juntar. O resultado da iniciativa foi quase nulo, por se não ter 

atendido à razão fundamental que determinava o condicionalismo luso-

africano. Pretendia-se fazer com ordenados altos o que só poderia fazer-se 

com dedicação e renúncia, numa época em que as condições gerais, tanto 

em Portugal como no ultramar, não permitiam pôr em prática planos 

audaciosos.  Acabara poucos anos antes o período designado por Falsa 

Economia e pretendia-se agora tomar direcção e sentido contrários...  

  As estações de civilização destinavam-se a proteger os 

viajantes, a iniciar as populações nativas nos hábitos de trabalho, socorrê-las 

em épocas de crise, protegê-las contra quaisquer extorsões, auxiliar o 

estabelecimento de colonos europeus, ensaiar novas culturas, aclimatar 

plantas, prestigiar a civilização cristã e a cultura europeia, promover a 

difusão da língua portuguesa e outros valores estimáveis. Era então ministro 

da Marinha e Ultramar o conhecido político Júlio Marques de Vilhena. 

  Em 1880, foi nomeada uma comissão encarregada de estudar 

cuidadosamente o problema africano, sobretudo no aspecto missionário. 

Dois nomes se salientam entre os restantes, o de D. José Maria da Silva 

Ferrão de Carvalho Martens, bispo de Bragança e depois de Portalegre, e o 

do conselheiro Fernando Maria de Almeida Pedroso. O primeiro pertencera 

já a outra organização, nomeada em 1860, como vimos. 

  No dia 31 de Maio de 1884, partiu de Luanda para Lândana o 

pessoal da Estação Civilizadora de Cacongo, que ía instalar-se 

definitivamente naquela localidade. O respectivo chefe era José Emílio dos 

Santos e Silva, condutor de Obras Públicas, levando como secretário e seu 

substituto legal José António da Conceição, funcionário subalterno da 

Direcção das Obras Públicas. Como estamos vendo, a direcção desta estação 

era confiada a elementos que não correspondiam aos que primitivamente 

tinham sido previstos.  

  Em 25 de Junho de 1883, tinha sido assinado um contrato 

entre o rei do Congo e a Missão Inglesa, de confissão protestante, para a 

cedência de um lote de terreno em que pudesse construir as suas instalações. 

Serviu de secretário nas negociações o príncipe conguês, professor de 

instrução primária e grandemente devotado a Portugal, D. Álvaro de Água 

Rosada. Assinaram o documento D. Pedro de Água Rosada e os 

missionários M. Comber e J. M. Weeks (que noutro documento aparece 

como sendo J. H. Weecks, não sabendo qual das duas formas será a exacta). 

O governador-geral de Angola deu a sua aprovação em 29 de Julho 
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seguinte; o território era governado então por Francisco Joaquim Ferreira do 

Amaral. Na mesma ocasião era publicada a notícia da concessão de mais 

quatro parcelas de terreno, no Congo, a outras entidades, que não interessa 

enumerar. Aquela região da África começava a ser activamente disputada.  

  Um ofício do governador-geral António Duarte Ramada 

Curto, com data de 16 de Abril de 1896, mencionava acusações bastante 

graves relativas à actividade do missionário protestante, de nacionalidade 

suiça, Héli Chatelain, que no final do século passado muito se distinguiu em 

Angola, particularmente no que respeita aos estudos linguísticos e 

etnológicos. Embora as referências a este missionário sejam, em regra, 

bastante lisonjeiras, as de Ramada Curto eram-lhe desfavoráveis. Talvez o 

governador, como católico praticante e sincero, visse com certa reserva, 

mesmo com um pouco de má vontade, a actividade do prosélito Héli 

Chatelain, não sabendo apreciá-lo com imparcialidade e tolerância! 

Concretamente, é acusado de ser um dos principais agentes da campanha de 

descrédito contra a presença portuguesa em Angola. Afirma que Héli 

Chatelain acusava os portugueses, os boers e mesmo alguns indígenas de 

estarem envolvidos em actividades esclavagistas — assegurando que o 

chefe do concelho de Caconda o tinha dito, diante de numerosas 

testemunhas, confessando que a prática da escravatura  era geral, pelo que 

não podia interferir, tomando medidas repressivas... 

  Aceitemos que Héli Chatelain exagerasse um tanto os males 

que apontava ou que os generalizasse mais do que devia; mas não pode 

negar-se que, nesse tempo, embora em escala reduzida, havia ainda quem 

fizesse esclavagismo em Angola. Os missionários sinceros e escrupulosos, 

quer católicos quer protestantes, algumas vezes denunciaram abusos. O que 

sabemos de Ramada Curto não nos permite sequer aceitar a hipótese de ser 

conivente; talvez fosse antes um indivíduo dotado de puras intenções, que 

julgasse não haver quem se manchasse com a prática de tão hediondo crime 

— mas sabemos que havia e que o mal se prolongou até bastante tarde, 

embora sob aspectos novos, mais subtis e menos expostos, menos 

perigosos! 

  Entre todas as iniciativas tomadas nesta época histórica, há 

uma que merece referência muito especial e deve ser justamente destacada 

— a fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa. 

  A criação deste organismo localiza-se em 11 de Novembro 

de 1875, sendo o seu principal impulsionador Luciano Baptista Cordeiro de 

Sousa, notável homem de letras e escritor, profundamente dedicado ao 

estudo dos problemas que afectavam os territórios ultramarinos. Foi 

entusiasticamente coadjuvado por outros elementos, de que se destacam, por 
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exemplo, o visconde de S. Januário, o visconde de Santarém, o conselheiro 

Fernando Maria de Almeida Pedroso, Rodrigo Afonso Pequito, etc. 

  A Sociedade de Geografia agitou o problema colonial; 

formou a opinião pública; criou ambiente favorável a futuras realizações e 

iniciativas, a que deu decidido e valioso apoio; moveu interesses e 

influências no sentido de criar na alta sociedade portuguesa uma saudável 

curiosidade pelos assuntos e necessidades das províncias ultramarinas, com 

reflexo sobre a imprensa e a população, nomeadamente os homens de letras; 

aceitou a colaboração de missionários prestimosos, notáveis pela sua 

experiência da vida africana; publicou diversos trabalhos de divulgação e 

outros de alto interesse científico, geográfico e histórico; promoveu 

conferências, simpósios e estudos diversificados; confrontou, interpretou e 

imprimiu documentos; elaborou projectos que despertaram o entusiasmo 

nacional; deu a conhecer as aspirações de promoção social das gentes 

africanas. Sendo uma instituição de natureza científica e de carácter profano, 

temos de admitir com verdade que nenhuma outra a suplantou em mérito. A 

ela se deve muito do que se fez no último quartel do século XIX, e que foi 

talvez a maior obra de toda a acção civilizadora portuguesa. 

  Aproveitando as lições recebidas e procurando dar remédio a 

males que se manifestavam, o Governo de Lisboa criou, em 16 de Setembro 

de 1887, a Junta-Geral das Missões. Deveria tratar-se da remodelação ou 

restauração e actualização da antiga Junta das Missões, fundada por carta 

régia de 7 de Março de 1682. Era ministro da Marinha e Ultramar o grande 

político e cientista Henrique de Barros Gomes. Terminara a primeira 

infância da África. Angola, acompanhando o resto do continente, entrava 

também na sua adolescência! 

  A Conferência de Berlim, realizada nos fins de 1884 e 

princípios de 1885 (antecedida pela Conferência de Bruxelas, de Setembro 

de 1876), à qual assistiram a Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, 

Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Noruega, 

Portugal, Rússia, Suécia e Turquia, reconheceu entre outras coisas a 

validade da obra missionária, que Portugal havia desprezado durante tantos 

anos, pondo de parte as suas mais gloriosas tradições históricas. Também a 

Conferência de Bruxelas, a que Portugal não assistiu por não ter sido 

convidado, e outros acordos e tratados, realizados nos anos seguintes, 

reconheceram a validade da presença missionária, prestigiando o influente 

papel exercido pelas missões, que foram consideradas como testemunho da 

presença colonizadora dos países que as sustentavam. Nem sempre, porém, 

ao falar de "missões" se tinha em mente as católicas; muitas vezes  a 

referência dirigia-se às protestantes e até mesmo às expedições científicas e 
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comerciais. 

  Na Câmara de Deputados, em Lisboa, raramente eram 

tratados os problemas do além-mar português. Quando se falava neles, 

quase sempre se defendiam posições tortuosas, preconizavam-se medidas 

desastrosas, ainda mais nocivas do que o tradicional abandono. O conhecido 

historiador Fortunato de Almeida aponta, em nota ao texto de um dos seus 

conhecidos estudos, que a exposição mais extensa e possivelmente a mais 

séria de quantas se fizeram foi apresentada em meados de Maio de 1879 

pelo deputado Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima. Se o Parlamento 

cumprisse bem as suas obrigações de representante da soberania nacional e 

defensor dos superiores interesses da Nação, talvez os titulares das pastas 

governamentais se não obstinassem tanto em sustentar uma posição 

verdadeiramente contrária aos interesses do País e dos territórios 

ultramarinos, como depois se veio a reconhecer. Vivia-se muito de utopias, 

naquele tempo! Não chegara ainda a hora de acordar do sono em que 

Portugal havia mergulhado! E quando se acordou era demasiado tarde! 

  A adolescência de Angola — a que acima se fez referência 

— abrange, em princípio, um período de cem anos. Se quisermos aproveitar 

marcos históricos e figuras destacadas, poderemos dizer que a sua primeira 

infância se estende por quase trezentos anos, terminando com D. Francisco 

Inocêncio de Sousa Coutinho. Este grande governador do período 

pombalino abre a segunda infância de Angola, que vai até ao tempo de 

Caetano Alexandre de Almeida e Albuquerque, prolongando-se por um 

século. E começaria aqui um período novo, também de cem anos, que 

fecharia com a proclamação da independência e entrada na maioridade 

política!   
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PREPARAÇÃO PROFISSIONAL 

 
  O interesse votado às escolas de Angola, no final do século 

passado e princípios do decorrente, não teve orientação e intensidade 

constantes, havendo a destacar períodos de grande dedicação seguidos por 

outros de notório desinteresse. Além disso, pode registar-se ainda um factor 

permanente, que muito influiu nas medidas adoptadas e que consistiu em 

considerar-se a África como dependência económica da Europa, sujeitando-

a através da quase totalidade das iniciativas governamentais ou 

administrativas às conveniências precípuas e aos interesses primaciais dos 

países dominadores. Portugal, que antes adoptara uma política sua, eficiente 

ou deficiente, correcta ou não, vestia agora com desplante, com 

subserviência incompreensível, o figurino estranho. Tal facto influiu 

poderosamente na marcha da evolução escolar e determinou a adopção de 

medidas pouco sensatas, provocou o abandono das directrizes mais 

convenientes, motivou experiências pouco profícuas e, naturalmente, 

ocasionou uma paragem na difusão da cultura, subordinando a própria 

actividade escolar a interesses imediatos e a valores concretos, com o 

correspondente atraso da marcha da evolução social. 

  Costuma dizer-se frequentemente que Angola só teve ensino 

secundário a partir de 1919, data da fundação do Liceu Salvador Correia. 

Embora no fundo a afirmação seja verdadeira, não é completamente exacta. 

Não devemos esquecer que se fizeram aqui diversas tentativas para dotar a 

província com o ensino secundário, chegando a ensaiar-se até um ensino que 

se aproximava do universitário. Fizemos referência a essas iniciativas no 

devido lugar deste trabalho.  

  Entre todas as escolas de ensino secundário de Angola, tanto 

oficiais como particulares, devemos salientar uma, a Escola Principal de 

Luanda. Distinguiu-se entre todas elas pela duração que teve e o simples 

enunciado dos seus programas mostra que não pode considerar-se dentro do 

que hoje chamamos ensino primário, mesmo o complementar, pois o 

ultrapassava em diversos pontos. Não devemos deixar de referir, no entanto, 

que os frutos da sua actividade não corresponderam ao que seria lógico 

esperar. A finalidade da Escola Principal era preparar indivíduos que 

pudessem tomar sobre si o encargo docente, pelo que poderá considerar-se 
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um estabelecimento de preparação profissional. Foi sob este aspecto que 

falhou totalmente. 

  Na Escola Principal de Luanda eram leccionadas algumas 

disciplinas que hoje fazem parte do ensino secundário. Não acontecia assim 

na primeira fase da sua história, antes da reforma promovida pelo decreto de 

30 de Novembro de 1869; até esta altura, funcionava como escola 

complementar do ensino primário. A partir daqui, foram introduzidas 

matérias mais adiantadas, o esquema dos programas era frequentemente 

alterado, e o resultado de tudo isso foi o seu descrédito e ineficiência 

prática. 

  A Escola Principal abrangia três cadeiras, precisando de 

outros tantos professores. O primeiro esboço conhecido, após a reforma 

mencionada, era assim: 

—1ª Cadeira— Língua Portuguesa; 

—2ª Cadeira— História e Geografia  (Pátria e  Geral);  

—3ª Cadeira— Língua Francesa. 

  Este escorço didáctico foi diversas vezes alterado. 

Poderemos até admitir que os professores tivessem a liberdade de o tornar 

elástico, mais ou menos completo e complexo. Segundo um aviso publicado 

em 5 de Outubro de 1880, o esquema era já bem diferente, assim: 

—1ª Cadeira— Português, Francês e Inglês; 

—2ª Cadeira— História e Geografia  (Pátria e Geral); 

—3ª Cadeira— Desenho e Economia (Política e Agrícola). 

  A primeira cadeira era regida pelo P. António Castanheira 

Nunes; a segunda cadeira estava confiada a Joaquim Eugénio de Sales 

Ferreira; e a terceira cadeira ficara a cargo de Francisco Maria Quintela de 

Assis. 

  Segundo o aviso de 23 de Outubro de 1886, a estrutura 

docente tinha sofrido alterações, deste modo: 

—1ª Cadeira— Gramática, História e Geografia; 

—2ª Cadeira— Francês, Inglês, Ciências e Economia; 

—3ª Cadeira— Matemática, Desenho e Agricultura. 

  No ano lectivo de 1889-1890 voltava-se à forma primitiva:—  

Língua Portuguesa; História e Geografia;  Língua Francesa.  

  No dia 21 de Dezembro de 1883, o governador-geral 

Francisco Joaquim Ferreira do Amaral presidiu à cerimónia da distribuição 

de prémios a quarenta e nove alunos que se haviam distinguido pelos 

resultados obtidos. Não há indicação dos prémios oferecidos.  

  Entre os professores deste estabelecimento de ensino 

podemos apontar, nos seus primeiros tempos, José Maria da Lembrança de 
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Miranda Henriques; e, no período que estamos considerando, recordaremos 

os nomes do P. António Castanheira Nunes e Joaquim Eugénio de Sales 

Ferreira. Mas não devemos esquecer que estamos em período de franca 

decadência, sem sabermos se os professores não teriam nisso bastante culpa! 

  Em Fevereiro de 1889, após o falecimento do professor 

Miranda Henriques, ocorrido em Lisboa alguns meses antes, foi lançada a 

ideia da construção de um monumento em sua memória. O tesoureiro da 

subscrição pública era Luís da Câmara Leme, funcionário da Câmara 

Municipal. Não temos conhecimento de que chegasse a ser erigido. 

  O P. Castanheira foi pároco e organista, missionário, 

professor régio, municipal e particular, chegou a ser castigado, exerceu 

função de inspector, veio para Angola em 1860 e foi aposentado em 1903.  

  No dia 7 de Outubro de 1883, foi relevado ao P. Castanheira 

Nunes o facto de ter dado aulas em Setembro, mês de férias, esperando que 

lhe fosse permitido ter férias em Janeiro. O governador-geral autorizou, por 

esta vez, a dar férias aos alunos em Janeiro, embora não tivesse competência 

para alterar o ano escolar. Admitia-se que a proximidade dos festejos 

carnavalescos afastava os alunos da escola... 

  O mesmo sacerdote foi nomeado, em 7 de Janeiro de 1884, 

para exercer as funções de curador dos presos pobres. O lugar estava vago 

devido ao falecimento de Manuel Inácio dos Santos Torres; ocupou-o só até 

28 de Junho seguinte.  

  Pouco depois, em 5 de Julho, era autorizado a ensinar em 

dois períodos distintos, de manhã na classe mantida pela Câmara Municipal 

e à tarde na Escola Principal. Salientava-se que era o único professor e que 

tinha de atender as exigências de duas classes. A Escola Principal 

funcionava no antigo edifício do hospital, junto à respectiva igreja. Tinha 

sido inaugurado pouco antes o Hospital D. Maria Pia, pelo que as antigas 

instalações ficaram vagas. Esta é uma das poucas, talvez única referência ao 

local de funcionamento das aulas. 

  Nos últimos dez anos do século XIX notou-se em Angola 

uma espécie de retrocesso escolar. O ensino era pouco apreciado pela 

população daquele tempo; verifica-se isso com facilidade se atendermos ao 

que ocorreu com a Escola Principal de Luanda, então o seu mais importante 

estabelecimento de ensino, com uma tradição de quase meio século de 

existência. Aconteceu coisa semelhante com o ensino elementar. E, por mais 

que se procurem, não se detectam as causas com clareza. Temos a referir 

apenas o ligeiro impulso que lhe foi dado através das escolas municipais.  

  Em 24 de Março de 1894, o bacharel Adelino Barbosa de 

Lemos foi nomeado professor da Escola Principal, para substituir António 
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Urbano Monteiro de Castro, recentemente falecido. Em 1 de Março de 1895, 

foi nomeado outro professor, o bacharel Manuel do Sacramento Monteiro, 

encarregado de ensinar a Língua Francesa. Foram ambos exonerados pela 

portaria de 3 de Outubro de 1896, na qual se afirmava que não havia nessa 

altura alunos que frequentassem o estabelecimento e por isso tinham 

cessado os motivos que haviam levado à nomeação dos dois agentes do 

ensino. Desempenhava então as funções governativas, com a pomposa 

designação de comissário régio, o conhecido oficial da armada Guilherme 

Augusto de Brito Capelo.  

  A Escola Principal, que tivera relativo prestígio e exercera 

alguma influência, embora menor do que seria lógico esperar, estava a 

perder importância. Poderá ser considerada a hipótese de falta de interesse 

por parte das populações, por parte dos alunos, dos professores e das 

autoridades. Talvez a responsabilidade possa distribuir-se por todos. 

Devemos ter em consideração que o objectivo em vista, a preparação de 

pessoal que pudesse ser encarregado do magistério, não exercesse qualquer 

sedução, pois o ensino das primeiras letras foi sempre actividade com 

poucos atractivos! 

  Entre os factores e causas que podem apontar-se para 

explicar o fracasso, devemos salientar as seguintes: 

—As escolas elementares davam poucos alunos preparados para pros-

seguirem os estudos; 

—Os poucos que continuavam a estudar em breve desistiam; 

—Os professores dedicavam-se muito pouco aos alunos e à escola, 

chegando a não saber onde funcionava; 

—Os conhecimentos adquiridos não estavam adaptados às necessidades e 

interesses correntes; 

—As autoridades descuravam este problema, pois nomeavam professores 

sem haver alunos. 

  Este último ponto foi exemplificado atrás, mas há outros 

exemplos a registar. Quando em 4 de Outubro de 1888 o P. António 

Castanheira Nunes obteve a nomeação definitiva, a escola também não 

funcionava por não ter a quem ensinar... E determinada inquirição oficial, 

junto de pelo menos um professor, demonstrou que não sabia onde deveria 

exercer as suas funções!... 

  O interesse dos luandenses pela divulgação do saber não era 

grande. Temos indicações seguras de que as famílias mais abastadas 

preferiam mandar os filhos para Portugal, quase sempre para Lisboa, desde 

muito novos. E isso tanto para os rapazes como para as meninas. Juntavam 

as vantagens de melhor clima às que provinham de melhor ambiente cultural 
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e social. Não devemos deixar de ter em conta que, nesse tempo, se reuniram 

em Luanda figuras destacadas quanto ao seu valor intelectual e preparação 

literária, por vezes superior ao que a sua escolaridade poderia justificar. 

Algumas exerceram papel influente junto dos seus contemporâneos e 

conterrâneos, distinguindo-se pelo interesse que os problemas do espírito e 

da cultura lhes mereceram. São exemplos eloquentes os de Pedro Félix 

Machado e Joaquim Dias Cordeiro da Mata, entre os que nasceram e se 

prepararam em Angola. 

  A Escola Principal de Luanda, que havia sido criada pelo 

decreto de 14 de Agosto de 1845, veio a ser extinta pelo diploma de 21 de 

Junho de 1906. Nele se lê, expressamente: — "A Escola Principal não tem 

dado os resultados que se esperavam por falta de frequência de alunos". 

 

*    *    * 

 

  Vimos já que, nos anos de 1878, 1879 e 1880, foram 

efectuadas obras de adaptação do antigo convento e igreja dos jesuítas; o 

templo tivera várias aplicações e servira até de cavalariça; pretendia-se, 

agora, instalar aqui uma Escola Profissional. Os gastos efectuados atingiram 

as quantias de 3.250$000, 21.800$000 e 3.400$000, respectivamente e em 

números redondos. Estas informações constam dos relatórios da Direcção 

das Obras Públicas de Angola. Quando o capitão de engenharia João 

António Ferreira Maia assumiu as funções de director deste departamento 

oficial, declarava-se publicamente que as referidas obras estavam paradas 

desde 18 de Novembro de 1880. A data da posse mencionada foi a 8 de 

Março de 1881. Aproveitamos a oportunidade para referir que aquele 

funcionário dedicava grande interesse à instrução, o que foi salientado nas 

notas biográficas inseridas no livro Primeiras Letras em Angola.  

  A Escola Profissional de Artes e Ofícios de Angola foi criada 

por portaria datada no dia 21 de Abril de 1886, sendo na mesma altura 

publicado o respectivo regulamento. Outra informação, porém, diz-nos que 

a sua criação legal era mais antiga, pois vinha já de 1 de Dezembro de 1883, 

o que pode aceitar-se sem dificuldade se pensarmos que pouco antes tinham 

sido feitas obras de adaptação no edifício correspondente. Pretendia-se dar 

aos alunos instrução profissional eficiente, montando oficinas próprias, a 

cargo do Estado, sem deixar de ter em conta a instrução literária 

conveniente, preparando os estudantes o mais perfeitamente possível, sob os 

aspectos moral e social. Tinha em vista enfrentar a sério o problema da 

educação e ocupação dos jovens que vagabundeavam pela cidade, 

procurando fazer deles elementos válidos da sociedade em que deveriam 
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integrar-se. A sua projecção deverá ter sido quase nula!  

  No dia 18 de Janeiro de 1906, foi criada em Luanda a Escola 

Profissional D. Carlos I. Na mesma data, foram criados os seguintes 

estabelecimentos de ensino, relacionados com o ultramar: — Escola 

Colonial de Lisboa; Escola Elementar de Navegação e Escola Elementar de 

Operários da Construção Civil, na cidade da Praia, Escola Elementar de 

Operários Serralheiros, de S. Vicente, em Cabo Verde;  Escola de Artes e 

Ofícios de S. Tomé, na cidade e ilha deste nome. 

  Para que a Escola Profissional D. Carlos I, de Luanda, 

pudesse entrar em funcionamento, foi votada em 29 de Agosto desse ano a 

verba de catorze contos. 

  O respectivo programa de estudo consistia em: 

  Ensino teórico: 

—Português; Geografia; História; Aritmética; Geometria; Sistema Métrico 

(obrigatório em Angola desde 18 de Setembro de 1905); Desenho; 

Contabilidade Comercial; Noções de Agricultura; e Doutrina Cristã; 

  Ensino prático: 

—Todos os ofícios que se exercessem nas oficinas do Estado, a que a 

Escola ficaria anexada; Desenho aplicado a esses ofícios; Ginástica; 

Natação; Remo; Conhecimentos gerais da profissão de marinheiro; 

Aprendizagem dos ofícios de sapateiro, carpinteiro e funileiro; Exercícios da 

Escola de soldado e pelotão. 

  Antes de prosseguirmos, recordemos que no dia 14 de Maio 

de 1891 foi criada em Angola, para funcionar num barco que poderia fazer 

pequenas viagens mas que em regra estaria fundeado no porto de Luanda, 

uma escola de habilitação de marinheiros e artífices navais auxiliares, de 

origem africana, para poderem vir a prestar serviço na marinha colonial. 

Deveria ministrar instrução a um grupo compreendido entre cinquenta e cem 

candidatos por ano. Em igual data foi aprovado o regulamento por que 

deveria orientar-se o seu funcionamento e actividade. Os frutos produzidos 

deverão ter sido insignificantes.  

  Estava previsto que a Escola Profissional D. Carlos I viesse a 

ter diversas oficinas, como por exemplo as de trabalhos de ferro, latão e 

bronze, assim como a de aparelhagem de telegrafia. Para o funcionamento 

do estabelecimento de ensino e serviços anexos, a despesa anual era 

calculada em quinze contos. O governador-geral de Angola, em face dos 

resultados que viesse a ter, podia estabelecer filiais desta escola em 

Benguela, Moçâmedes e outros pontos da província que fossem julgados 

convenientes e quando se reconhecesse a sua oportunidade. Os alunos 

seriam, geralmente, indígenas africanos recrutados no interior do território, 
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por indicação das autoridades gentílicas. Poderiam admitir-se também os 

órfãos e desvalidos, sob proposta dos administradores dos concelhos. No 

primeiro ano do seu funcionamento o número de alunos não poderia exceder 

cinquenta.  

  A Escola Profissional D. Carlos I, de Luanda, foi inaugurada 

pelo príncipe real D. Luís Filipe, no dia 19 de Julho de 1907, por ocasião da 

sua histórica visita a Angola e Moçambique. Inaugurou na mesma altura a 

Escola de Intérpretes Eduardo Costa (Curso de Língua Quimbundo), o 

Seminário-Liceu (transferido da Huíla para Luanda), e o Museu de Arte 

Gentílica e Objectos Etnográficos, que lhe ficava anexo. 

  O Regulamento da Escola Profissional D. Carlos I foi 

aprovado em 26 de Fevereiro de 1907. Estabelecia o seguinte plano de 

trabalho: 

  1ª Secção: 

—Serralheiro mecânico; Serralheiro civil; Torneiro mecânico; Fundidor de 

ferro; Fundidor de metais; Ferreiro; Funileiro (também designado 

caldeireiro ou latoeiro); e Malhador (ajudante de ferreiro); 

  2ª Secção: 

—Carpinteiro (de diversas especialidades); Marceneiro; Entalhador; 

Alfaiate; e Sapateiro. 

  Pouco depois da proclamação da República Portuguesa, a 

Escola Profissional D. Carlos I passou a ser designada por Escola 

Profissional de Luanda, pois houve a preocupação mesquinha de abolir os 

nomes dos membros da família real em todas as designações. Veio a ser 

extinta logo por diploma de 1 de Junho de 1911, embora se não considerasse 

então esta medida como definitiva, mas apenas como suspensão temporária 

do seu funcionamento. Dizia-se que não conseguira atingir os fins que a sua 

criação teve em vista, devido a ser péssimo o sistema de recrutamento dos 

seus alunos, que quase sempre ingressavam nela com preparação defeituosa, 

sem a cultura de base suficiente para prosseguirem com êxito os seus 

estudos e a preparação profissional. Este arrazoado assemelha-se muito a 

um sofisma, pois os educandos não íam continuar mas sim  iniciar a 

escolarização. Não havia na escola a disciplina conveniente, pelo que o 

aproveitamento escolar era inconcebivelmente baixo. 

 

*   *   * 

 

  Em 24 de Março de 1910, José da Silva Miguéis foi nomeado 

para exercer interinamente o cargo de chefe da oficina dos telégrafos, que 

estava anexa à Escola Profissional D. Carlos I. Acumularia estas funções 
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com as de director do estabelecimento de ensino, que estava já a 

desempenhar desde o dia 5 de Agosto do ano anterior. 

  No dia 15 de Março daquele ano de 1910, tinha sido 

nomeada uma comissão composta pelo secretário-geral de Angola, director 

dos Telégrafos e director da Escola Profissional, à qual foi conferido o 

encargo de elaborar o regulamento do Curso Prático de Telegrafia, que nela 

iria funcionar. Este curso, todavia, só foi criado em 13 de Abril. Funcionaria 

de 1 de Maio a 31 de Outubro e teria seis aulas semanais em cada disciplina. 

Nos meses em que não havia aulas, os alunos fariam trabalho prático na 

estação telegráfica e nas oficinas da escola. Teria a duração de três anos, 

com o seguinte esquema de estudo: 

1º Ano — Língua Portuguesa; Língua Francesa; Rudimentos de Aritmética; 

Desenho Linear; 

2º Ano — Língua Portuguesa; Língua Francesa; Noções Elementares de 

Geografia; Rudimentos de Físico-Química; 

3º Ano — Elementos  de Electrotecnia; Telegrafia Eléctrica; Legislação dos 

Telégrafos; Serviço Prático. 

  Quer-nos parecer que esta última rubrica devia ter 

equivalência ao que hoje se chama estágio, em que os alunos finalistas 

poderiam tomar contacto directo com o serviço e preparar-se para, por si 

mesmos, poderem tomar a responsabilidade profissional.  

  A portaria provincial de 9 de Setembro de 1913 criou em 

Luanda um novo estabelecimento de ensino, uma escola para a habilitação 

profissional do pessoal dos Correios e Telégrafos. O curso duraria dois anos 

e cada um dos títulos teria três aulas semanais, sendo ministrado o ensino 

das seguintes disciplinas: 

1º Ano —Francês; Inglês; Mecânica; Matemática; Físico-Química; 

2º Ano —Francês;  Inglês; Geografia; Telegrafia Eléctrica; Legislação. 

  Na mesma data da sua fundação, foi aprovado o 

Regulamento da Escola dos Correios e Telégrafos de Angola, pelo qual 

ficámos sabendo exactamente a sua designação oficial. Veio a ser 

inaugurada no dia 6 de Outubro do mesmo ano, em cerimónia integrada nas 

comemorações do aniversário da proclamação da República Portuguesa. 

Falava-se nessa altura num projecto de organização da instrução pública, em 

Angola, dizendo-se que os respectivos planos tinham sido apresentados ao 

ministro.  

  Não deixaremos de dizer que, pelo decreto de 11 de 

Dezembro de 1902, o governador-geral de Angola era autorizado a criar 

neste território escolas práticas de serviços postais, onde se ensinasse: 

Francês; Inglês; Matemática; Geografia Geral; Geografia Comercial; 
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Geografia Postal; Mecânica; Físico-Química; Telegrafia Eléctrica; 

Legislação Nacional e Internacional dos Correios. 

  No dia 22 de Outubro de 1915, ficou estabelecido que se 

gastasse no pagamento de vencimentos a seis professores, na concessão de 

subsídios a sete alunos, na aquisição de móveis  e em material escolar a 

importância de 2.222$00, autorizada pelo ministro a ser aplicada em 

benefício da Escola de Correios e Telégrafos. E um ano mais tarde, em 24 

de Novembro de 1916, o Governo central determinou que passasse a 

funcionar sob a direcção e orientação pedagógica do director dos 

Telégrafos, com quatro professores, sendo três deles funcionários públicos e 

o outro contratado para ministrar o ensino das línguas estrangeiras. Apesar 

de não ser expressamente nomeado, este deveria ser o súbdito britânico 

Cyril Jakson Rogers. Os quinze alunos que a frequentavam tinham o 

subsídio global de 1.642$50.  

  Em 6 de Dezembro de 1917, era publicado um aviso pelo 

qual se afirmava que, nesse ano lectivo, a Escola de Correios e Telégrafos 

funcionaria somente com o primeiro ano, abrindo o curso em 10 de 

Dezembro. No mês de Agosto de 1918 fizeram exame três alunos — 

Inocêncio Van-Dunem, Manuel Bento Ribeiro e João Bento Ribeiro — que 

se matricularam para a anuidade seguinte no segundo ano. com mais doze 

alunos do primeiro ano, a principiar o curso. Perfaziam-se assim quinze 

alunos; a lotação da escola comportava vinte e cinco estudantes 

  No acto da posse do governador-geral Custódio Miguel 

Borja, em 17 de Março de 1904, o presidente da Câmara Municipal de 

Luanda, Julião Monteiro Torres, afirmou em dado momento do seu 

discurso: 

 

  "Sobre a instrução, pode dizer-se que temos retrogradado. 

Construiu-se há muitos anos um edifício para a Escola de Artes e Ofícios, 

mas tal estabelecimento não chegou a ser inaugurado, até que há tempos foi 

afinal aproveitado, parte para a instalação da Imprensa Nacional e outra 

parte para os casões militares. Não há ainda um liceu, que tanto se tem 

pedido. Não há escolas, pode dizer-se, senão as mais rudimentares, 

sustentadas pelo Município — das outras parece que só pelo Orçamento da 

Província se percebe a sua existência — e sem instrução dos povos não há 

progresso possível". 

 

  Em resposta, o governador-geral afirmou: 

 

  "Grande atenção deve merecer a instrução. Muito se faz já, é 
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certo, com a escola primária e a catequese, mas isso não basta. Os filhos de 

Angola, como os dos europeus que aqui se fixam e residem, carecem de 

prosseguir nos seus estudos secundários, com garantias que lhes não dá a 

obsoleta Escola Principal, ainda hoje instituída em harmonia com a lei de 30 

de Novembro de 1869. Luanda precisa de ter, tem incontestável direito a ter, 

como Goa e Macau, um liceu nacional. E ele, orador, que durante a sua 

administração em Macau tanto concorreu para que essa bela cidade do 

Extremo Oriente fosse dotada com tão necessária garantia da instrução, não 

hesitará agora em envidar, para tal conseguir (para Luanda), o melhor dos 

seus esforços e da sua boa-vontade". 

 

  A propósito, podemos esclarecer que foi, realmente, durante 

o governo de Custódio Miguel Borja, em Macau, que foi criado o Liceu 

Nacional Infante D. Henrique, daquela cidade, em 30 de Junho de 1893. as 

também não podemos deixar passar sem referência  que na monografia do 

estabelecimento, publicada pelo P. Manuel Teixeira em 1969, para 

comemorar o seu Jubileu de diamante, não aparece o seu nome como 

personalidade destacada na sua fundação. Nesse mesmo ano comemorou-se 

em Luanda o Jubileu de ouro do Liceu Nacional Salvador Correia, 

publicando-se também uma monografia evocativa da sua actividade e da 

actuação daqueles que ali trabalharam em cinquenta anos da sua existência. 

 

*   *   * 

 

  No dia 1 de Agosto de 1906, o agrónomo José Joaquim de 

Almeida foi encarregado de organizar o projecto da instalação em Luanda 

de uma Escola Elementar Agrícola, delineando o esquema orçamental 

correspondente, de modo a poder ser interpretado e ampliado o pensamento 

que presidiu à elaboração do decreto que organizou o ensino profissional 

nos territórios ultramarinos. 

  No dia 3 de Janeiro de 1907, o governador-geral Eduardo 

Augusto Ferreira da Costa fez publicar uma portaria em que se esclarecia 

terem dado entrada no Governo-Geral os projectos relativos à criação da 

Escola de Artes e Ofícios e Escolas Elementares de Agricultura, que haviam 

sido pedidos aos governadores dos distritos, através da portaria provincial 

de 29 de Julho anterior (no texto a que nos referimos vem indicadio Agosto, 

por erro evidente). Tornava-se necessário apurar, a partir dos trabalhos 

apresentados, princípios básicos que pudessem ser adoptados em toda a 

Província e regras de conjunto, harmonizando-se com as possibilidades 

financeiras do Governo-Geral e fazendo dessas escolas o primeiro grau da 
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instrução profissional e técnica, que convinha difundir em Angola. Para isso 

era nomeada uma comissão encarregada de proceder, a partir daqueles 

projectos, à elaboração de outro, que pudesse servir de tipo a cada uma das 

diversas escolas a estabelecer. Deveria ter em conta a economia financeira, 

o sistema de instrução prática a adoptar, a escolha dos lugares destinados ao 

estabelecimento dessas escolas, adoptando-se o princípio de que se 

procuraria criar uma em cada distrito, e além disso a ordem de prioridade a 

seguir na construção dos edifícios. Os membros da comissão a que acima se 

fez referência eram os seguintes: 

—Ernesto Augusto Gomes de Sousa, inspector da Escola Profissional D. 

Carlos I; 

—José Rodrigues do Amaral Temudo, engenheiro-director da Direcção das 

Obras Públicas;  

—Alberto de Sousa Maia Leitão, facultativo médico de 1ª classe; 

—António José do Sacramento Monteiro, agrónomo; 

—Ralph Lusitano Delgado de Carvalho, professor da Escola Profissional D. 

Carlos I. 

 

     *   *   *  

 

  Reconheceu-se o interesse em modernizar a técnica da 

cultura da terra em Angola, a fim de conseguir tirar dela resultados mais 

atraentes, pondo de parte processos obsoletos e métodos primitivos. Quase 

todos estavam de acordo quanto à necessidade de vulgarizar noções mais 

racionais, em estabelecimentos de ensino e aprendizagem prática adequados. 

Em 20 de Março de 1906, tinha sido já aprovado um regulamento pelo qual 

deveria orientar-se a ciência agrícola a ministrar nas escolas da 

especialidade.  

  No dia 25 de Julho de 1912, foi determinado que a Inspecção 

da Agricultura criasse em Angola, com a possível urgência, o Serviço de 

Ensino Agrícola Elementar, que começaria com a instituição de uma Escola 

Prática Agrícola, em Luanda. O respectivo curso teria a duração de dois 

anos. No primeiro, procurar-se-ía que os alunos aprendessem a ler e a 

escrever; para isso seria nomeado um professor de instrução primária, a 

quem seria confiada a tarefa da alfabetização dos instruendos. Ao fim de 

dois anos de estudo e prática agrícola, os alunos seriam submetidos a 

exame. Os termos do diploma a que nos estamos referindo são bastante 

taxativos, pelo que será lógico aceitar que todos fossem obrigados a prestar 

provas. Este diploma apoiava-se noutro, anterior, publicado com data de 27 

de Maio de 1911. 
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  Naquela mesma data, 25 de Julho de 1912, foi determinado 

que se aproveitasse para a instalação dos Serviços Centrais de Agricultura 

um edifício do Estado, que não podia já servir para o fim que se tivera em 

vista quando foi construído — e que a pretexto de ser uma escola com 

internato, deveria ser, na realidade, um recolhimento de religiosas. Na 

linguagem do diploma legal, o fim útil que se procurava atingir, se havia 

algum, continuaria daquele modo a manter-se, pois iria instalar-se ali uma 

escola agrícola para indígenas. Não devemos errar muito se admitirmos a 

hipótese de o edifício referido ter sido construído para as Irmãs Educadoras, 

pouco antes expulsas deste território, em cumprimento de uma medida legal 

muito discutível... 

  Ao lado, havia um terreno baldio que permitiria a instalação 

do parque veterinário, estação zootécnica, horto de ensaio e jardim 

experimental. O edifício em questão e o terreno a que se fazia referência 

ficavam no Largo do Carneiro, próximo da Avenida Brito Godins, sítio 

também conhecido por Alto das Cruzes, por ficar perto e no caminho que 

levava ao cemitério público. Corresponde, aproximadamente, ao que se 

chamou Largo dos Lusíadas, vulgarmente conhecido por Largo da Maria da 

Fonte, designação alusiva ao monumento aos mortos da Primeira Grande 

Guerra, que ali se erigiu. 

  Hesitamos em admitir que a denominação de Largo do 

Carneiro se refira ao nome do útil animal doméstico assim chamado, que 

quase não existe nesta região angolana. Talvez se relacione com a existência 

do cemitério, que na linguagem portuguesa arcaica aparecia tendo como 

sinónimo o vocábulo "carneiro". Perto do local houve dois campos de 

sepulturas, e hoje há ainda um; o do poente era reservado para os escravos 

que morriam antes do embarque, dando origem ao nome actual do bairro ali 

construído, Maculusso, que nada mais é do que a deturpação da locução 

"uma cruz". 

  Os Serviços Centrais de Agricultura compreendiam as 

seguintes repartições: — Inspecção de Agricultura de Angola; Laboratório 

Químico-Agrícola de Luanda; Laboratório Veterinário de Luanda; e 

Mostruário Comercial dos Produtos Agrícolas de Angola (que havia sido 

criado no dia 9 do mesmo mês). 

  A Escola Prática Agrícola de Luanda foi inaugurada no dia 6 

de Outubro desse mesmo ano de 1912. As bases orgânicas relativas ao seu 

funcionamento, inclusive as condições de matrícula dos seus alunos, foram 

elaboradas pela Inspecção de Agricultura de Angola. Comerçar-se-ía com 

vinte alunos, no primeiro ano lectivo, e o curso teria a duração de dois anos. 

O primeiro período de matrículas, contudo, não teve grande afluência de 
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interessados, pelo que teve de ser prorrogado por mais trinta dias. Exercia 

então o cargo de inspector, nos Serviços Centrais de Agricultura de Angola, 

Francisco Coelho do Amaral Reis, visconde de Pedralva, que mais tarde 

chegou a desempenhar o cargo de governador-geral, tendo deixado o seu 

nome indelevelmente ligado à expansão do ensino nesta província, como na 

devida altura teremos ocasião de relatar. 

  A Escola Prática Agrícola de Luanda foi remodelada ainda 

no tempo de Norton de Matos, em 4 de Março de 1914, o que demonstra ter 

sido mal estruturada e não corresponder às necessidades e interesses gerais. 

Infelizmente, muitas iniciativas empreendidas nos princípios deste século 

deixaram de produzir os frutos que seria lógico esperar delas, devido a não 

ter sido respeitado o condicionalismo social, atendendo apenas a um 

idealismo pouco sensato, com muito de utópico! Pouco depois veio a ser 

suspensa, em 16 de Novembro de 1917. Tentou-se ainda restaurá-la, no que 

se empenhou o visconde de Pedralva, em 23 de Agosto de 1919, ano grande 

da história do ensino en Angola, mas não conseguiu vingar. Esta 

personalidade deveria vê-la com olhos muito benévolos, pois não deixaria 

de a considerar obra sua! 

  Reconhecendo-se que a preparação dos alunos da Escola 

Prática Elementar de Agricultura, como também por vezes era conhecido 

aquele estabelecimento de ensino, era grandemente deficiente, e tendo em 

consideração que as escolas regionais deste género poderiam oferecer 

maiores vantagens, Norton de Matos determinou, logo no início do seu 

segundo mandato, que aquela escola, restaurada por Francisco Coelho do 

Amaral Reis, fosse transferida para a Estação Agronómica do Cazengo, 

passando a ter a designação de Escola Prática Elementar de Agricultura do 

Cuanza-Norte. Também aqui os resultados foram pouco animadores! 

  O governador-geral de Angola, Jaime Alberto de Castro 

Morais, aprovou em 18 de Abril de 1918 o Regulamento da Escola de 

Agrimensura. Tinha sido fundada, em 28 de Janeiro de 1916, por Fernando 

Pais Teles de Utra Machado, que então exercia as funções de governador-

geral. Segundo o aviso publicado no órgão oficial da província, deve ter 

começado a funcionar no dia 26 de Novembro de 1917. Teve novo 

regulamento e novos programas em 1940, aprovados em 18 de Setembro 

anterior. A sua crónica dilui-se no tempo, não deixando realizações que 

merecessem registar-se.     

   Por portaria de 13 de Novembro de 1907, o governador-

geral de Angola, Henrique de Paiva Couceiro, criou o Horto Experimental 

de Cazengo, na Granja de São Luís, tendo sido encarregado de o dirigir o 

famoso botânico alemão, ao serviço de Portugal, John Gossweiller, que 
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muito trabalhou por Angola, amando tanto esta terra que aqui quis ser 

sepultado, apesar de ter falecido em Lisboa. No dia seguinte, 14 de 

Novembro, Paiva Couceiro nomeava Alfredo Martiniano Pereira para fazer 

o estudo das regiões próximas de Luanda e com acesso fácil a partir da linha 

férrea, com vista ao aproveitamento futuro desses terrenos e sua 

transformação em campos algodoeiros, cuja cultura procurava intensificar-

se nesta província.  

  Em Março de 1908, Paiva Couceiro propôs o aumento da 

competente verba no Orçamento-Geral de Angola para criar em Luanda uma 

Escola de Auxiliares de Cartógrafos. Pretendia que nela fossem ministrados 

a alguns sargentos das forças militares, que se reputassem mais aptos, os 

elementos de instrução indispensáveis para poderem vir a manejar 

eficientemente o sextante, o teodolito, o cronómetro, o telémetro, etc., 

preparando-se para virem a ser auxiliares eficazes na determinação exacta 

das coordenadas geográficas e outros serviços de topografia e geodesia. 

  Henrique Mitchel de Paiva Couceiro começou o seu governo 

sob os melhores auspícios. Logo no dia 4 de Julho de 1907 (ele tomara 

posse a 17 de Junho), nomeou uma comissão encarregada de estudar as 

condições que o sertão de Benguela e Lobito podia oferecer à colonização 

europeia. Essa comissão era constituída por: 

—José Pereira do Nascimento, eminente naturalista e defensor da 

colonização branca no centro e sul de Angola; 

—António José do Sacramento Monteiro, agrónomo; 

—João Maria Ferreira do Amaral, tenente do exército. 

  Em Março de 1912, o ministro nomeou António Amor de 

Melo para função idêntica. Deveria fazer o estudo da climatologia de 

Angola e outras províncias ultramarinas, com vista à fixação de colonos 

europeus e povoamento branco das terras da África. As condições de 

trabalho, porém, eram francamente desanimadoras, pois somente tinha 

direito ao abono de transporte. A empresa estava, naturalmente, condenada 

ao fracasso, não podendo esperar-se dela resultados satisfatórios. Se 

houvesse interesse político, as condições seriam bem diferentes! 

 

     *  *  * 

 

  No dia 3 de Outubro de 1912, o governador-geral José 

Mendes Ribeiro Norton de Matos assinou uma portaria que criava, em 

Luanda, uma escola profissional destinada à educação e ensino das crianças 

indígenas do sexo feminino, em regime de semi-internato, absolutamente 

gratuitos. A instrução literária ali ministrada consistiria apenas na elementar, 
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isto é, a matéria correspondente ao exame de primeiro grau, depois chamado 

exame de terceira classe. O ensino profissional inclinava-se para os 

trabalhos domésticos e actividades femininas, como costura, confecção de 

peças simples de vestuário de uso comum, utilização da máquina de coser, 

feitura de meias e bordados, desenho de ornatos, culturas familiares, noções 

dos misteres caseiros, culinária, higiene domiciliar, puericultura, 

enfermagem, cuidados a ter com as parturientes. Como complemento da 

formação de base, as alunas que revelassem possuir qualidades destacadas 

seriam iniciadas em actividades relacionadas com a função de empregadas 

públicas  ou de escritório, aprendendo dactilografia e a trabalhar com 

aparelhos de telegrafia. 

  A escola seria mantida com subsídios anualmente subscritos 

no Orçamento-Geral de Angola, subsídios da Câmara Municipal de Luanda 

ou de quaisquer outras associações de assistência pública, donativos de 

particulares, produtos de subscrições, festas, espectáculos públicos, rifas e 

leilões de benemerência.  

  A inauguração daquele estabelecimento de ensino realizou-se 

no dia 5 de Outubro de 1912, data do segundo aniversário da proclamação 

da República. A cerimónia consistiu no lançamento da primeira pedra para a 

construção do respectivo edifício. A abertura oficial da escola foi marcado 

para o dia 31 de Janeiro de 1913. Primeiramente esteve a funcionar na 

Avenida Álvaro Ferreira, vulgarmente conhecida por Avenida do Hospital, 

antes de se fixar no edifício próprio. 

  O regulamento provisório recebeu a aprovação das 

autoridades no dia 22 deste mês. No primeiro ano de funcionamento previa-

se a admissão de quinze alunas indígenas, sendo expressamente excluídas as 

meninas europeias e filhas de europeus, embora nascidas em Angola.  

  Segundo informa Rodrigo Abreu, que foi chefe da Repartição 

Superior da Administração Política e Civil, em Luanda, conforme consta no 

seu livro Vida Preciosa — D. Ester Norton de Matos, esta escola foi criada 

por sugestão e iniciativa da esposa do governador-geral; a Câmara 

Municipal de Luanda, chamada a colaborar, quis que lhe fosse atribuído o 

nome da distinta senhora, que entretanto transferiu essa honra para sua filha, 

Rita Norton de Matos.      

  Como curiosidade, podemos afirmar que muitas pessoas 

apoiaram a iniciativa, a que foi atribuída uma importância e interesse 

excepcionais. Merece referência particular o médico luandense, Dr.Miguel 

do Sacramento Monteiro, que se prontificou a ensinar voluntária e 

gratuitamente nesta escola. Assim o afirma a portaria da sua nomeação, que 

tem a data de 26 de Fevereiro do 1913.  
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  A lotação da Escola Rita Norton de Matos foi elevada, em 22 

de Outubro de 1914, para sessenta alunas. Podemos esclarecer que, ao 

princípio, a afluência de inscrições não foi grande. A população beneficiada 

não deveria vislumbrar nela grandes vantagens, até porque não tinha 

tradição escolar; no entanto, é possível que, pouco a pouco, fosse 

reconhecendo nela o seu verdadeiro interesse. Poderá, contudo, ter-se 

presente que, mesmo nos últimos anos da presença portuguesa, a sua 

projecção em Luanda não era grande, exercendo acção limitada que se 

esbatia entre muitas outras escolas de maior renome. 

  Em data indeterminada mas que podemos localizar no 

primeiro trimestre do ano de 1915, declarava-se que a Escola Rita Norton de 

Matos dependia da Secretaria dos Negócios Indígenas, pelo menos quanto à 

escrituração das suas contas monetárias. E em 20 de Outubro de 1916 foi-

lhe concedido um subsídio governamental de 1.362$00, para fazer face às 

despesas do funcionamento  no ano lectivo de 1916-1917. No dia 8 de 

Março de 1913, tinha sido publicada uma lista de donativos recebidos para a 

sua manutenção, cuja soma atingia 1.616$00; nesta importância estava 

incluído um subsídio eventual de 1.000$00 de Santa Casa da Misericórdia.  

  Norton de Matos prestou grande atenção à difusão escolar em 

Angola, nomeadamente a que dizia respeito à preparação profissional, ao 

sector mais tarde designado por ensino técnico elementar. Sendo homem do 

seu tempo e bem dentro da mentalidade da sua época, era defensor 

entusiasta das escolas-oficinas, no que seguiu os passos antes apontados por 

outras individualidades de relevo. Infelizmente, as diversas iniciativas que 

tentou não deram o resultado previsto, sobretudo porque lhes faltava o apoio 

de base, os fundamentos que criassem raizes no interesse e nas aspirações 

sociais. Como se desprezou este ponto, a tentativa ruiu estrondosamente. 

Deve salientar-se que, tendo criado bom número de estabelecimentos, 

sobretudo no seu segundo período de governo, grande parte deles nunca 

entrou em funcionamento. Norton de Matos era um político, e por isso foi 

dominado pelo condicionalismo social que o rodeava, tanto em Angola 

como sobretudo em Portugal.  

  Em 16 de Janeiro de 1913, foi criada em Pungo Andongo 

uma escola de instrução primária do primeiro grau (mais tarde os 

estabelecimentos deste tipo foram designados postos escolares); tinha anexa 

uma oficina de carpintaria e um horto de culturas agrícolas. Nada se sabe 

dos resultados obtidos, mas estamos convencidos de que não foram 

notórios. 

  Foi fundada ainda, em 9 de Outubro de 1913, na 

circunscrição civil de Nóqui, a Escola Profissional Agrícola Afonso Costa, 
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que deveria ser mantida a expensas do município local. Também não há 

notícia de que a sua acção tenha sido frutuosa, desconhecendo-se 

inteiramente a sua história. Sabe-se, no entanto, que chegou a entrar em 

funcionamento, embora o período de duração e actividade não fosse muito 

prolongado.  

  No dia 26 de Março seguinte, era criada no Bié a Escola 

Profissional Pátria Nova, para o ensino das crianças daquela povoação. Foi 

aprovado nesse mesmo dia o respectivo regulamento. Este estabelecimento 

era destinado a receber educandos dos dois sexos. 

  Em 17 de Novembro do mesmo ano de 1914, criava-se a 

Escola Profissional de Caconda, para o sexo masculino, sendo aprovado o 

respectivo regulamento. Devia ser sustentada pela Comissão Municipal 

daquele concelho. Passou a ser conhecida pelo nome do seu fundador, o 

famoso estadista e governador-geral Norton de Matos. No dia 6 de Junho de 

1917, foi aberto concurso para o provimento de um lugar de professor da 

Escola Profissional Norton de Matos, de Caconda, e também para o de 

mestre da escola municipal mista do Lobito. Ignoramos o resultado; no 

entanto, sabemos que a 13 de Junho foi pedido ao Ministério das Colónias 

que fosse aberto concurso para o provimento dos lugares referidos, sendo 

respondido que deveriam ser os respectivos municípios a promovê-lo, 

submetendo depois os professores classificados e nomeados, nos termos da 

lei, à confirmação do governador-geral, para que o ensino por eles 

ministrado pudesse ter validade oficial. 

  Algum tempo depois, tendo saído já de Angola o conhecido 

governador, foi fundada uma escola de habilitação profissional elementar 

em Benguela, por iniciativa do núcleo local da Liga Nacional de Instrução. 

Recebeu o nome do governador-geral de Angola, Eduardo Costa, prestando 

deste modo homenagem a  esta destacada figura da sua história. 

Reconhecendo o valor e o interesse deste estabelecimento de ensino, o 

governador-geral Jaime Alberto de Castro Morais estabeleceu um subsídio 

anual de três contos , para auxiliar a fazer as despesas da sua sustentação, 

devendo ser subscrito pelas circunscrições e concelhos que pudessem vir a 

ser beneficiados por ele.  

  Este mesmo governante, Jaime de Morais, criou em 18 de 

Abril de 1918, a Escola Marítima de Moçâmedes; tal estabelecimento de 

ensino não deixou tradição, tendo pouco depois, em 23 de Agosto de 1919, 

sido fundada a Escola Primária Superior, mais tarde conhecida por Escola 

Prática de Pesca e Comércio. Era claramente indicada a sua finalidade, 

dizendo-se que seria uma escola prática de ensino e aplicação das artes e 

indústrias marítimas. Teve ainda a designação de Escola Industrial Marítima 
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de Moçâmedes.  

  O seu curso preparatório tinha a duração de dois anos e 

pretendia ministrar aos alunos o ensino primário complementar, o que só 

pode conceber-se se soubessem já ler e escrever correntemente e efectuar as 

operações aritméticas. Estava previsto que, além da parte literária 

propriamente dita, aprendessem outras coisas, como ginástica educativa, 

exercícios paramilitares, natação, remo, trabalhos de velame, cordoaria e 

calafate. Deveriam estudar também os acidentes geográficos litorais de 

Angola, sobretudo os da costa do distrito de Moçâmedes, a influência e 

orientação predominante dos ventos, correntes, etc.. Eram ainda ministradas 

aos alunos noções relacionadas com a História da Colonização do Sul de 

Angola.  

  O curso especial, que durava também dois anos, consistia no 

estudo de Aritmética e Geometria, Físico-Química, Ciências Histórico-

Naturais, Legislação, Contabilidade, Escrituração Comercial, Desenho, 

Indústrias Marítimas, Construções Navais, etc.. 

  A parte prática do curso obrigava a aprender a fazer 

sondagens, medir a força das correntes, treino na caça à baleia, fabricação 

de óleos, guanos e colas, curtume de peles. etc.. 

  Pode dizer-se que, em boa parte, esta escola foi transformada, 

como já mencionámos atrás, na Escola Primária Superior Barão de 

Moçâmedes, criada em 23 de Agosto de 1919, vindo em 30 de Novembro de 

1936 a dar a Escola Prática de Pesca e Comércio, que por natural evolução 

passou a ser, mais adiante, a Escola Industrial Marítima e Escola Industrial e 

Comercial Infante D. Henrique.  

 

*   *   * 

 

  Fernando Pais Teles de Utra Machado criou em Luanda, em 

10 de Janeiro de 1916, um "curso prático de enfermagem" que seria 

ministrado na Escola de Enfermeiros, a funcionar no Hospital D. Maria Pia. 

Teria a duração de dois anos e propunha-se admitir, no primeiro ano lectivo, 

vinte alunos do sexo masculino e dez do sexo feminino; estas tirariam 

simultaneamente o curso de parteiras. Reconhecia-se que não era possível 

prover às necessidades apenas com pessoal europeu, vendo-se até vantagem 

em que a maior parte do pessoal de enfermagem fosse autóctone. Vem a 

talho de foice dizer que, no dia 9 de Outubro de 1911, foi aprovado o 

Regulamento dos Cursos de Enfermagem, indicando as habilitações 

literárias exigidas para a admissão de sargentos e cabos da Companhia de 

Saúde de Angola e São Tomé, que então eram comuns. 
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*   *   * 

 

  No dia 9 de Setembro de 1913, portanto durante o primeiro 

governo de Norton de Matos, foi fundada em Luanda a Escola de Artes 

Gráficas, anexa à Imprensa Nacional de Angola. Deveria ser inaugurada no 

decorrer das comemorações do aniversário da República. Parece que estava 

prevista a hipótese de englobar a aprendizagem das artes tipográficas, 

composição, impressão. etc. 

  A propósito desta escola, recordamos que, no final do século 

XIX, em 27 de Julho de 1898, foi feito um aviso à população de Luanda e às 

repartições públicas, comunicando que a 1ª Repartição da Secretaria-Geral 

havia sido transferida para o edifício destinado à Escola Profissional, no 

pátio da Imprensa Nacional. Estava em referência o edifício do antigo 

convento e igreja dos jesuítas. 

  Na data acima indicada foi aprovado o respectivo 

regulamento, que entrou imediatamente em vigor. O período de 

aprendizagem era de quatro anos. A admissão dos candidatos seria feita de 

acordo com as vagas existentes, estando previsto que comportasse doze 

aprendizes de composição tipográfica, quatro de impressor tipográfico, 

quatro de encadernador e um de impressor litográfico. 

  Em 19 de Agosto de 1911, realizaram-se em Luanda umas 

invulgares provas de exame, para aquele tempo, pois destinavam-se a apurar 

a competência de quatro raparigas para professoras de Ginástica. Tratava-se 

das alunas internas do Asilo D. Pedro V — Aida Carmelino, Alda Lucas, 

Maria da Conceição e Teodora Monteiro Guimarães — recolhidas desta 

instituição de beneficência e benemerência. Demonstraram possuir os 

conhecimentos teóricos e práticos suficientes para poderem dedicar-se a tal 

actividade, que naquela altura não deveria ter muitos simpatizantes, 

sobretudo do sexo feminino. Isto indica que a educação ministrada naquela 

instituição era bastante aberta e actualizada. O júri dos exames era 

constituído por: 

—César Augusto de Oliveira Moura Brás, capitão dos portos; 

—António Augusto Dias Antunes, comandante da Fortaleza de São Miguel; 

—Jorge Guilherme Garcia Capelo, director interino dos Telégrafos. 

  O instrutor da classe de ginástica, José da Silva Miguéis, e o 

director do Asilo D. Pedro V, José Moreira Freire, foram louvados pelo 

interesse dedicado, em portaria assinada pelo governador-geral de Angola, 

Manuel Maria Coelho — aquele que o sarcasmo dos luandenses do tempo 

chamava "homem, mulher e bicho", em alusão ao seu nome. 
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  A escola, que muitos julgam ser uma organização destinada 

apenas a ministrar noções teóricas e a dar conhecimentos destituídos de 

valor prático, não pode deixar de atender à razoável preparação dos seus 

alunos, dando-lhes condições para poderem exercer, melhor do que as 

pessoas incultas, a sua actividade profissional. Não pode nem deve sujeitar-

se inteiramente ao utilitarismo económico, pois a sua finalidade ultrapassa-

o, é mais elevada e mais distante, tem em conta as solicitações do espírito. 

Deve acompanhar de perto as exigências materiais e contribuir para que , 

também sob o aspecto económico,a sociedade possa avançar e progredir.  

  A preparação profissional dada pelas escolas de Angola, 

sobretudo no período considerado no presente capítulo, deixou muito a 

desejar. Não soube atender às exigências intelectuais e por isso falhou 

também quanto aos objectivos materiais. Quase sempre fracassam os planos 

que, atendendo apenas ao espírito, esquecem os interesses materiais; e quase 

sempre fracassam também as iniciativas que, preocupando-se 

exclusivamente ou exageradamente com os valores imediatos, olvidam as 

aspirações do espírito, da imponderabilidade e da imensidade que lhes estão 

inerentes... 
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SITUAÇÃO DO ENSINO BÁSICO 
 

  Os problemas escolares interessaram sempre os governantes, 

sobretudo em determinados períodos de importância e  influência 

excepcionais. As convulsões políticas do século que vai de 1821 a 1920, 

para nos referirmos mais directamente a Angola, não permitiram que se 

fizesse obra de grande envergadura. Contudo, pode verificar-se facilmente 

que os primeiros anos do século XX foram marcados por um entusiasmo 

bem saliente e por iniciativas variadas e oportunas, embora a maior parte 

delas não conseguisse, devido a defeitos de origem, vencer os obstáculos 

que diante delas se levantaram.  

  Os territórios ultramarinos passaram a merecer aos 

governantes portugueses, a partir dos meados do século passado, as maiores 

atenções e excepcionais cuidados. Pode dizer-se que se encaminhou, em 

grande parte, para aqui a reserva moral da nação. Os grandes políticos 

foram, quase sempre, homens profundamente dedicados aos problemas 

africanos. Os assuntos escolares passaram a ocupar lugar mais destacado no 

conjunto das preocupações governativas. O que de útil e bom se fez em 

Portugal procurou fazer-se também, sem grande dilação, nos territórios 

ultramarinos, e isto não apenas no aspecto cultural como ainda noutros 

sectores da vida pública.  

  A instrução continuou a merecer aos homens que detiveram 

nas suas mãos os destinos de Angola uma relativa atenção, embora nesse 

período de excepcional actividade se dedicasse maior interesse à tarefa da 

fixação lusitana e à submissão dos povos nativos revoltados. 

  Desejando dar o possível desenvolvimento ao ensino 

primário, ao menos nos concelhos e povoações mais importantes do 

território angolano, o governador-geral António Eleutério Dantas solicitou 

ao ministro, em ofício com data de 12 de Julho de 1881, que fossem 

enviados para Luanda alguns mapas corográficos, mudos e falantes, que 

sabia existirem em depósito nos armazéns do Ministério da Marinha e 

Ultramar. Tencionava distribuí-los pelas escolas de Angola, que tinham 

grande necessidade deles. Confessava, a propósito, que a instrução pública 

pouco tinha progredido aqui, mas que alimentava a esperança de se 

desenvolver e ampliar, uma vez que o titular daquela pasta ministerial estava 

grandemente interessado em lhe dar impulso e favorecer a sua expansão.  
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  Em 15 de Maio de 1885, foi pedido às autoridades de Angola 

o envio urgente de uma lista com a indicação das escolas primárias e 

secundárias que tinham funcionado no ano de 1884, indicando a população 

efectiva de cada uma delas. E esclarecia-se que esta medida deveria 

considerar-se, daí para o futuro, de execução permanente, no decorrer do 

primeiro trimestre de cada ano, em relação ao anterior. Pretendia-se 

organizar a estatística da instrução pública nas províncias ultramarinas, 

partindo-se dos dados que ela fornecesse, a fim de se promover o 

desenvolvimento futuro e acelerar o seu progresso. 

  A marcha do tempo, todavia, impunha alterações. Assim, a 

partir de 20 de Outubro de 1880, foi suprimido em Angola o pagamento de 

um imposto estabelecido no tempo de Sousa Coutinho e do Marquês de 

Pombal, o subsídio literário, cobrado de acordo com o que fora determinado 

pelo alvará régio de 10 de Novembro de 1772. Realmente, mal poderia 

admitir-se que tivesse valor e influência uma determinação com mais de um 

século de vigência.  

  O governador-geral Guilherme Capelo comunicava ao 

ministro, na sua confidencial de 12 de Março de 1887, a respeito das escolas 

da província, o seguinte: 

 

  "Nesta Província a instrução é deficientíssima, não só pela 

ignorância dos professores como pela incúria dos chefes de família, que 

deixam em desgraçado abandono a educação das crianças. O geral da 

população vive menos que modestamente, e raros são os pais que mandam 

educar os filhos na Europa. Não há aqui o menor interesse pela educação da 

mocidade, que é julgada completa e terminada com umas leves noções de 

leitura, escrita e algumas operações de aritmética. A própria Escola 

Principal apenas é frequentada por meia dúzia de alunos sem habilitações 

para poderem compreender o que ali se ensina, e se a frequentam é a pedido 

dos professores, que desejam conservar os lugares em que estão 

interinamente providos e que não têm tirado o menor resultado do ensino 

das matérias que leccionam". 

 

  Em 19 de Dezembro de 1891, foi ordenado às autoridades de 

Angola que enviassem ao Ministério da Marinha e Ultramar o mapa das 

escolas públicas da província, devendo indicar a designação dos cursos 

ministrados, o material escolar de que dispunham e a frequência registada.  

  As escolas estavam no pensamento dos governantes da 

época. Temos testemunho disso no que escreveram nos seus relatórios e 

disseram nos seus discursos os governadores-gerais. No relatório referente 
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ao ano de 1887, dizia Guilherme Augusto de Brito Capelo: 

 

  "Há nos professores uma tendência natural para encarecerem 

os seus serviços; aumentam o número de alunos que frequentam as escolas, 

quando realmente nem metade dos matriculados consegue ter, em média, 

uma frequência regular de quatro meses. Com excepção de algumas famílias 

abastadas de europeus e de funcionários públicos, raros são os pais que 

obrigam as crianças a uma frequência assídua às escolas em que se 

matricularam. Uns não vão porque conhecem a indiferença dos pais, outros 

vão para a rua e nem entram na aula. Tem-se chegado a mandar colocar 

polícias nos arredores das escolas, durante as horas das lições, mas tudo é 

trabalho baldado. Chamados os pais e devidamente aconselhados, uns dizem 

que não podem conter os filhos, que fogem para a vadiagem, e outros 

declaram que precisam deles para os trabalhos das suas casas e lavouras, e 

que os não podem dispensar. Há ainda alguns, como os pescadores da ilha e 

península de Luanda, que declaram com a maior franqueza e convicção que 

os seus filhos não precisam aprender a ler e escrever para a vida futura, e 

que a escola só serve para os tornar inimigos do trabalho, preferindo a 

vadiagem na cidade ao trabalho da linha e do anzol nas suas canoas. Houve 

aqui um professor que, para ter a frequência constante de um certo número 

de alunos, distribuía semanalmente alguns cobres aos mais assiduos e 

estudiosos, conseguindo assim ter a aula com grande número de discípulos. 

Mas nem todos os professores estão no caso de praticar estas generosidades, 

porque morreriam de fome. Ainda se dá outra circunstância: o discípulo só 

estuda na escola; fora daqui não tem quem o obrigue a estudar em casa ou 

quem saiba ou queira fazer-lhe repetir a lição. Se estes casos se dão na 

capital, pode fazer-se ideia de qual será a situação da instrução nos 

concelhos do interior da Província". 

 

  Por sua vez, Álvaro António da Costa Ferreira dizia no seu 

discurso de 25 de Abril de 1894: 

 

  "A despeito de todas as diligências do Governo, pouco 

adiantada está a instrução elementar ministrada  nas escolas de todos os 

concelhos da Província. Não tem isto derivado da falta de zelo e aptidão dos 

professores, nem da falta de interesse da parte do Governo pela difusão do 

ensino. O defeito provém, entre outras causas, da falta de frequência regular 

e aturada dos alunos em cada ano lectivo, que se matriculam mas 

abandonam temporária ou definitivamente as lições dos cursos. Este 

abandono deriva muito especialmente de que, com uma lamentável falta de 
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consciência, os pais e tutores da mocidade que constitui a população das 

escolas, logo que os seus filhos ou pupilos sabem, ainda que 

incorrectamente, ler e escrever, lhes procuram empregos nos lugares mais 

subalternos das repartições públicas ou em qualquer estabelecimento 

comercial, da mais baixa plana que seja. Para que serve, portanto, que o 

Governo mantenha a Escola Principal, que existe há muitos anos nesta 

cidade, para que serve a criação de um liceu, se nestes institutos o programa 

das matérias a ensinar é de instrução complementar, quando se verifica que 

nem habilitados na elementar em cada ano se apuram  senão em número 

muito limitado?  Parece-me, pois, que devemos atacar o vício na sua 

origem, tão sobejamente conhecida, estabelecendo um regime de instrução 

elementar e obrigatória, de modo que se consiga que as crianças se instruam, 

frequentando a escola e aproveitando, pela sua assiduidade, o ensino que 

lhes seja ministrado". 

 

  Antes de prosseguir, queremos esclarecer que estas 

transcrições respeitaram o pensamento e a exposição dos seus autores, tendo 

sido feitas apenas breves alterações, para adaptar os textos à estrutura deste 

trabalho. Ajudam-nos a compreender o que se passou. 

  Vamos agora acompanhar mais de perto a vida escolar 

angolana, nos últimos vinte anos do século XIX.  Esta romagem pelos 

domínios do passado não deixará de nos dar úteis e valiosos ensinamentos, 

ajudando-nos a compreender o que a seguir se passou, visto que em História 

os acontecimentos se encadeiam entre si, influindo no desenrolar dos factos 

e ocorrências. 

  Em 21 de Maio de 1883, determinou-se que fosse adoptado 

em todas as escolas oficiais da província o Método de João de Deus, na 

aprendizagem da leitura. Ordenou-se também que nenhum professor devia 

ser provido no cargo sem que demonstrasse, por documento ou perante um 

júri de exames, que era competente para empregar este método pedagógico 

no ensino das primeiras letras. Para que mais facilmente pudesse ser 

divulgado, as autoridades tomaram a iniciativa de mandar vir do reino mil 

exemplares da Cartilha Maternal. Declarava-se no mesmo diploma que 

seria dada preferência, em igualdade de circunstâncias, aos indivíduos que 

tivessem obtido o seu diploma em Angola, para desempenharem diversos 

cargos públicos, incluindo o do magistério. Dizia-se até que teriam 

preferência mesmo perante os indivíduos que apresentassem diplomas de 

exame feito nos liceus metropolitanos. 

  Nomeou-se uma comissão encarregada de fazer o estudo e 

apreciação dos compêndios escolares a adoptar nas escolas de Angola, fixar 
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a época de férias e exames, os programas de ensino, as disciplinas 

componentes da instrução secundária, a orgânica das provas de apuramento. 

Faziam parte dessa comissão os seguintes indivíduos: 

—Dr.José Baptista de Oliveira, médico;  

—P. António Castanheira Nunes, missionário e professor; 

—João António Ferreira Maia, major do exército.  

  O Dr.José Baptista de Oliveira tinha sido nomeado vogal do 

Conselho Inspector de Instrução Pública, em 2 de Outubro de 1882, estando 

então já na situação de reforma há dois anos, mas residindo ainda em 

Luanda; substituíra o professor Miranda Henriques, que pouco antes se 

retirara da província, talvez para São Tomé, talvez para Portugal. Os outros 

dois membros da comissão deixaram o nome ligado à actividade docente, 

demonstrando grande dedicação pelo ensino. 

  No dia 7 de Outubro desse ano de 1883, foi nomeado o júri 

que devia examinar os candidatos a professores, a fim de averiguar se 

tinham ou não capacidade e aptidão para aplicarem o método pedagógico 

elaborado pelo conhecido poeta, João de Deus, atrás referido. Esse júri era 

constituído por: 

—Dr.Francisco António Pinto, que seria o presidente; 

—P. António Castanheira Nunes, professor em Luanda; 

—Alfredo de Sousa Neto, também professor na capital. 

  No dia 8 de Maio de 1892, foi inaugurado em Luanda, na 

sala de aulas da Escola Municipal Central, o retrato do conhecido pedagogo 

português João de Deus, copiado do que ilustrava a sua Cartilha Maternal  e 

ampliado pelo estudante Júlio Ferreira de Lacerda. O jovem artista tinha 

sido orientado por seu pai, cujo nome ignoramos mas que deveria ser pessoa 

de destaque na cidade e de razoável preparação artística, e pelo conhecido 

missionário espiritano P. Carlos Wunemburger, seu professor. No acto 

inaugural fazia-se referência ao "Instituto Luso-Africano 15 de Agosto", de 

que o jovem desenhista era ou tinha sido aluno. Não nos foi possível 

recolher mais elementos relativos a esta organização. Nos discursos então 

proferidos, e a que a imprensa local deu divulgação, fizeram-se afirmações 

de bastante interesse; apenas queremos salientar uma que, pelo seu valor 

informativo, merece ficar registada. O cidadão Mamede de Santana e Palma, 

também professor de Angola, afirmou em certa altura da sua alocução:—

"Crie-se aqui um liceu e já se terá dado um grande passo na senda do 

progresso intelectual e moral". 

  No ano económico de 1883-1884, o Orçamento-Geral de 

Angola previa a despesa de 7.140$000 com o ensino. Estavam previstos 

trinta e quatro lugares de professor, incluindo três para a Escola Principal de 
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Luanda. O seminário-liceu, que em 7 de Outubro de 1882 tinha sido 

autorizado a transferir-se da capital para a missão da Huíla, recebia 

2.166$000. E o Colégio das Missões Católicas Ultramarinas, de Cernache 

de Bonjardim, auferia 2.000$000. Pode fazer-se melhor a comparação da 

situação se atendermos aos dados que nos são fornecidos pelo esquema 

orçamental de 1888-1889. Incluía cinquenta lugares de professor, sendo 

onze do sexo feminino; o ensino custava ao erário da província 8.916$000, 

acrescidos de 1.920$000 para o ensino dos filhos dos sobas, manutenção das 

educandas da escola feminina do Bié e aquisição de material e mobiliário 

escolar. A administração eclesiástica custava aos cofres públicos a 

importância de 51.584$000, distribuída pelo bispo, sé catedral, missões 

instaladas em São Salvador, Santo António do Zaire, Bié, Bailundo, Huíla, 

Jau e ainda o seminário-liceu.  

  Em 27 de Julho de 1888, foi determinado que os 

administradores e chefes dos concelhos deveriam proceder a visitas de 

inspecção às escolas oficiais, durante o mês de Agosto, último do ano 

escolar, informando depois o Governo-Geral acerca da capacidade e 

comportamento dos professores, sua pontualidade e assiduidade às aulas, 

número de alunos leccionados, respectivo aproveitamento escolar e 

quaisquer outras circunstâncias dignas de menção. 

  O governador-geral de Angola, Guilherme Augusto de Brito 

Capelo, dá-nos um apanhado da situação escolar, no relatório apresentado 

na sessão de abertura da Junta-Geral da Província. Pode ler-se nele o 

seguinte: 

 

  "Autoriza-vos a lei a criar escolas de instrução primária, 

industrial ou comercial. Angola é a província mais desenvolvida entre as 

nossas ultramarinas, e contudo no que respeita à instrução primária conta 

apenas trinta e quatro escolas de primeira classe (primeiro grau) para o sexo 

masculino, dez para o sexo feminino, nenhuma de segunda classe (segundo 

grau) nem de ensino comercial ou comercial. Beneméritas vereações, como 

as de Ambriz, do Dondo e de Luanda, têm-se preocupado com a instrução, e 

por um generoso e espontâneo impulso têm procurado ultimamente atenuar 

o seu lastimoso estado, pela criação de escolas municipais. Mas é pouco 

ainda, e eu, não podendo ir além do que o Orçamento do Estado me permite, 

recorro a vós, lembrando-vos de que a lei vos faculta deliberar sobre a 

criação de escolas e votar os meios para acorrer à despesa que daí resulta". 

 

  Continuava, no entanto a situação anterior. Podia repetir-se o 

que alguns anos antes se verificara, reconhecendo que o ensino não 
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correspondia na província às necessidades do povo e nem à despesa que se 

fazia com a sua manutenção. Procurando dar remédio aos males que 

afectavam o ambiente escolar, o governador-geral Guilherme Capelo 

nomeou, no dia 4 de Outubro de 1886, novos membros para o Conselho 

Inspector de Instrução Pública, procurando revitalizar este organismo 

oficial, responsável principal pela difusão da cultura e eficiência do ensino. 

Ficou a ser constituído, para além dos vogais natos, pelos seguintes 

indivíduos: 

—P. António Castanheira Nunes; 

—António Urbano Monteiro de Castro; 

—Luís Filipe Berquó Poças Falcão; 

—António Duarte Ramada Curto; 

—Bernardo Nunes Garcia. 

  Admitia-se que o aproveitamento discente dependia de 

fiscalização séria das escolas e inspecção do trabalho dos professores. O 

Conselho Inspector de Instrução Pública deveria funcionar nos termos do 

decreto de 30 de Novembro de 1869, então ainda em vigor, mas confessava-

se que não tinha cumprido em Angola a alta missão de que fora investido, 

estando naquela altura, como quase sempre, bastante desfalcado nos seus 

membros. 

  Em 14 de Maio de 1892, era publicada longa lista de livros e 

compêndios que podiam ser escolhidos pelos professores para uso nas 

escolas de Angola. Deverá ter sido esta a primeira vez que isso se fez neste 

território, pois não temos conhecimento de que isso tenha acontecido em 

data anterior, embora conheçamos as dos anos futuros. Pelo interesse que 

apresenta, e mesmo como simples curiosidade histórico-pedagógica, 

reproduzimos essa lista, que continha os seguintes títulos: 

—Cartilha Maternal, de João de Deus; 

—O Discípulo de Leitura Portuguesa, de A. Castanheira Nunes; 

—Leituras Correntes, de F. Adolfo Coelho; 

—Livro de História (1ª Parte), de E. Vidigal Salgado; 

—Livro de História (2ª Parte), de E. Vidigal Salgado; 

—Quadros da História Portuguesa, de Silveira da Mota; 

—Leituras Correntes, de João de Deus; 

—Portugueses Ilustres, de Pinheiro Chagas; 

—Selecta Portuguesa, de Luís F. Leite e  Moreira de Sá; 

—Gramática Portuguesa, de Manuel Francisco de Medeiros Botelho; 

—Aritmética e Sistema Métrico, de Júlio Alberto Vidal; 

—Dicionários portáteis, sem indicação de autor.  

  Em 8 de Dezembro de 1905, era publicada nova lista de 
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livros escolares cuja adopção seria obrigatória em Angola. Não sabemos se 

ao elaborá-la se teve em conta o que em 29 de Novembro anterior tinha sido 

determinado, mas tudo leva a acreditar que houvesse relação entre os dois 

documentos. Os livros que poderiam usar-se nas escolas eram os seguintes; 

—Deveres dos Filhos, de João de Deus; 

—Livro de Leitura (2ª Classe), de D. João da Câmara, Maximiliano de 

Azevedo e Raul Brandão; 

—Livro de Leitura (3ª Classe), dos mesmos autores; 

—Livro de Leitura (4ª Classe), dos mesmos autores; 

—Pautas e Exemplares Caligráficos, de Carlos Silva; 

—Conjugação dos Verbos e Sinopses Gramaticais, organizado pela 

Direcção-Geral de Instrução Pública; 

—Compêndio de Moral e Doutrina Cristã, de M. Anaquim; 

—Aritmética e Geometria, de Almeida Lima; 

—Corografia de Portugal, de Almeida de Eça; 

—História de Portugal, de H. Lopes de Mendonça; 

—Rudimentos de Agricultura, de A. X. Pereira Coutinho. 

  Podia usar-se ainda, na aprendizagem da leitura, a Cartilha 

Maternal, de João de Deus, não se excluindo a possibilidade de o professor 

adoptar outro método racional no ensino das primeiras letras. 

  Manuel José Martins Contreiras, professor da Escola Central 

Nº 20, de Lisboa, requereu autorização ao ministro para realizar em Angola 

um estudo acerca da instrução popular, propondo-se verificar a aptidão dos 

nativos para a aquisição de conhecimentos literários e industriais, assim 

como se teriam ou não capacidade para exercer o magistério. Este ponto 

estava desde há muito demonstrado, visto que se contavam numerosos 

professores indígenas entre os indivíduos que ensinaram nas escolas da 

província. Tinha ainda em vista, ao fazer o estudo proposto, investigar os 

meios de aproveitar em Angola o excesso de população mais ou menos 

ilustrada que no reino se tornava inerte, quando não prejudicial, ou emigrava 

para o continente americano, considerando a hipótese de poderem vir a ser 

utilizados os seus serviços em proveito da expansão da cultura. 

  O ministro, João António de Brissac das Neves Ferreira, 

concedeu a autorização solicitada, com a concordância do rei D. Carlos I, 

em 19 de Junho de 1893. O governador-geral de Angola deveria facultar-lhe 

os meios compatíveis com os estudos a realizar, sendo-lhe abonada a 

passagem de regresso à Europa, quando tivesse acabado de efectuar os seus 

trabalhos. Apresentaria relatório circunstanciado e minucioso dos estudos 

feitos e das conclusões a que chegasse. Assim o fez, com a data de 19 de 

Junho de 1894, por conseguinte no dia em que se completava um ano sobre 
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a data da autorização para se deslocar a este território. Encontram-se 

disseminados por este trabalho diversas informações extraídas da sua 

exposição. 

  Manuel José Martins Contreiras colaborou em vários jornais 

e publicou, em 1885, um trabalho intitulado Análise das Teorias 

Gramaticais do Sr. A. Epifânio da Silva Dias e Crítica dos Rudimentos de 

Gramática Portuguesa do Sr. C. Claudino Dias. Se o segundo destes 

autores é inteiramente desconhecido, o primeiro é grandemente famoso pelo 

seu valor intelectual, sendo para admirar que Contreiras se atrevesse a 

analisar as suas teorias gramaticais... 

  A carência de livros didácticos foi sempre um grave 

problema escolar em Angola, desde que foi instituído aqui o ensino oficial. 

Este mal arrastou-se por longos anos e atingiu o período imediatamente 

anterior à independência. Em 28 de Outubro de 1897, o inspector da 

Fazenda, em Luanda, solicitava ao Ministério da Marinha e Ultramar a 

remessa urgente dos compêndios escolares previstos nos diplomas legais, e 

que anualmente deviam ser enviados para Angola como subsídio material 

para as suas escolas. Estavam a ser muito necessários, visto que não havia 

nenhum em depósito, deixando de ser atendidas, por tal motivo, as 

requisições dirigidas aos Serviços da Fazenda Pública.  

  No discurso pronunciado no acto da sua tomada de posse 

como governador-geral de Angola, em 1906, afirmou Eduardo Augusto 

Ferreira da Costa: 

 

  "Sem instrução não há progresso estável e, nos países 

coloniais, a sua difusão interessa tanto ao movimento civilizador como ao 

desenvolvimento económico. Em Angola, a instrução pública deve ter um 

carácter acentuadamente profissional e técnico. Já foi decretada uma escola 

desta espécie para Luanda, com a organização da qual não concordo 

completamente, por me parecer que a capital da Província precisa instituto 

de mais elevado grau. Contudo, farei tudo o que puder para a pôr em 

funcionamento regular, e para criar noutros lugares escolas de artes e ofícios 

e escolas elementares de agricultura, como base essencial do futuro 

desenvolvimento da instrução na Província inteira, que deve ter, como 

remate, ainda remoto, é certo, grandes institutos comerciais e industriais, em 

mais de um ponto do território". 

 

  As informações de Eduardo Costa são preciosas; transmitem-

nos dados de alto interesse e dão-nos uma ideia sumária do pensamento 

deste governante; a transcrição sofreu ligeiras adaptações, sem atraiçoar o 
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pensamento do seu autor. 

  Sabemos que o Governo de Lisboa autorizou, por decreto de 

21 de Setembro de 1904, os governadores de Angola, Moçambique e Cabo 

Verde a criarem em cada um destes territórios uma escola prática para o 

ensino de algumas matérias de estudo, nomeadamente a Língua Portuguesa, 

o Francês ou o Inglês; pensava-se ainda em ministrar o ensino de alguns 

idiomas africanos de maior importância e mais difundidos, os que tivessem 

maior interesse nas relações entre europeus e nativos. O governador-geral de 

Angola foi autorizado a abrir um crédito de doze contos por ano, para poder 

estabelecer aqui a escola projectada. Deveriam ensinar-se nela, além do que 

já foi referido, Rudimentos de Contabilidade, inclusive a prática das 

operações comerciais mais úteis, mais simples e correntes. Não podemos 

afirmar que a iniciativa chegasse a concretizar-se, mas parece-nos que não, 

pois não encontrámos a menor referência à sua acção. 

  O decreto publicado com a data de 17 de Agosto de 1901 

regulava a forma de provimento dos professores do ensino primário 

elementar, nas províncias ultramarinas. Tinha em vista a unificação das 

condições, harmonizando o que determinava o decreto de 30 de Novembro 

de 1869, ainda em vigor, com outros textos legais posteriores, que 

legislavam sobre o mesmo assunto. Eram exigidas aos candidatos as 

habilitações seguintes: 

—Aprovação num curso de instrução superior; 

—Aprovação no curso complementar ou curso elementar das escolas 

normais; 

—Aprovação nos cursos  de habilitação para o magistério ou nos cursos de 

instrução secundária dos liceus, institutos industriais e comerciais, de 

Lisboa e Porto. 

  As escolas seriam providas por nomeação vitalícia, precedida 

de concurso documental, sob despacho do governador-geral, sujeito a 

confirmação régia. Eram exigidos para o concurso: 

—Diploma de habilitações legais; 

—Atestado de bom comportamento; 

—Atestado médico comprovativo de não sofrer de moléstia contagiosa; 

—Comprovante do cumprimento das leis militares, para os candidatos do 

sexo masculino; 

—Documentos comprovativos de habilitações literárias e serviço público 

(em carácter facultativo). 

  Para fazer a classificação, ter-se-ia em conta a categoria dos 

diplomas e a qualidade ou antiguidade do serviço de magistério oficial, a 

valorização dos documentos e as qualificações comprovadas. Se não 
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houvesse concorrentes, o lugar poderia ser provido por transferência, se 

houvesse professores a requerê-la. Se o concurso ficasse deserto, seria 

provido em indivíduo sem as habilitações legais mas que oferecesse 

idoneidade para desempenhar o cargo. As nomeações interinas eram da 

competência do governador-geral; a sua validade, a não ser em casos 

extraordinários, não deveria exceder três meses. Os professores podiam ser 

transferidos, dentro de cada território, por conveniência de serviço; para isso 

sewria ouvido o agente considerado e solicitada a concordância do Conselho 

Inspector de Instrução Pública; não havia limitação de tempo, mas no final o 

professor voltaria a ocupar o seu posto anterior. Nos lugares onde não 

pudesse ser ministrado o ensino em língua portuguesa, por se falarem 

apenas línguas indígenas, deveriam fazer-se exercícios de aprendizagem do 

idioma nacional, o português. E o Conselho Inspector de Instrução Pública 

teria em conta as determinações referidas, ao elaborar os programas do 

ensino. Assinou este decreto o ministro António Teixeira de Sousa e foi 

referendado pelo rei D. Carlos I. 

  No dia 29 de Novembro de 1904, a rainha D. Maria Pia, que 

então desempenhava as funções de regente do reino, por impedimento de D. 

Carlos, determinou que nas escolas do ultramar fossem adoptados os 

compêndios oficialmente aprovados para o reino. Em relação às matérias de 

estudo que nas províncias ultramarinas deveriam ser mais desenvolvidas do 

que em Portugal, ficavam os governadores autorizados a abrir concursos 

para a elaboração dos respectivos compêndios e sua aprovação, remetendo 

ao ministro o relativo expediente; os prazos para estes concursos não 

deveriam ser superiores a três meses. A Repartição de Fazenda venderia ao 

público os compêndios aprovados; depois de elaboradas as listas, ficaria 

proibido aos professores a indicação de livros diferentes dos que delas 

constassem, assim como o uso de compêndios manuscritos; não havendo 

para algumas disciplinas livros oficialmente aprovados, poderiam adoptar-se 

outros, mas não os que tivessem sido rejeitados. Ocupava nessa data o lugar 

de ministro da Marinha e Ultramar a conhecida figura histórica que foi 

Manuel António Moreira Júnior. Na mesma altura, adoptou-se em Angola o 

sistema métrico decimal, abolindo-se o uso dos antigos pesos e medidas; 

vinha-se lutando por isso desde há muito, pois a sua utilização permitia 

abusos graves, a que já nos referimos. 

  Um decreto com data de 12 de Junho de 1907 determinava 

que seriam adoptados no ultramar os compêndios escolares do ensino 

primário aprovados para o reino. No decorrer dos primeiros seis anos, 

deveriam ser publicados  livros apropriados à feição especial de cada 

território, tendo em conta as etnias, o grau de cultura e o desenvolvimento 
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económico da população. Esses livros seriam depois escolhidos em 

concurso e constituiriam compêndios das aulas. Careciam de ser 

previamente aprovados pela Junta Consultiva do Ultramar. O Governo 

reservava para si a definição das normas por que o concurso deveria reger-

se. Os governadores ultramarinos enviariam as informações respeitantes ao 

assunto, a fim de serem tomadas em consideração. A escolha dos 

compêndios, dentre os aprovados para o reino, competiria ao Conselho 

Inspector de Instrução Pública de cada território, onde o houvesse, ou então 

às comissões especialmente constituídas, nos demais casos. Os problemas 

relativos a edições esgotadas ou outros de grande importância seriam 

resolvidos pelos governadores, que providenciariam nesse sentido, depois 

de terem obtido o voto afirmativo dos conselhos inspectores ou das 

comissões a que se fez referência. 

  Sendo geralmente reconhecida a importância do ensino 

técnico e profissional, como salientava o diploma de 2 de Dezembro de 

1904, e convindo que o seu desenvolvimento acompanhasse as necessidades 

de cada região e ainda que se promovesse o aperfeiçoamento dos 

estabelecimentos de ensino e se aproveitassem ao máximo os serviços 

missionários para a difusão da alfabetização das massas, foi determinado, na 

data referida, que os governadores das províncias ultramarinas enviassem, 

com a maior brevidade, ao Ministério da Marinha e Ultramar, a fim de 

serem apresentadas ao Governo central, as propostas julgadas convenientes, 

acompanhadas dos respectivos orçamentos, sem esquecer a indicação dos 

quantitativos com que poderiam concorrer as autarquias locais para a 

realização dos projectos de escolarização.  

  O ensino primário estava a pedir reforma urgente. Por isso, 

em 9 de Maio de 1906, foi publicado o respectivo regulamento, 

acompanhado dos programas escolares. Era ministro da Marinha e Ultramar 

o cidadão António de Azevedo Castelo Branco. Alguns meses antes, em 8 

de Setembro de 1905, tinham já sido publicados estes documentos, mas o 

Governo de Lisboa entendeu dever introduzir algumas alterações. Por tal 

motivo, tanto o regulamento como os programas tiveram de ser novamente 

editados. Sucedeu a mesma coisa com o Regulamento do Corpo de 

Inspectores, também novamente impresso, na data acima indicada. 

  O Conselho Inspector de Instrução Pública era constituído 

pelas seguintes individualidades: 

—Governador-geral, que seria o presidente nato; 

—Bispo ou vigário capitular da diocese; 

—Director da Escola Principal de Luanda, depois Escola Profissional D. 

Carlos I. 
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  O secretário-geral substituiria o governador no seu 

impedimento e ausência. No primitivo texto, falava-se ainda de "três 

cidadãos que se distinguissem pela sua ilustração e amor às ciências e às 

letras", embora o texto definitivo se não refira a estes vogais, que mais tarde 

voltaram a ser incluídos, como teremos ocasião de ver. 

  O Regulamento do Ensino Primário estabelecia normas para 

a nomeação dos júris de exame e recrutamento dos respectivos membros. Os 

exames do primeiro grau eram feitos  por júris nomeados pelos 

governadores de distrito; logicamente, os do segundo grau deveriam ter 

nomeação mais categorizada. 

  O ano lectivo iniciava-se em 15 de Abril e terminava em 31 

se Janeiro. 

  O Regulamento do Ensino Primário assim como o 

Regulamento do Corpo de Inspectores foram elaborados por quatro 

conhecidas figuras do meio social luandense, que os cultores da História de 

Angola conhecem bem, pois se lhes referem frequentemente. Eram elas: 

—Dr.Manuel Alves da Cunha, vigário-geral da diocese; 

—Dr.Manuel Maria de Sousa Cruz Vieira, juiz de Direito; 

—Ernesto Augusto Gomes de Sousa, capitão dos portos; 

—Ralph Lusitano Delgado de Carvalho, professor da Escola Profissional D. 

Carlos I. 

  Este agente do ensino tinha sido anteriormente professor da 

Escola Principal de Luanda, para cujo lugar foi nomeado em 10 de Outubro 

de 1902, sem direito a qualquer remuneração. E Ernesto de Sousa chegou 

ainda a exercer durante alguns meses as funções de governador-geral. 

  Os quatro membros da comissão foram louvados pelo 

interesse e dedicação com que desempenharam a missão que lhes foi 

cometida, por portaria provincial publicada no Boletim Oficial. Mais tarde, 

o Governo de Lisboa concedeu-lhes a medalha de ouro da instrução pública. 

Este galardão tinha sido instituído por decreto de 28 de Agosto de 1889, e 

tornado extensivo ao ultramar em 29 de Março de 1906, pelo que pode 

deduzir-se ter sido esta a primeira vez que foi conferido, quanto a Angola. 

Destinava-se a galardoar as pessoas que, por qualquer modo, se tornassem 

credoras de gratidão e beneméritas da instrução, quer fossem portuguesas 

quer estrangeiras. Admitia-se já então que o ensino primário deveria 

equiparar-se em todos os territórios da soberania portuguesa, do reino ou 

das províncias ultramarinas. 

  Henrique Mitchel de Paiva Coyceiro foi um dos mais 

perspicazes e decididos governadores de Angola, que viu claramente o 

caminho a seguir. No discurso de tomada de posse, em 17 de Junho de 1907, 
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afirmou com a convicção que lhe era peculiar, com a energia que sempre o 

caracterizou: 

 

  "As minhas atenções acompanharão a raça natural do país, no 

sentido de protegê-la e chamá-la aos hábitos de trabalho, obtendo por esse 

modo não só o completamento indispensável da obra económica, que sem o 

auxílio indígena não seria realizável, mas cumprindo ao mesmo tempo o 

alto dever moral da nação civilizadora que, pelo trabalho, promove a 

evolução para menos bárbaros costumes, no cumprimento da missão 

humanitária a que Portugal não quer nem mesmo saberia faltar". 

 

  E mais adiante, no decorrer da mesma alocução, afirmou 

ainda: 

 

  "Temos de valorizar a Província, empregando como meios 

pessoal científico e a instrução difundida por este país, principalmente a 

profissional e a técnica utilitária, dedicar-nos à investigação metódica das 

utilidades e riquezas contidas na terra, em harmonia com o solo e o clima, e 

proceder ao mesmo tempo, sob a direcção dessas investigações e estudos, à 

colheita de produtos naturais de valor reconhecido, à exploração de plantas 

mais variadas, nas fazendas, e ao incitamento, entre os indígenas, de certos 

cultivos e criações, como o algodão, o gado e outras, e trazer por último 

todo esse conjunto de mercadorias ao tráfego do mundo, por intermédio de 

adequados meios de trânsito, de facilidades de exportação". 

 

  Os dois passos do discurso, que transcrevemos, são sem 

dúvida um programa de promoção social de alto interesse. E ninguém pode 

dizer de Paiva Couceiro que tudo ficaria em palavras, pois ele era sobretudo 

um homem de acção, e a sua obra nesta província teve destacado mérito.  

  O bispo da diocese de Angola e Congo, D. João Evangelista 

de Lima Vidal, que era um latinista de muito mérito, escritor consagrado, de 

estilo agradável e primoroso, embora focasse temas nem sempre fáceis, 

tomou conta do governo do bispado em 17 de Agosto de 1909, poucas 

semanas depois de Paiva Couceiro ter deixado o Governo-Geral. Em 1 de 

Setembro seguinte, publicava uma instrução pastoral em que, falando das 

escolas e dos professores, dizia o seguinte: 

 

  "Antigamente — e oxalá amargas recordações nos não 

dessem o direito de confirmar pela nossa parte o que está na memória e na 

indignação de tantos — o mestre, o professor era uma figura odiada e 
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temida; ía-se para a escola com os passos receosos e fúnebres de um 

condenado que marcha arrastadamente para a vergonha e para as chibatadas 

do pelourinho; a nossa imaginação, ao entrarmos nessa espécie de santuário 

transformado em câmara de tortura, ao subirmos a esse altar profanado, 

representava-o sempre de sobrolho franzido, de pupilas inflamadas, de olhar 

fulminante, de férula erguida para nos bater, uma fera sem entranhas nem 

paciência; nós perguntávamos uns aos outros: Não acabará nunca este 

suplício?!  Assim, para infortúnio dos que tombavam nesse verdadeiro 

alçapão de Minerva, do horror ao mestre derivava pouco a pouco o horror à 

luz que dessa horrível maneira, à custa de lágrimas e de gemidos, jorrava 

das pancadas nefandas da palmatória. Hoje não. O semblante deste obreiro é 

feito de traços doces, amáveis, paternais; trata os seus discípulos com 

carinho, para não dizer só com esse respeito elementar que se deve a todo o 

ser humano, ainda mesmo aos mais pequeninos ou aos mais inferiores; tem 

para os seus alunos a longanimidade e o interesse infatigável das mães; 

despede-se dos que acabam com um coração saudoso, e em compensação 

deixa no mundo uma memória abençoada e respeitada por todos e um 

túmulo coberto de flores e de lágrimas. Faz lembrar João de Deus, a quem 

as criancinhas mandavam recados para Lisboa, no dia da sua consagração, e 

às quais ele respondia com beijos e versos. A própria cátedra começa a 

mudar de lugar, nas escolas; desce a pouco e pouco das alturas olímpicas em 

que se ostentava aos olhos humilhados do pequeno público, humaniza-se, 

democratiza-se, põe-se quase ao nível do chão; a palavra do professor já não 

cai do tecto como uma esmola atirada com maus modos ao seio do pobre, 

mas sai do coração aquecido pela ternura e transfigurada pelo amor dos 

homens. Eis o mestre, o ensinante, como as nossas aspirações o esboçam, 

como havemos pretendido sê-lo, durante treze anos de magistério, como 

desejamos e queremos que ele seja nas escolas cristãs desta diocese". 

 

  Este depoimento do grande bispo de Luanda, o último do 

período histórico que corresponde ao que estamos analisando, poderá 

parecer deslocado, pois não nos fornece indicações positivas quanto ao 

problema escolar angolano. No entanto, não quisemos deixar de o inserir, 

pois nos mostra o interesse do grande prelado pelos assuntos escolares, dá-

nos o retrato das escolas antigas, talvez um tanto exagerado, e permite-nos 

antever as do futuro; além disso, a sua leitura vem quebrar um pouco, 

atendendo ao estilo em que está redigido, a monotonia cansativa das 

informações burocráticas que temos feito! 

  Em 6 de Agosto de 1909, o Conselho Inspector de Instrução 

Pública enviou uma circular aos agentes de ensino de Angola em que se 
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chamava a atenção para o facto de algumas escolas missionárias, e 

possivelmente também as outras, não enviarem os mapas estatísticos, como 

determinava o Regulamento do Ensino Primário, e que outras os enviavam 

apenas depois de insistentes pedidos, por conseguinte com grande 

irregularidade. Na reunião de 19 de Janeiro desse ano, tinha sido resolvido 

que se fizesse constar que tais escolas eram, para todos os efeitos, 

consideradas oficiais e por isso obrigadas ao cumprimento escrupuloso das 

determinações legais, sujeitando-se as que não cumprissem esse dever às 

penalidades correspondentes, impostas e estabelecidas pelas leis vigentes. 

Quer-nos parecer que pouco se adiantou, pois os mapas em arquivo indicam 

continuar a ser grande a incúria do pessoal docente quanto ao cumprimento 

desta imposição das autoridades e das leis do país.  

  O desenvolvimento escolar era já relativamente grande, em 

Angola, nos últimos tempos da Monarquia. Sabemos que, em 29 de Julho de 

1910, foi criada na Secretaria-Geral uma secção especial, denominada 

Secretaria do Conselho Inspector de Instrução Pública, que ficaria 

independente da Secção de Estatística, embora funcionando ao lado dela. 

Todos os documentos relativos à instrução pública seriam dirigidos para 

aquela secção, simplificando um tanto o serviço e dando maior brevidade à 

solução dos problemas que afectavam a actividade pedagógica. A iniciativa, 

no entanto, ficaria sujeita a apreciação superior, que daria ou negaria 

aprovação a esta resolução do Governo-Geral. 

  No dia 2 de Setembro de 1810, foi nomeada uma comissão 

encarregada de rever e alterar os regulamentos em vigor, isto é, o 

Regulamento do Ensino Primário e o Regulamento do Corpo de Inspectores, 

a fim de se alargarem algumas atribuições, de se actualizarem outras e de se 

ampliarem certas disposições Os trabalhos efectuados e os frutos obtidos 

não deixaram sulcos que nos ajudem a apreciá-los. A citada comissão era 

composta desta maneira: 

—Dr.Manuel Alves da Cunha, vigário-geral da diocese; 

—Dr.Alberto de Sousa Maia Leitão, médico em Luanda; 

—Júlio Lobato, vereador e funcionário público; 

—António Ferreira David, professor; 

—Eduardo do Nascimento Moreira, professor. 

  Na classificação das escolas  de Angola, foram designadas 

como de segunda classe ou segundo grau, depois chamadas simplesmente 

escolas primárias, as das sedes de distrito  algumas mais, nas povoações de 

maior importância, como Novo Redondo e Catumbela (no distrito de 

Benguela), Ambriz, Golungo Alto e Dondo (no distrito de Luanda), e Porto 

Alexandre (no distrito de Moçâmedes). Pouco depois, em 3 de Maio de 
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1906, foi atribuída igual categoria às de Humpata e Chibia. A data referente 

às primeiras foi pouco anterior à registada. 

  Aceitando uma sugestão emanada de Luanda, o ministro da 

Marinha e Ultramar determinou que, a partir do ano lectivo de 1906-1907, 

inclusive, passassem a ser obrigatórias nas escolas de Angola as actividades 

de Desenho e Ginástica. A determinação, porém, não deve ter sido 

cumprida, visto que em 10 de Abril de 1912 foi publicado um aviso pelo 

qual se comunicava a todos os agentes do ensino ser obrigatório o ensino do 

Desenho e a prática da Educação Física, nas escolas primárias. Admitia que 

o desprezo a que eram votadas deveria ter origem na errada interpretação do 

ofício ministerial de 28 de Agosto de 1906, que desobrigava os professores 

dessas actividades, mas era apenas em relação aquele ano lectivo. 

  Poucos dias depois, a 13 de Abril, foi determinado, com 

carácter provisório e até ulterior resolução do Governo, que em Angola 

passasse a usar-se a reforma ortográfica recentemente aprovada e que tinha 

sido publicada no "Diário do Governo" de 12 de Setembro de 1911. 

  Não deve passar sem referência muito especial esta reforma 

ortográfica, que ficou a dever-se a um grupo de filólogos e estudiosos de 

alto valor, quase todos eles personagens de relevo intelectual, à frente das 

quais devemos colocar Teófilo Braga, primeiro presidente da República, em 

Portugal. Caracterizou-se por rigor científico notável e, tendo embora 

sofrido alterações ao longo dos anos, os seus princípios estão na base da 

ortografia oficial ainda hoje em vigor. 

  Em 29 de Janeiro de 1914, foi reorganizado uma vez mais o 

Conselho Inspector de Instrução Pública. Estava então a governar este 

território o conhecido colonialista que foi Norton de Matos; como sabemos, 

os problemas escolares mereceram-lhe grande atenção e interessou-se muito 

por difundir a cultura, sobretudo no aspecto prático e utilitário. A 

constituição daquele organismo ficou assim estabelecida: 

—Governador.geral, presidente nato; 

—Secretário-geral, seu substituto; 

—Inspector dos Serviços de Agricultura; 

—Chefe dos Serviços de Saúde; 

—Três cidadãos distintos pela sua ilustração e amor às letras e às ciências, 

nomeados pelo governador-geral e confirmados pelo ministro. 

  No mesmo dia foram nomeados os três cidadãos em 

referência, tendo sido escolhidos para tal cargo o capitão de fragata 

Martinho Pinto de Queirós Montenegro, o capitão-médico Aníbal Celestino 

Correia Mendes e o engenheiro-agrónomo José Firmo de Sousa Monteiro. 

  Merece referência e transcrição um documento que a 
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Secretaria do Conselho Inspector de Instrução Pública enviou, em 9 de 

Janeiro de 1914, à Inspecção Concelhia da Instrução, de Cambambe, e que 

deveria ter sido recebida também por outras, pois tinha jeito de uma circular. 

Pode ler-se nele o seguinte: 

 

  "Tendo sido frequentemente dirigidos a este Governo-Geral 

pedidos de ex-alunos das escolas primárias para serem modificados os seus 

nomes ou os dos pais, incompleta ou erradamente inscritos nos livros de 

matrícula e, consequentemente, nos termos de exame; reconhecendo este 

Governo-Geral a dificuldade de evitar erros desta natureza, relativamente ao 

meio indígena mais atrasado, mas sendo necessário restringi-los a um 

número mínimo de casos, em nome e com a anuência de Sua Excelência, o 

Governador-Geral, rogo se digne lembrar às escolas sob a inspecção dessa 

Junta que o acto da matrícula  seja feito com todas as precauções, 

observando-se o determinado /.../ em todos os casos em que seja possível e 

tomando os professores as providências necessárias para evitar a inscrição 

nos livros de matrícula de nomes errados, dos alunos ou dos pais destes 

/.../". 

  Por determinação superior, com data de 13 de Abril de 1917, 

foi lançado o adicional de trinta por cento sobre o "imposto de cubata", 

revertendo em favor da manutenção do ensino primário. Procurava-se, deste 

modo, angariar fundos para pôr em execução o plano elaborado pelo 

Conselho Inspector de Instrução Pública.     
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O FINAL DE UM PERÍODO 
 

  A actividade escolar é um dos casos em que importam menos 

os aspectos teóricos do que as realizações práticas. Na ordenação dos 

serviços pedagógicos, torna-se necessário ter em consideração os princípios 

normativos, que apontam os caminhos a seguir e indicam os objectivos a 

alcançar; no entanto, é muito mais importante a real concretização que possa 

fazer-se, tão perfeitamente quanto possível, do que a montagem de teorias 

perfeitas e nunca aplicadas. Muitas vezes, certas doutrinas pobres de 

conceitos produzem frutos satisfatórios, enquanto outras, mais ricas em 

ideais, mostram ser na prática pouco frutuosas, quando não completamente 

estéreis.  

  Angola, assim como os restantes territórios que constituíam o 

mundo português, não dispunha de estruturas nem de bases legais capazes 

de sustentar o peso do edifício didáctico-pedagógico. Infelizmente, não 

conseguiu encontrar um núcleo de agentes do ensino dedicados à nobre 

causa e notoriamente competentes, com capacidade para dinamizarem 

iniciativas e revitalizarem os princípios normativos, já de si fracos e débeis. 

Podemos, portanto, concluir que faltou em Angola legislação apta para 

movimentar a máquina pedagógica; e faltou-lhe também o influxo dos 

entusiastas do ensino, capazes de transformar em luz e pão do espírito as 

trevas que envolveram a sociedade angolana e as pedras espalhadas pelo 

caminho que foi forçada a percorrer — não duvidando de poder colher 

saborosos figos dos agrestes espinheiros, teimando em fazer sementeira do 

saber com a firme convicção de que a seu tempo se desdobraria em frutos 

sazonados. 

  Não faltaram algumas iniciativas, oficiais e particulares, quer 

nos últimos anos da Monarquia quer nos primeiros tempos da República, 

que tinham em vista as actividades escolares. Porém, não tiveram 

organização escrupulosamente delineada, faltou-lhes a estrutura de base, 

careceram de continuidade de esforços e do amparo de pessoas 

verdadeiramente interessadas. Muitas vezes não passaram de tentativas 

improvisadas, de planejamentos mal esboçados, de experiências negligentes, 

com a quase antecipada certeza do fracasso, manifestação descarada e 

impudente da política de para inglês ver. 

  Diz-se que esta expressão popular tem origem angolana. 
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Quando em meados do século XIX se organizaram comissões mistas para 

contenção do tráfico esclavagista, muitas vezes os britânicos ludibriavam os 

lusos, enquanto estes por seu turno procuravam iludir os seus compartes, 

tomando atitudes e empregando medidas algo fictícias mas que os 

convencessem, tudo e apenas para inglês ver. 

  No presente capítulo, vamos acompanhar de perto e bastante 

pormenorizadamente os passos dados, para que no final possamos fazer 

ideia clara e exacta do que foi e do que podia ter sido a caminhada da 

escolaridade, em Angola, nas duas últimas décadas do século XIX e nos 

dois primeiros decénios do século XX.  

  Começou a funcionar, em Luanda, no dia 30 de Setembro de 

1888, no bairro das Ingombotas, próximo da igreja do Carmo, uma escola 

primária para o sexo masculino, sustentada pela Câmara Municipal. 

Segundo o relatório da entidade municipal, destinava-se sobretudo ao ensino 

dos filhos de famílias muito carecidas de recursos, pois podia ser 

frequentada usando somente uma tanga, se não tivessem outra roupa para 

vestir.  

  Pela mesma altura, a Câmara Municipal de Luanda instituiu 

uma bolsa de estudos, no valor de trezentos mil reis por ano, para que um 

aluno distinto da Escola Principal pudesse ir estudar e concluir um curso na 

Europa. O arrazoado permite pensar que deveria ter-se em vista um 

elemento definido, um aluno bem determinado, apesar de não ser 

identificado. Criou ainda prémios monetários que foram distribuídos, pela 

primeira vez, no dia 28 de Dezembro de 1889. Nessa ocasião salientava-se 

que eram os primeiros prémios escolares monetários atribuídos na 

província, mas quer-nos parecer que isso não é perfeitamente exacto. 

  Não era aquela a primeira escola municipal de Luanda. Havia 

já outra na cidade, de que há referência em 6 de Setembro de 1883. Nessa 

data, o respectivo agente do ensino anunciava que as matrículas abririam no 

dia 15, não sabendo se era o primeiro ano em que funcionava. 

  O Conselho de Província, em 7 de Fevereiro de 1884, deu 

provimento a um recurso do P. António Castanheira Nunes contra a Câmara 

Municipal de Luanda, que nomeara um professor sem as habilitações legais, 

o director dos correios centrais de Luanda, Francisco da Silva Gil. Por 

determinação superior, a nomeação foi anulada e ordenou-se que fosse 

aberto concurso documental para o provimento do lugar.  

  No relatório do município, de 2 de Janeiro de 1886, lê-se que 

a escola municipal nunca tivera frequência superior a cinquenta ou sessenta 

alunos, e que então era frequentada por uma média superior a cento e vinte, 

o que provava que o professor, P. Castanheira Nunes, era zeloso no 
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cumprimento dos seus deveres e as famílias verificavam que os filhos 

tinham aproveitamento, pois se assim não fosse prefeririam a escola régia. O 

autor do relato mostrava-se satisfeito, fazendo rasgados elogios àquele 

dedicado mestre.  

  Aparece-nos este professor à frente da escola noutras 

ocasiões, intermediando-se como mestre da Escola Principal, de Escola 

Central e da Escola Municipal. Devia tratar-se de acumulação de cargos, 

pois de outro modo é difícil compreender a situação e as frequentes 

nomeações e exonerações a efectuar, e de que não temos notícia 

documental.  

  No dia 22 de Junho desse ano de 1886, a Câmara Municipal 

de Luanda abriu novo concurso para preencher o lugar de professor 

municipal, para o sexo feminino. Anunciava-se ao mesmo tempo que o 

vencimento anual era de duzentos e setenta mil reis. 

  A Câmara de Luanda não deixava de colaborar na difusão do 

ensino, na cidade. Em Novembro de 1900 abriu novamente concurso para o 

provimento dos lugares de professor da sua Escola Central e das demais 

escolas do município, nomeadamente a do bairro das Ingombotas e a da 

cidade baixa. Outras referências pudemos recolher, mas não vemos 

vantagem em as enunciar pormenorizadamente. Houve mais instituições 

municipais em Angola que dedicaram ao ensino a sua atenção e interesse, 

mantendo nas respectivas sedes e até noutros pontos algumas escolas. 

  Em 29 de Janeiro de 1907, foi apreciada uma representação 

em que se pedia para os professores municipais as regalias auferidas pelos 

professores régios, uma vez que lhes eram feitas as mesmas exigências 

quanto à nomeação efectiva e exerciam iguais funções. A principal 

reivindicação consistia no direito à aposentação, que até essa data lhes não 

tinha sido garantido. O Conselho Inspector de Instrução Pública reconheceu 

a justiça da pretensão e o direito do pedido, concordando com eles. Ao 

mesmo tempo, declarou que já de outra vez tinha sido aceite, em princípio, a 

ideia que se apresentava de novo e a cujo assunto dera seguimento pela sua 

proposta de 6 de Julho de 1905.  

  Em 22 de Março de 1911, foi determinado que as câmaras 

municipais ou respectivas comissões, nos concelhos em que as houvesse, 

incluíssem no seu orçamento as verbas necessárias para a construção de 

casas destinadas a escolas, se as não tivessem. O projecto e respectivo 

orçamento deveriam ser aprovados pelo Conselho de Província, sem o que 

não poderiam ser postos em execução.  

  Pouco antes, no dia 13 de Março desse ano, a Procuradoria 

da República, em Luanda, emitia um parecer sobre quem tinha a obrigação 
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de fornecer casas para o funcionamento das escolas primárias, se o Estado 

ou os municípios. Afirmava-se que deveria ser atribuída esta obrigação às 

autarquias concelhias, apesar de ter sido sempre muito variável, na prática, a 

atribuição deste encargo. Podemos admitir, independentemente do conceito 

das autoridades da época, que o Estado estava a querer alijar o peso de uma 

carga que deveria suportar, pois era exclusivamente sua, procurando desta 

forma tornar mais leves as respectivas responsabilidades, concreta e 

realmente assumidas por força da legislação promulgada, perante a 

consciência nacional. 

  Com referência ao ano de 1881, podemos apontar que 

durante o mês de Janeiro se fixou na Humpata uma numerosa colónia boer 

ou bur; no ano seguinte os seus componentes foram naturalizados 

portugueses, sendo-lhes garantidas algumas regalias muito especiais. 

Pediram que se lhes construísse uma estrada de acesso, visto que este povo 

tinha o gosto das deslocações e o prazer das viagens, utilizando os seus 

típicos carros e levando um estilo de vida bem característico. 

  O seu pedido foi atendido. O conhecido madeirense José 

Augusto da Câmara Leme foi encarregado de dirigir as obras e acompanhar 

os trabalhos. Apercebeu-se imediatamente do extraordinário interesse que a 

colonização do planalto da Huíla representava para a conservação das terras 

do sul, sua integração patrimonial nos domínios da soberania portuguesa e 

desenvolvimento geral da província — e empregou nesse sentido toda a sua 

influência, toda a sua dedicação, todo o seu prestígio. Conseguiu ver os seus 

esforços atendidos e os seus desejos realizados. No dia 12 de Outubro de 

1884, o navio de guerra Ìndia recebia no Funchal duzentas e vinte e duas 

pessoas, que transportou para Angola. A influência boer era equilibrada por 

elementos nacionais.  

  Em 19 de Janeiro de 1885, foi fundada uma nova colónia na 

região, a que depois se deu o nome do grande ministro português, Sá da 

Bandeira, e  se transformou na cidade que teve este nome. A missa 

inaugural foi celebrada pelo conhecido e prestigioso missionário espiritano 

da Huíla, P. José Maria Antunes, que acompanhou a expedição e talvez 

tivesse exercido influência na  organização da colónia, hoje cidade, e na 

escolha de local apropriado. 

  No dia 9 de Julho do ano da sua fundação era nomeado o seu 

primeiro professor de instrução primária, João Joaquim Geraldo Gonçalves, 

que auferia o vencimento anual de trezentos mil reis. Este agente de ensino 

abandonou o lugar, pelo que foi desligado do serviço em 17 de Agosto de 

1892. A primeira professora para o sexo feminino, de que temos notícia, foi 

Maria Júlia Barbeito Gonçalves, nomeada em 1891, mas que já exercia 
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interinamente as funções; a sua exoneração tem a data de 26 de Outubro de 

1892. Pode pôr-se a hipótese de ser aparentada com o professor da escola 

masculina, pois têm ambos o mesmo apelido e foram exonerados em data 

próxima.  

  Os professores de primeiras letras eram então muitas vezes 

encarregados de outras tarefas oficiais; e eles próprios tinham o cuidado de 

arranjar particularmente actividade em que empregar o tempo que as 

ocupações docentes lhes deixavam livre. Uma das funções que se sabe ter 

sido exercida pelo professor primário desta colónia foi a de distribuir pelos 

moradores sementes europeias e de plantas que se pretendia aclimatar na 

região. Era, portanto, uma espécie de agente técnico agrícola dos nossos 

dias. 

  Em 25 de Junho do ano de 1908, governando Angola o 

famoso Henrique de Paiva Couceiro, foi solicitada a nomeação de um 

professor do ensino primário, com o curso das escolas normais, a fim de 

ministrar o ensino da língua portuguesa à colónia boer, da Humpata. 

Sustentava que os colonos tinham já, pagando da sua conta, um missionário 

calvinista e dois professores europeus, Hermann Smith e Cornelius Van-

Der-Murvan, mas não chegavam. Aconselhava que se preferisse quem 

soubesse algo de alemão, uma vez que seria quase impossível encontrar 

quem falasse o holandês.  

  Verificava-se desde os primeiros tempos que os colonos 

boers tinham em grande apreço a aprendizagem das primeiras letras, e não 

só para os rapazes como também para as meninas. Este pormenor deve ter 

contribuído um tanto para que nos núcleos fundados por elementos de 

origem portuguesa ou madeirense começasse também desde logo a prestar-

se grande interesse à actividade escolar, fazendo da Huíla e terras vizinhas 

um importante centro difusor da cultura. Não devemos esquecer que na 

missão católica funcionava desde 1882 o seminário-liceu, tendo ao lado um 

colégio e uma escola-oficina. 

  Ao falar de missão católica da Huíla, a cargo dos padres da 

Congregação do Espírito Santo e onde prestavam serviço as Irmãs 

Educadoras, aproveitamos a oportunidade para referir um facto curioso. No 

seu relatório de 3 de Fevereiro de 1888, o director da alfândega de 

Moçâmedes, Pedro Joaquim Ferreira de Mesquita, afirmava que a missão da 

Huíla tinha importado mercadorias isentas do imposto alfandegário para 

permutar por outros artigos, com prejuízo para os cofres públicos. Referia-

se, concretamente, à importação de uma remessa de espingardas, sem dizer 

quantas, preocupando-se muito com isso pelo facto de trabalharem ali 

alguns sacerdotes estrangeiros. Sugeria que se lhe atribuísse um subsídio 
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certo, que não deveria ir além de quinhentos mil reis anuais, declarando ao 

mesmo tempo que as mercadorias que a missão havia importado deveriam 

pagar de direitos, se fossem taxadas, a quantia de oitocentos e sessenta mil 

reis. 

  Podemos admitir que Pedro Joaquim Ferreira de Mesquita 

fosse um funcionário zeloso; mas não é difícil  admitir que poderia ser um 

daqueles indivíduos que via sempre perigo nos jesuítas, nome genérico de 

qualquer sacerdote e mais perfeitamente aplicado aos missionários, 

sobretudo quando pertenciam a alguma congregação religiosa. Mais tarde, 

pudemos verificar que, em 13 de Fevereiro de 1897, este funcionário foi 

suspenso do exercício do cargo de chefe do Serviço de Alfândegas, dizendo-

se dele o seguinte: 

 

  "... as alegações do referido chefe são a sua própria 

condenação, visto que mal se compreende que o administrador de uma 

Alfândega tivesse conhecimento de importante descaminho de direitos, em 

Setembro de 1896, tirasse pública-forma do documento que o comprovava, 

restituindo-o em seguida ao arquivo, do qual diz além disso recear que fosse 

subtraído, e se conservasse em completo silêncio e inacção até ao dia 27 de 

Janeiro do ano seguinte, em que veio participar ou denunciar os factos 

ocorridos". 

 

  Foi confirmada pelo ministro, em 13 de Maio de 1897, a 

pena em que foi condenado, sendo-lhe no entanto considerada a falta como 

expiada com o castigo que já havia sofrido. Ao certo não ficamos sabendo 

bem o que se passou nem como... 

  A vila de Dondo, sede do concelho de Cambambe, era no 

final do século passado uma povoação de relativa importância no conjunto 

das melhores povoações de Angola. Funcionaram aqui durante bastante 

tempo pelo menos três escolas, duas oficiais e uma particular. No dia 18 de 

Abril de 1884, foi concedido um período de licença à mestra régia Rita Pio 

do Amaral Vieira, que em 7 de Junho seguinte era já exonerada. Foi a 

primeira professora que identificámos neste concelho, onde estava a 

trabalhar desde antes de 1880, não sabendo em que data a escola foi fundada 

e entrou em funcionamento.  

  Em 9 de Julho daquele ano de 1884, foi nomeado o júri que 

devia fazer a apreciação dos documentos e a classificação das concorrentes 

ao lugar; era constituído pelos professores de Luanda P. António 

Castanheira Nunes, Carlos Caetano Sales de Almeida e Maria Augusta 

Smith Chaves. Não deve ter concorrido nenhuma senhora nas condições 
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exigidas pela lei, visto que houve necessidade de fazer exame de aptidão 

pedagógica, verificando se as concorrentes estavam aptas para exercerem o 

magistério, isto é, se tinham conhecimentos literários e mérito pedagógico 

suficiente para o desempenho das funções docentes. Devemos concluir 

daqui que as determinações de Caetano Alexandre de Almeida e 

Albuquerque, de 21 de Julho de 1876, estavam em vigor e eram cumpridas. 

E devemos atender ao facto de que, no princípio da década em referência, 

1881-1890, voltou a prestar-se atenção à preparação literária e científica dos 

agentes do ensino, tendo sido nomeado um júri especial para fazer os 

exames de aptidão pedagógica e didáctica, composto pelos professores P. 

António Castanheira Nunes, Joaquim Eugénio de Sales Ferreira e Alfredo 

de Sousa Neto.  

  Em Agosto de 1887, a Câmara Municipal de Cambambe, 

cuja sede estava na vila do Dondo, publicava um anúncio em que declarava 

abrir concurso para o provimento do lugar de professor municipal. O prazo 

seria contado a partir da data da publicação do aviso no Diário do Governo, 

em Lisboa. Exigia-se o diploma de habilitação pedagógica, passado pela 

Escola Normal de Lisboa, e a prova de saber aplicar o Método de João de 

Deus.  

  Depois de Luanda e Benguela, deve caber ao concelho de 

Cambambe a honra de ter sido a primeira povoação do interior de Angola a 

realizar exames oficiais. As provas efectuaram-se num dia festivo, 15 de 

Agosto de 1884, tendo sido aprovados todos os candidatos, todos do sexo 

masculino e em número de sete. Constituíam o júri examinador o Dr.José 

Vieira da Silva, Dr.Luís Fernando Colaço e P. António José do Nascimento. 

Pouco depois, em Outubro do mesmo ano, realizaram-se exames em 

Moçâmedes, a que nos referimos noutro lugar desta obra.  

  Funcionava nesta altura, em diversos concelhos de Angola, a 

respectiva Junta de Instrução Pública. Em teoria, deveria estar estabelecida 

em todos eles, mas não pode garantir-se que assim acontecesse. Apenas 

temos conhecimento de terem sido criadas em Moçâmedes, Humpata, 

Dombe Grande, Benguela, Catumbela, Novo Redondo, Cambambe, 

Cazengo, Ambaca, Alto Dande. 

  Consta do relatório da visita de inspecção, feita em 1889, às 

escolas da cidade de Benguela, que havia nesta localidade uma escola 

masculina, a cargo do pároco, P. Amaro António da Gama, uma escola de 

meninas, de que era professora Teresa Ferreira Torres de Oliveira, e uma 

escola particular, de que era director e proprietário o professor Henrique dos 

Santos e Silva. O pároco era natural da Índia Portuguesa; os outros dois 

agentes do ensino eram angolanos de nascimento. Reconhecia-se ao P. 
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Gama capacidade pedagógica bastante para exercer o ensino; admitia-se que 

a professora do sexo feminino carecia de qualidades docentes; quanto ao 

professor da escola particular, frequentada apenas por rapazes, dizia-se que 

era o que obtinha melhor aproveitamento, pois mostrava ter grande 

dedicação pela escola e pelos discípulos, embora fosse muito descuidado em 

mandar os mapas estatísticos, havendo atenuantes para esta falta, não 

apontando quais fossem. Todos os professores de Benguela tinham 

exemplar comportamento. 

  A mestra de meninas, Teresa Ferreira Torres de Oliveira, foi 

exonerada em 1893 e substituída no mesmo dia por Maria Guilhermina de 

Sousa Oliveira, pois tendo-lhe sido concedida uma licença por doença nunca 

mais se apresentara na escola. Ignoramos o que acontecera. 

  Não devemos deixar de mencionar que Benguela foi, depois 

de Luanda, a primeira cidade em que se realizaram provas de exame. Não 

admira que isso acontecesse, pois até certa altura da História a sua 

importância podia comparar-se à da capital do território. Os primeiros 

exames de que temos conhecimento efectuaram-se em 1875, tendo o 

respectivo júri examinador sido nomeado em 15 de Julho. Era constituído 

pelo Dr.Manuel Fortuna do Couto Aguiar, P. Inácio Caetano do Couto, 

professor de primeiras letras, e José Clemente de Azevedo; admitindo a 

hipótese de alguns membros não comparecerem, foram nomeados dois 

suplentes, José Lourenço Ferreira e José Joaquim Teixeira. 

  A portaria provincial de 27 de Junho de 1888 afirmava que se 

achava instituída na Capitania-Mor do Bié e Bailundo, desde 1885, uma 

escola de primeiras letras, regida por Maria Leonor Ferreira Alegre, que o 

benemérito cidadão António Francisco Ferreira da Silva Porto estabelecera a 

expensas suas e tinha sustentado até àquela data. Atendendo a razões válidas 

e variadas, a escola foi oficializada e aquela senhora nomeada para o lugar 

de professora régia, com o vencimento anual de duzentos mil reis; foi-lhe 

concedido também o subsídio anual de cento e vinte mil reis para o sustento 

das alunas.  

  A professora da escola feminina do Bié, Maria Leonor 

Ferreira Alegre, foi exonerada do cargo no dia 2 de Junho de 1891. Na 

mesma data era nomeada interinamente outra mestra de meninas, Erminda 

de Carvalho Barbosa Santos. O conhecido sertanejo Silva Porto, fundador 

da escola e do internato, tinha já falecido. 

  Em Março de 1887 foi aberta no concelho de Icolo e Bengo 

uma escola municipal. Funcionava já ali, desde há bastantes anos, a 

chamada escola régia, uma das mais antigas da província.  

  Na proposta de fomento colonial, elaborada pelo famoso 
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explorador da Lunda, Henrique de Carvalho, e subscrita em 7 de Julho de 

1891, pode ler-se que a companhia a estabelecer ali deveria promover a 

instrução dos habitantes daqueles territórios, sob sua administração, 

estabelecendo escolas de instrução primária assim como escolas de artes e 

ofícios, segundo os planos do Governo. A informação oficial à proposta diz-

nos que o assunto não era abrangido  pelas leis do país, pelo Direito 

constituído, pelo que havia necessidade de se legislar sobre tal assunto... 

  No começo deste século fizeram-se diversas tentativas de 

difusão da cultura e da instrução popular em Angola; por circunstâncias 

estranhas não obtiveram os resultados que seria lógico esperar. Fizeram-se 

bastantes experiências, umas a oporem-se às outras, muitas vezes a 

prejudicarem-se, em sucessão escalonada. Contrariavam a continuidade de 

acção, que seria necessário manter para se conseguirem resultados 

satisfatórios. 

  O governador do distrito de Moçâmedes, José Rafael da 

Cunha, afirmava em Outubro de 1906, em presença do governador-geral, 

Eduardo Augusto Ferreira da Costa, por ocasião da visita que este fez ao sul 

de Angola, que lhe parecia extremamente conveniente atender-se às escolas 

de instrução primária, que estavam desprovidas de mobiliário ou o tinham 

mau e em mau estado de conservação. Não dispunham dos modelos 

próprios para subministrar o ensino intuitivo, que se reconhecia ser o mais 

conveniente. Segundo o pensamento de José Rafael da Cunha, devia 

atender-se à criação de uma escola em que se fizessem conhecer as riquezas 

naturais da província e os modos de as desenvolver e aproveitar. Além 

disso, poderiam ainda ser divulgadas outras noções, que bem necessárias se 

tornavam ao desenvolvimento do comércio, da indústria e da agricultura. 

  Não podendo deixar de dedicar o devido interesse e de fazer 

o registo das iniciativas efectuadas para divulgar, através do estudo e do 

ensino, a riqueza cultural representada pelo idioma angolense, recorremos à 

reconhecida competência de Geraldo Bessa Vitor. Afirma este estudioso 

que, na segunda metade do século XIX, a literatura de Angola revela ao 

leitor, europeu ou angolano, a existência do grande tesouro do folclore 

tradicional. Registe-se primeiro a pequena amostra de provérbios coligidos 

por Saturnino de Sousa e Oliveira e Manuel Alves de Castro Francina; 

depois, nos fins dos anos 80 e primórdios dos anos 90, em um período de 

esplendor cultural, a magnífica exibição do missionário protestante suíço, 

Héli Chatelain, e a do angolense Joaquim Dias Cordeiro da Mata. A 

segunda metade do século XIX foi a época da revelação do adagiário 

quimbundo, primeiro na Gramática de Saturnino Oliveira e Castro Francina, 

depois na de Chatelain e na compilação de Cordeiro da Mata. Já no nosso 
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século, no mesmo campo, a grande colectânea, não só pelo volume mas 

sobretudo pela sua alta qualidade, de Óscar Ribas; os que o Dr.José Pereira 

do Nascimento, médico da Armada Real, explorador e naturalista de 

Angola, reuniu e ordenou não têm grande interesse, pois o seu autor declara 

terem sido colhidos  quase todos no livro de provérbios africanos de 

Cordeiro da Mata. Aproveitou dele a forma expositiva e seguiu também de 

perto, com maior ou menor fidelidade, o processo adoptado por Saturnino e 

Francina — o adágio quimbundo, a tradução e o provérbio português 

correspondente. 

  Não deixaremos de referir que, nos últimos anos do domínio 

português, foi editada uma obra digna de registo, a compilação de histórias 

de Francisco Valente, Paisagem Africana, que lembra e de certo modo está 

no prosseguimento dos Contos Populares de Angola, de Héli Chatelain. Não 

pode passar sem reparo a afirmação de Geraldo Bessa Vítor quando diz que 

a década que vai de 1880 a 1890 foi de grande esplendor cultural; aceitamos 

que foi o período em que, sob o aspecto intelectual, esteve mais próximo o 

equilíbrio entre o europeu e o angolense. Mas não deixaremos de salientar o 

contraste com a verdadeira face da escolaridade, pois foi um período de 

franca decadência, manifestada sob vários aspectos.  

  No dia 22 de Fevereiro de 1885, o bispo da diocese de 

Angola e Congo, D. António Tomás da Silva Leitão e Castro, criou em 

Luanda uma aula de línguas africanas, como que uma filial do seminário-

liceu, que então funcionava na missão católica da Huíla, entregue aos 

cuidados e à competência dos missionários espiritanos, dentre os quais se 

destaca o esclarecido naturalista P. José Maria Antunes. Usava-se na aula de 

línguas africanas o antigo livro do missionário capuchinho Frei Jacinto de 

Vetralha, então reeditado. Foi nomeado professor um indivíduo que Mário 

António chama quimbundista de merecimento, o angolense João Inácio de 

Pinho. Deveria ser frequentada pelos missionários e catequistas que 

houvessem de trabalhar no interior, podendo admitir outros alunos, pois 

tratava-se de uma aula pública. O mestre tinha o encargo de escrever as 

lendas, tradições religiosas, narrativas de costumes, canções nas línguas 

indígenas, etc. que se projectava fazer imprimir. Não há notícia de que 

assim tenha acontecido. 

  Alguns anos antes, a pedido de António Augusto Teixeira de 

Vasconcelos, autor dos interessantes romances  O Prato de Arroz-Doce e A 

Ermida de Castromino, e que foi presidente da Câmara Municipal de 

Luanda, o notável político Jaime Constantino de Freitas Moniz sugeriu na 

Câmara de Deputados, em 12 de Março de 1878, a criação de um instituto 

de línguas africanas e orientais, tendo o objectivo de evitar a repetição de 
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erros graves a que por vezes nos tinha arrastado o uso de intérpretes pouco 

esclarecidos. Era então ministro da Marinha e Ultramar o conhecido poeta 

ultra-romântico Tomás Ribeiro, que apoiou o alvitre. Mas não temos 

conhecimento de que a sugestão se concretizasse.  

  Passados alguns anos, em 29 de Janeiro de 1907, o bispo D. 

António Barbosa Leão transferiu o seminário-liceu da Huíla para Luanda. 

Fizeram-se obras de reparação no edifício anexo ao paço episcopal, 

salientando-se que se obtivera para tanto o consentimento do Governo de 

Lisboa. O estudo das línguas nativas tinha naquele tempo um interesse 

notório. Henrique de Paiva Couceiro determinou, a pouco mais de um mês 

de governo, em 23 de Julho de 1907, que o certificado de frequência do 

Curso de Língua Quimbundo, ou Curso de Intérpretes Eduardo Costa, seria 

daí em diante um elemento a ter em conta na determinação da preferência 

para o provimento dos lugares da administração angolana e outros, 

dependentes do Governo-Geral de Angola. O facto de lhe ter sido dado 

como patrono o nome do governador leva-nos a pensar que a reestruturação 

da aula se ficasse devendo ao seu apoio e patrocínio; recordemos que tinha 

falecido em 1 de Maio desse ano de 1907. Foi nomeado professor do Curso 

de Língua Quimbundo, em 1 de Setembro seguinte, o P. António Moreira 

Basílio. Este missionário e mestre destacou-se como estudioso e intelectual; 

infelizmente, nunca chegou a publicar em livro o resultado dos seus 

trabalhos. 

  A Escola de Intérpretes Eduardo Costa foi oficialmente 

inaugurada no dia 17 de Julho desse ano, pelo príncipe real D. Luís Filipe de 

Bragança, que aportara a Luanda para a sua visita a Angola e Moçambique. 

Inaugurou também a reabertura do seminário-liceu, após a sua transferência 

da Huíla, e o museu que lhe ficava anexo, a que noutro lugar se faz 

referência. Inaugurou ainda a Escola Profissional D. Carlos I. No dia 

seguinte visitou a fazenda Tentativa, no Caxito, e as instalações de captação 

de água, em Quifangondo.  

  Em 28 de Novembro de 1908, Paiva Couceiro determinava 

uma vez mais que a classificação dos concorrentes aos postos inferiores da 

província deveria ter em conta a frequência e aproveitamento do Curso de 

Quimbundo; os candidatos em tais condições ficariam acima dos outros, 

embora com maior valorização, em supremacia sobre os que não 

frequentaram estes estudos ou frequentando-os não obtiveram 

aproveitamento. 

  No dia 28 de Maio de 1907, o professor de Língua 

Quimbundo, da Escola Colonial de Lisboa, o capelão naval P. José Matias 

Delgado, obteve licença para ir a Angola, com soldo, viagens e gratificações 
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pagas, a fim de colher elementos para a compilação de um livro de estudo, 

destinado ao ensino das línguas indígenas desta província. A sua missão 

deveria durar três meses, pois era esse o limite indicado para o abono da 

respectiva gratificação. Temos de concordar que, em tão curto espaço de 

tempo, pouco se poderia fazer. Desconhece-se qual terá sido o fruto prático 

desta iniciativa, se chegou a realizar-se. 

  Por diploma de 25 de Setembro de 1908, o rei D. Manuel II 

determinou que fosse dada preferência, nos concursos abertos através do 

Ministério da Marinha e Ultramar assim como dos Governos das províncias 

ultramarinas, aos candidatos habilitados com o curso da Escola Colonial de 

Lisboa ou com o curso colonial ministrado na Faculdade de Direito. 

Procurava-se colocar a administração transmarina e a solução dos seus 

graves problemas em mãos devidamente habilitadas para os tratarem, 

fugindo da improvisação que tinha feito sistema.  

  Pouco antes, em 9 de Janeiro de 1908, Paiva Couceiro 

encarregou o P. Joaquim de Oliveira Gericota, o P. Manuel António Alves e 

o P. António Moreira Basílio de redigirem uns guias em que se 

encontrassem reunidas e em método resumido as mais importantes regras de 

gramática, vocabulário de palavras e frases de uso corrente nas línguas 

indígenas de maior importância. No dia seguinte, 10 de Janeiro, encarregava 

também a Junta de Saúde de mandar redigir um guia médico em que se 

definissem claramente algumas prescrições de higiene tropical, de pequena 

cirurgia, vacinação, tratamentos a fazer em casos de urgência ou acidente, 

em doenças mais vulgares em climas tropicais, etc.  

  Começou desde muito cedo a reconhecer-se a necessidade de 

inspeccionar os trabalhos escolares e observar como os respectivos agentes 

cumpriam as suas obrigações. Já fizemos menção disso em vários pontos do 

nosso trabalho. Este cargo esteve na mão das mais diversas pessoas — 

professores, bacharéis, médicos, presidentes das câmaras, secretário-geral e 

até do próprio governador-geral. Sabe-se, por exemplo, que em 26 de 

Dezembro de 1896 a Direcção-Geral de Contabilidade fez constar que, 

quando fosse percorrer as escolas em visita de inspecção, o secretário-geral 

somente tinha direito às ajudas de custo correspondentes ao período máximo 

de sessenta dias, do quantitativo de três mil reis diários. Este pormenor leva-

nos a pensar que se pretendia cortar algum abuso! A erva da desonestidade 

cresce bem e consegue lançar raízes em quase todos os meios! 

  Os professores também por vezes eram obrigados a 

modificar a sua conduta como funcionários públicos, sendo chamados à 

responsabilidade e por vezes até lhes eram aplicadas sanções. Assim: 

—Luís Maria de Mesquita Spranger, de escola do Lubango, foi exonerado 
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por falta de zelo no desempenho dos seus deveres; 

—João Puna, de Cabinda, era acusado de não cumprir as suas obrigações, 

abandonando a escola e dando mau exemplo de decoro e dignidade, não 

apresentava qualquer resultado do seu trabalho, pois lhe faltavam elementos 

indispensáveis para exercer o cargo, tendo qualidades más que dizia não ser 

capaz de coibir, pelo que foi exonerado compulsivamente; 

—Francisco José da Silveira, professor de Encoje, foi também exonerado 

em consequência do seu procedimento, pois frequentava as casas em que 

havia bebidas espirituosas e fazia dos alunos seus criados para serviços 

particulares; 

—Henrique de Água Rosada, professor da escola de Caconda, foi demitido 

por ter o hábito de maltratar os alunos, que abandonavam a sua escola e íam 

para outra, particular, e mandar mapas estatísticos com números fictícios; 

—Manuel António Rodrigues Bernardes, da escola do concelho de Alto 

Dande, foi afastado do serviço por dar publicidade a documentos oficiais 

sem autorização superior, num dos jornais de Luanda, acrescentando-se 

ainda que a sua redacção denotava completa incompetência  para o mister 

docente. 

  Ficamos por aqui, pois para exemplo chega; este assunto não 

nos mereceu estudo específico; não temos a intenção de investigar defeitos 

nem assoalhar misérias. 

  Com a data de 22 de Outubro de 1902 aparece-nos uma 

informação a propósito de uma sugestão apresentada e fornece-nos 

preciosas informações sobre o estado da escolaridade em Luanda. Com 

pequenas alterações, dizia o seguinte: 

 

  "O orçamento aponta um porteiro para a Escola Principal de 

Luanda; ora esta escola não funciona há cerca de seis anos e já em 1891 o 

seu funcionamento se não fazia com regularidade, pelo que, a pedido do 

professor da escola primária da freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, 

da mesma cidade, o dito porteiro foi fazer serviço nesta escola; mais tarde, 

porém, tal exercício cessou, porque se tratava, em um dos projectos de 

orçamento, da redução de três a um professor para a mesma aula, 

eliminando-se o lugar de porteiro, mas superiormente resolveu-se a 

continuação dessa despesa, que em sucessivos orçamentos não deixou de 

aparecer; não funcionando a Escola Principal, mas a dos Remédios, o 

professor desta, expondo as considerações que transcrevemos, pediu ao 

Governo-Geral que a verba, apontada no orçamento para uma entidade que 

não presta serviço, seja destinada a um porteiro para a sua escola, atendendo 

à necessidade que tem de uma pessoa para tal cargo. Sobre a informação do 
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administrador do concelho, que acha justo o pedido, o governador-geral 

reputou atendível a solicitação da transferência do porteiro da Escola 

Principal para a escola primária da freguesia de Nossa Senhora dos 

Remédios, tanto mais que no concelho de Luanda é a única escola régia do 

sexo masculino que funciona com regularidade". 

 

  Como se pode ler na mesma informação, o Regulamento-

Geral da Administração da Fazenda impedia ao governador tomar uma 

decisão sobre tal assunto e o caso era submetido a apreciação superior; 

reconheceu não haver inconveniente e deu informação favorável; não 

obstante, foi pedida a opinião da Inspecção-Geral da Fazenda do Ultramar, 

que concordou. Daqui podemos concluir que, depois de muito trabalho, 

tempo e consultas ridículas, um caso banalíssimo chegou a ter a solução 

desejada, o que nem sempre acontecia. Trabalhava nestes moldes a 

administração portuguesa, que nunca conseguiu encontrar remédio para tal 

doença. 

  Paiva Couceiro, prestando atenção à difusão da escolaridade, 

propôs aumento de verba de mais de um conto de reis para prover ao ensino, 

em Luanda, das crianças pobres indígenas que residiam no bairro das 

Ingombotas, à educação dos filhos dos condenados que continuavam a viver 

com os seus pais, num ambiente pouco recomendável, e à fundação de 

oficinas em que os degredados pudessem aprender alguns ofícios e exercê-

los, livrando a cidade do mau aspecto que eles lhe davam, pois toda ela 

parecia um presídio. 

  Não se protelou a instalação das oficinas previstas, que 

vieram a inaugurar-se a 30 de Dezembro do ano de 1908, a que a proposta 

se referia. As oficinas destinadas aos homens receberam a designação de 

Oficinas Augusto de Castilho, em homenagem ao humanitário oficial 

português que expôs a sua carreira militar prestando assistência a um grupo 

de políticos e castrenses brasileiros; as que se destinavam às mulheres 

tinham a denominação de Oficinas de São Miguel, tirada da fortaleza em 

que estavam instaladas. As primeiras abrangiam uma dezena de secções; as 

segundas contavam meia dúzia delas, algumas das quais como que o 

desdobramento das masculinas. 

  O diploma de 1 de Junho de 1910 criou em Angola as 

Escolas Móveis, de cuja actividade não há referências satisfatórias, de que 

se não sabe ao certo em que consistiam, e cuja concretização nunca chegou 

a realizar-se. Eram criadas também diversas escolas primárias e esboçava-se 

um plano de estudos secundários, preparação para o magistério, e instrução 

profissional. Cremos não ter passado do projecto, quando muito 
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manifestação de boa vontade. 

  No esquema previsto pelo diploma em questão, Luanda, 

Benguela, Catumbela e Moçâmedes ficariam a dispor de duas escolas 

municipais, uma para cada sexo. Outro ponto referia que haveria escolas 

municipais subsidiadas pelo Governo nas povoações de Cabinda, Cacongo, 

Santo António do Zaire, Ambriz, Malanje, Cambambe, Ambaca, Cazengo, 

Golungo Alto, Pungo Andongo, Novo Redondo, Caconda, Bailundo, 

Quilengues e Porto Alexandre, todas mistas, Luanda, apenas para o sexo 

masculino, Lubango, Humpata e Huíla, uma para cada sexo. Fazia-se 

menção das escolas já criadas e custeadas pelo Estado, que seriam todas 

mantidas. Estas determinações nunca chegaram a ser aplicadas, o que 

poderá compreender-se se nos lembrarmos que, pouco tempo depois, houve 

mudança de regime político, ao ser proclamada  República.  

  Pensou-se também num plano de ensino secundário, embora 

em condições que não correspondiam ao ensino liceal propriamente dito. O 

chamado Curso Secundário abrangeria as disciplinas de Língua e Literatura 

Portuguesa, Língua Latina, Francês, Inglês (ou Alemão), Geografia e 

História, Aritmética, Álgebra e Geometria, História Natural, Físico-

Química, Desenho Linear e Desenho de Ornatos. 

  Estava prevista a organização de um Curso Normal, isto é, o 

estudo paralelo ao que se fazia na Escola Normal daquele tempo, 

preparando professores do ensino primário. Abarcaria o estudo das 

disciplinas de Português, Francês, Geografia e História, Matemática, 

Ciências Naturais, Físico-Química e Desenho; isso constituiria a cultura 

geral, havendo ainda a matéria da especialização profissional, Religião e 

Moral, Educação Cívica, Quimbundo, Pedagogia e Didáctica, Legislação 

Escolar e Noções Elementares de Agricultura. 

  Voltava a prestar-se atenção à preparação profissional, 

aspiração corrente naquele tempo, tendo sido criado um estudo específico 

designado por Curso Profissional, subdividido em duas secções: 

—a primeira, mais genérica, um tanto a tender para a actividade industrial, 

deveria ministrar noções de Culturas Coloniais, Tecnologia e Mecânica 

Industrial, Electrotecnia e Telegrafia Eléctrica, Português, Francês, Inglês 

(ou Alemão), Geografia e História; 

—a segunda, designada mesmo por comercial, procurava ensinar Economia 

Política, Legislação Comercial e Industrial, Português, Francês, Inglês (ou 

Alemão), Matemática, Geografia e História. 

  A parte teórica ficaria confiada à Escola Profissional D. 

Carlos I; a parte prática seria ministrada nas oficinas do Estado, anexas à 

escola, e na Granja Agrícola de São Luís, no Cazengo. Foi pena que este 
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plano, com todas as suas limitações, não pudesse ser realizado! 

  No livro Relatório do Governador, de César Augusto de 

Oliveira Moura Brás, referente ao ano de 1912, afirma-se que havia no 

planalto da Huíla cinco escolas de instrução primária — a escola masculina 

do Lubango, com cinquenta e nove alunos; a escola feminina, com 

cinquenta e quatro meninas; a da Chibia, com trinta e nove rapazes e trinta e 

seis raparigas; a escola mista da Humpata, com o total de quarenta e oito 

alunos; e a escola boer, com vinte estudantes. Refere-se a um agente de 

ensino que é designado por Professor Ladeira, nos seguintes termos: 

 

  "O professor actual é um homem de carácter e que considera 

o serviço que desempenha como um verdadeiro sacerdócio, mas a situação 

actual não é conveniente, porque a frequência da escola, pelo menos agora, 

será em grande percentagem constituída por meninas quase senhoras, que as 

prudentes famílias boers receiam mandar a uma escola mista". 

 

  A obra insere uma fotografia que nos mostra, com efeito, 

meninas quase senhoras, juntamente com alguns rapazes, quase homens. Em 

nota explicava-se que a escola funcionava em dois núcleos, um na Palanca e 

outro em Falcope, em edifícios construídos pelo município de Humpata, 

com o auxílio da colónia boer. 

  Para amenizar um pouco a aridez do relato que vimos 

fazendo, vamos referir um caso curioso, revestido de pormenores 

interessantes. A professora da escola municipal de Malanje, Palmira Correia 

Simões, firmando-se no que determinava o decreto de 17 de Agosto de 

1912, requereu que lhe fosse paga a importância de cinco escudos por cada 

aluno aprovado em exame; a Inspecção Superior de Fazenda deu parecer 

desfavorável, em 4 de Agosto de 1914, baseando-se na circunstância de 

aquele diploma só falar de professores oficiais e se não referir aos 

professores municipais; António Nogueira Mimoso Guerra, que então 

substituía o governador-geral, discordou, deferiu o requerimento e mandou 

pagar. Foi isso mesmo que outros professores quiseram saber, requerendo 

logo o pagamento das gratificações em dívida, por se encontrarem em 

circunstâncias idênticas; o caso foi apresentado ao Conselho Inspector de 

Instrução Pública e também ao Conselho de Governo (Conselho de 

Província) e chegou-se à conclusão de que havia um diploma ministerial que 

considerava as escolas municipais como estabelecimentos de ensino oficial, 

pois regulava até as nomeações e outros actos burocráticos, e deveriam 

considerar-se em igualdade de condições; a decisão tem a data de 7 de Julho 

de 1915, tendo sido aprovada por portaria ministerial de 10 de Novembro 
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seguinte. 

  A professora em questão, Palmira Correia Simões, transferiu-

se depois para Luanda, sabendo-se que em Janeiro de 1915 era professora e 

directora da Escola Profissional Feminina Rita Norton de Matos. 

  A primeira referência concreta a uma senhora que, em 

Angola, ocupasse o lugar de mestre de uma turma do sexo masculino tem a 

data de 13 de Fevereiro de 1907. Nesse dia foi nomeada para a escola da 

freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, na cidade de Luanda, a única 

concorrente ao lugar, classificada em concurso documental, aberto perante o 

respectivo Conselho Provincial. Tratava-se de Carolina Deolina Teixeira de 

Sousa. 

  No dia 11 de Março seguinte era criada mais uma escola 

primária na cidade de Luanda, a da freguesia de Nossa Senhora do Carmo, 

cuja paróquia havia sido instituída pouco antes, em Setembro de 1906. E em 

4 de Julho deste ano foram criadas nada menos de dez escolas no distrito do 

Congo, todas do primeiro grau, em localidades cujos nomes são hoje 

dificilmente identificáveis por quem não conheça perfeitamente as antigas 

designações gentílicas da toponímia angolana.  

  Em 24 de Janeiro de 1916, foi tornada pública a 

determinação das autoridades que proibia aos professores oficiais de Luanda 

exercer o ensino particular, abrir colégios ou dar lições dentro da área da 

freguesia em que a sua escola estivesse localizada. Pretendia-se imprimir 

um cunho de seriedade ao ensino, cortando abusos e limitando tanto quanto 

possível a prática de transgressões ou de contravenções. 

  Os exames foram, durante muito tempo, actos grandes da 

vida escolar angolana. Já tratámos este assunto, mas valerá a pena voltar a 

fazer-lhe breves referências. Não pode deixar de causar hoje certa 

estranheza que deixassem o seu nome ligado aos júris examinadores 

algumas das nossas mais prestigiosas individualidades. Vamos mencionar 

alguns, eliminando os dos professores, que por direito próprio eram 

chamados a prestar este serviço: 

—Em 1889, em Luanda, assistiram às provas o Dr.Eduardo Abranches 

Ferreira da Cunha e o conhecido escritor Pedro Félix Machado; 

—Em 1892, voltou a ser nomeado o Dr.Ferreira da Cunha e com ele 

António Urbano Monteiro de Castro; 

—Em 1893, o Dr.António Maria Vieira Lisboa e o Dr.António José Cardoso 

de Barros, tendo sido realizadas as provas numa das salas da Secretaria-

Geral, onde se efectuaram também as de 1894; 

—Em 1898, presidiu o secretário-geral de Angola, Dr.Joaquim de Almeida 

da Cunha; 
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—Em 1904, presidiu o Dr.António José Cardoso de Barros, que tinha sido já 

secretário-geral, e no mesmo ano, em provas anteriores a estas, serviu de 

presidente o capitão Alfredo Pereira Batalha; 

—Em 1905, os exames foram feitos pelo Dr.Manuel Alves da Cunha, 

vigário-geral da diocese, e Dr.André Lopes da Mota Capitão, com a 

assistência do governador-geral António Duarte Ramada Curto. 

  Nos exames efectuados no Ambriz, em 1902, fazia parte do 

júri, como presidente, o Dr.Guilherme Vieira. 

  Em Benguela, em 1904, entraram o Dr.Baltasar de Araújo 

Brito e Rocha de Aguiam e o Dr.António de Albuquerque de Melo Pinto de 

Mendonça Arrais. 

  No Golungo Alto, em 1905, encontramos o Dr.Cipriano 

Cornélio Rodolfo Nogueira. 

  No Dondo, no mesmo ano, José Adolfo Troni, chefe do 

concelho, e o Dr.João da Costa Magalhães.  

  Não tivemos a preocupação de indicar sem falhas os exames 

realizados e as figuras de destaque que neles intervieram; pretendemos 

apenas dar uma amostra da importância que naquele tempo se atribuía a 

estes actos escolares. 
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MUSEUS E ARQUIVOS 

 
  O estudo sistemático das coisas angolanas manifestou-se de 

forma sensível em toda a segunda metade do século XIX. Os objectivos em 

vista são muito diversos, para uns de finalidade estritamente material e para 

outros de carácter cultural e humanístico, visando alvos mais elevados. Viu-

se na África não só uma fonte de recursos para apoiar a economia europeia e 

campo de acção onde muitos poderiam exercer a sua actividade e realizar os 

seus sonhos, como se vislumbrou na sua população uma reserva de valores 

dignos de serem estudados, compreendidos, aproveitados e preservados. Os 

próprios erros das relações humanas entre indivíduos de raças distintas, os 

defeitos da primitiva estruturação social dos povos silvícolas, a sua maneira 

de ser dentro do ambiente próprio e a forma de reagir perante os brancos 

constituíram matéria de estudo e despertaram o interesse de um núcleo de 

indivíduos de melhor preparação e de espírito mais aberto. 

  Há notícia indirecta de que, em 1871, governando Angola o 

conhecido colonialista que foi José Maria da Ponte e Horta, um dos teóricos 

da "pedagogia do século XIX português", referido por Mário António, foi 

criado um museu cuja localização se não indica mas que podemos colocar 

em Lisboa, sem perigo de incorrer em erro grave. Destinava-se a reunir 

artigos, produtos e objectos de interesse museográfico, provenientes dos 

territórios ultramarinos. Sabemos que, apesar do valor real das suas 

colecções e dos esforços dos funcionários, não conseguiu por falta de 

adequada instalação em casa própria, tornar-se tão conhecido do público 

como seria quando, ligado ao da Sociedade de Geografia de Lisboa, 

pudesse ter classificação, catalogação e disposição dos seus produtos mais 

em harmonia com o fim especial de tais instituições.Efectivamente, foi 

confiado à guarda daquele organismo por diploma com data de 10 de Março 

de 1892. A Sociedade de Geografia de Lisboa, que tanto se interessou pela 

divulgação de conhecimentos relativos ao ultramar e se preocupou a sério 

com o problema do desenvolvimento daqueles territórios e a elevação social 

das suas populações, obrigar-se-ia a constituir, com o que já possuía e com o 

recheio que lhe era entregue, um bom Museu Colonial e Etnográfico.  

  Em documento datado em 3 de Junho de 1897, o governador-

geral Guilherme Augusto de Brito Capelo referia-se também à iniciativa da 
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criação do Museu Provincial de Angola. Os objectos que o constituíam 

tinham estado, até aí, a cargo de um amanuense da Secretaria-Geral. 

Reconheceu-se ser conveniente encarregar disso alguém com maior 

competência e mais culto. Foi escolhido para este cargo o chantre da sé, P. 

Miguel Augusto Ferreira, antigo pároco de Alhos Vedros, do distrito de 

Setúbal, que no dia 4 de Outubro de 1886 substituíra o conhecido sacerdote 

luandense, P. Timóteo Pinheiro Falcão, nos cargos de provisor e vigário-

geral da diocese. A portaria citada encarregava o cónego Miguel Augusto 

Ferreira, na qualidade de conservador do Museu Provincial de Angola, de 

prover à guarda, conservação e desenvolvimento do seu recheio. Aquele 

diploma diz que tinha sido criado pelo conselheiro Francisco Joaquim 

Ferreira do Amaral, o que nos leva a colocar a sua fundação no período que 

vai de 1882 a 1886, correspondente ao tempo em que teve nas suas mãos os 

destinos de Angola. Segundo declaração expressa no diploma legal, tinha a 

finalidade de fomentar e tornar conhecidas as riquezas minerais, agrícolas, 

industriais e comerciais do solo angolano.  

  Sustentando uma política favorável à defesa dos valores 

ultramarinos ameaçados, em 17 de Março de 1886 recomendava-se que 

fossem remetidos ao Museu Colonial, a cargo da Sociedade de Geografia de 

Lisboa, a que atrás fizemos menção, produtos das diferentes regiões de 

Angola, amostras etnográficas e objectos de valor histórico. Procurava-se 

assim, segundo a expressão do documento oficial, enriquecer aquele museu 

e ampliá-lo cada vez mais. Sugeria-se que fossem organizadas colecções de 

interesse e feita a sua remessa em transportes do Estado. Este pormenor 

visava, certamente, a diminuição das despesas. Preparava-se o quarto 

centenário do descobrimento do caminho marítimo para a Ìndia, por Vasco 

da Gama; estas comemorações mereceram ao Governo português um 

interesse excepcional, tendo-se revestido de brilho invulgar e obtido renome 

histórico apreciável.  

  O interesse pelas coisas angolanas continuava a manifestar-

se. Em 1906, foi recomendado uma vez mais que deviam mandar-se 

produtos de reconhecido interesse ao Museu de História Natural, e plantas 

da flora de Angola ao Jardim Botânico de Coimbra, a fim de servirem os 

estudantes de alguns cursos ministrados na Universidade.  

  No dia 8 de Março de 1911, o Dr.Bernardo Pires, director do 

Museu de Zoologia da Universidade de Coimbra, dirigiu um pedido a 

diversas pessoas e entidades no sentido de lhe serem enviados exemplares 

de interesse da fauna angolana. O governador-geral, então Manuel Maria 

Coelho, apoiou este pedido com um entusiasmo louvável. 

  A portaria provincial de 23 de Fevereiro de 1912, retomando 
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o mesmo assunto, admitia que Portugal não tinha nos seus territórios 

ultramarinos etnólogos oficiais, como tinham outros países europeus com 

interesses na África, e reconhecia que num momento de renovação nacional 

, de esperança serena e de fé nos destinos futuros, em que se pretendia 

desenvolver esforço decidido para dignificar o nome português, o 

funcionário público de Angola tinha o dever de fazer observações, estudo 

directo, longe de todo o apriorismo e atendendo a toda a sua real 

complexidade, dos agrupamentos semi-civilizados da província com os 

quais estivesse em contacto. Tinha-se em vista uma obra de conjunto, digna 

de tomar corpo, de ter vida e apresentar vulto, pela aplicação prática do 

estudo etnográfico. Foi ordenado que, no prazo de quatro meses, deveriam 

todos os administradores de concelho, administradores de circunscrição, 

capitães-mores, chefes de posto e simples residentes, depois de ouvirem os 

chefes tradicionais indígenas, os missionários, o pessoal subalterno e as 

pessoas ilustradas e conhecedoras dos costumes da região, responder a um 

questionário etnográfico, que oportunamente seria enviado, e cujas 

perguntas seriam publicadas na imprensa oficial, compreendendo-se disso 

que no Boletim Oficial de Angola. E recomendava que se respondesse tão 

cabalmente quanto possível às perguntas feitas. O questionário em questão 

foi realmente editado e distribuído a partir de 19 de Setembro de 1912. 

  Estava previsto que, mais tarde, fosse nomeada uma 

comissão encarregada de tomar conhecimento do material coligido, 

seleccionando-o e classificando-o convenientemente. Em 5 de Março desse 

ano de 1912, outra portaria provincial afirmava que todo o trabalho 

realizado segundo o processo que temos vindo a citar seria destinado à 

instituição, em Luanda, do Museu Etnográfico de Angola e Congo, onde os 

estudiosos, os funcionários, homens de negócio e outras pessoas 

interessadas pudessem tomar contacto com o tipo cultural das populações 

semi-civilizadas da província e da região a que estivessem ligados — que se 

dizia ser ainda mal conhecido, por os respectivos costumes não terem sido 

sistematicamente estudados. 

  Admitia-se nessa época que o Congo Português, como então 

se dizia, tivesse recebido a influência da misteriosa e extraordinária arte da 

Costa de Benin, a que se atribuía origem indo-europeia. Aceitava-se o 

interesse do estudo dos tipos culturais da África ocidental, Sudão, Senegal e 

Guiné, para melhor compreensão dos angolanos, reconhecendo-se as suas 

afinidades com as civilizações oceânicas, pois se julgava possível definir um 

ciclo cultural malaio-nigrício, fazendo-se referência expressa à Revue 

d'Ethnographie, assim como ao seu director, de nome Arnold. 

  O secretário-geral de Angola, Manuel Monteiro da Fonseca, 
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confessava nesse documento ser uma vergonha nacional não termos em 

Luanda um Museu Etnográfico, pois Portugal estava neste território havia 

mais de quatro séculos. Poucos diplomas oficiais nos dão informações tão 

detalhadas, à margem do assunto principal, como as duas portarias que 

estamos a considerar. Referia-se ao interesse que a Alemanha tinha prestado 

e continuava a dedicar aos estudos etnográficos e folclóricos, tendo até 

surgido uma ciência nova, a Museologia, pela qual podia acompanhar-se a 

evolução da ciência humana. Um dos maiores especialistas desta ciência era 

Arnold van Gennep, que deveria ser por certo o director da revista 

mencionada. Considerava que a inauguração do Museu Etnográfico de 

Colónia, em 12 de Dezembro de 1906, marcou uma data importante na 

história das ciências antropológicas. Já antes dele tinham sido abertos ao 

público os museus de Leiden, Bremen, Hamburgo, Altona, Berlim, Leipzig, 

Dresden, Nuremberga e Munique. O secretário-geral de Angola, Manuel 

Monteiro da Fonseca, declarava ter confiança no zelo, dedicação e espírito 

de sacrifício dos funcionários públicos a quem se dirigia, fazendo-se porta-

voz das autoridades mais elevadas, assim como dos cidadãos particulares 

em geral. Lembrava a importância da oferta e remessa ou simples depósito 

nas mãos dos servidores públicos de objectos de valor etnográfico, pré-

histórico ou arqueológico, sem deixar de evocar o sentimento patriótico e a 

utilidade pública que daí adviria. E para animar, para despertar entusiasmo, 

afirmava que se tornava necessário, forçoso mesmo, manifestar a vontade 

colectiva de viver... 

  Na mesma altura, informava-se ainda que o juiz do Tribunal 

da Relação de Luanda, Alberto Osório de Castro, sócio do Instituto 

Etnográfico Internacional de Paris, se prestaria a dispor metodicamente as 

colecções de objectos, segundo as normas da Museologia Etnográfica e 

Arqueológica. E a citada portaria acabava por instituir em Luanda, num dos 

edifícios em que estavam acomodadas as Companhias Disciplinares, o  

Museu Etnográfico e Arqueológico de Angola e Congo. Não nos foi 

possível colher dele mais notícias; mas podemos admitir que deverá ter sido 

o embrião do que veio a ser o Museu de Angola. 

  Não podemos nem devemos deixar de referir que o bispo de 

Luanda, D. João Evangelista de Lima Vidal, dirigiu em 17 de Setembro de 

1909 um pedido ao clero e fiéis de Angola, extensivo a todos os cidadãos 

conscientes e homens de boa vontade, para que fossem enviados ao Museu 

Etnográfico, anexo ao seminário-liceu, e já inaugurado em 1907 pelo 

príncipe real D. Luís Filipe, por ocasião da sua visita a Angola e 

Moçambique, os objectos de interesse e informações úteis que pudessem 

recolher nos seus contactos com as populações aborígenes, desde que se 
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visse poderem ser manifestações expressivas da sua cultura, dos seus 

costumes ou da sua arte. A ideia do museu vinha de longe, como sabemos, e 

o seu antecessor, D. António Barbosa Leão, tinha já apoiado esta iniciativa 

que lhe era anterior. D. João Evangelista, que como sabemos foi escritor de 

mérito e prelado ilustre, pretendia concretizá-la melhor, revitalizá-la. 

 

*   *   * 

 

  Voltamos a referir que, no decorrer do mês de Abril de 1912, 

o Dr.Alberto Osório de Castro, juiz do Tribunal da Relação de Luanda e 

sócio do Instituto Etnográfico Internacional de Paris, foi encarregado de 

dispor metodicamente as colecções reunidas no Museu Etnográfico e 

Arqueológico de Angola e Congo, criado por diploma de 5 de Março do 

mesmo ano; ao mesmo tempo, recebeu o encargo de procurar coligir todos 

os documentos que ajudassem a reconstituir o brilhante período do governo 

de D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, o grande impulsionador do 

progresso de Angola no período pombalino, procurando cotejá-los, 

interpretá-los e tirar deles a lição que encerram. Uma vez por outra, os 

estudos históricos mereceram o interesse dos governantes, mas infelizmente 

os frutos que se obtiveram não foram lisonjeiros, pois raramente os políticos 

deram a estes trabalhos a importância que eles têm, sendo considerados 

como passatempo inútil, quando não actividade demolidora! 

  Dando cumprimento ao disposto no decreto de 29 de 

Dezembro de 1887, pela portaria de 15 de Maio de 1891 os poderes 

públicos determinaram que os governadores dos territórios ultramarinos 

deviam fazer coligir todos os documentos de interesse, anteriores a 1834, 

remetendo-os para Lisboa, a fim de serem incorporados no Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo. Salvaguardava-se assim o valor histórico e 

documental de muitos papéis dispersos, reunindo material de altíssimo valor 

para os estudiosos. Servindo-se dele, podiam dedicar-se ao estudo dos 

acontecimentos e factos do passado, à sua coordenação e interpretação. Em 

Angola, foi encarregado desse trabalho o professor da Escola Principal de 

Luanda, António Urbano Monteiro de Castro. Conjuntamente com este 

serviço foi encarregado também de fazer a inspecção das escolas. 

  Em 21 de Dezembro de 1893, o governador Álvaro António 

da Costa Ferreira determinou que no prazo de três meses deveriam ser 

remetidos à Secretaria-Geral, pela via mais segura e devidamente 

acondicionados, os ofícios recebidos até 1889. Referia-se, expressamente, 

ao que determinava a portaria régia de 15 de Maio de 1891, acima 

mencionada, e ao que estabelecera o decreto de 29 de Dezembro de 1887, 
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também já citado. Uma comissão especial, oportunamente designada, 

procederia à escolha e classificação dos documentos e registos a conservar 

ou a destruir, sendo enviados para Lisboa aqueles que fossem de inegável 

interesse, entrando no Arquivo Nacional os que fossem anteriores a 1834, 

como estava superiormente estabelecido. Não sabemos quais foram os 

frutos práticos desta actividade. 

  Em 29 de Julho de 1910, o juiz Caetano Francisco Cláudio 

Eugénio Gonçalves, que em Outubro seguinte ascenderia ao cargo de 

governador-geral interino, o primeiro do regime republicano, foi 

encarregado de efectuar uma cuidada inspecção aos diversos arquivos 

públicos da cidade de Luanda, fazendo rigorosa selecção dos documentos de 

interesse, que merecessem divulgação através da reprodução impressa. 

Procurava-se salvar da destruição valiosos espécimes históricos, de valor 

incalculável para o estudo futuro, honesto e consciencioso, do que foi a 

acção civilizadora ultramarina portuguesa e para poder elaborar-se em bases 

sólidas a futura História de Angola. 

  A iniciativa não teve seguimento, por razões desconhecidas, 

e isso era normal naqueles conturbados tempos. Mas pouco depois voltava-

se à carga e, em 11 de Novembro de 1911, o Governo de Lisboa nomeou 

uma comissão, de que faziam parte Augusto Ribeiro, Ernesto Júlio de 

Carvalho Vasconcelos e José de Oliveira Serrão de Azevedo, encarregada 

de coligir documentos que tivessem interesse para o estudo da acção 

civilizadora de Portugal, de entre os que existissem no Ministério das 

Colónias. Os documentos seleccionados deveriam ser reproduzidos em 

volume impresso, para servirem melhor o público estudioso. Deveria, por 

certo, ter-se em vista o material que as determinações anteriores tivessem 

feito afluir a Lisboa e também o que a correspondência normal do Governo 

central e dos diversos governos territoriais foi produzindo no decorrer dos 

tempos. A época, no entanto, não era propícia a iniciativas desta natureza, as 

paixões partidárias sobrepunham-se a todas as actividades! 

  Pelo que respeita directamente a Angola, este assunto não 

deixou de ser considerado com o interesse que merecia, tendo-se registado 

algumas iniciativas. Assim, em 10 de Dezembro de 1903, o governador-

geral Eduardo Augusto Ferreira da Costa determinou que se fizesse a 

separação e classificação dos documentos existentes no arquivo da 

Secretaria-Geral, procedendo-se à destruição dos que estivessem 

completamente inutilizados ou fossem absolutamente inúteis. Seriam 

arrumados em códices e arquivados à parte os de reconhecido valor 

histórico, a fim de seguirem para o Ministério, com destino ao Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo, segundo o que tinha sido ordenado. Mas 
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esperava-se que fossem dadas ordens concretas nesse sentido, determinando 

quando e como deveria ser feita a remessa dos documentos avulsos e dos 

códices. Deveria ter-se o cuidado de separar e reter aqueles que fossem 

necessários à administração da província. Faziam parte do grupo de trabalho 

os seguintes indivíduos: 

—António José Cardoso de Barros, secretário-geral, a quem competia o 

papel de orientador supremo das actividades desenvolvidas; 

—Manuel Velasco Galiano, chefe de secção da Secretaria-Geral de Angola; 

—Francisco Pereira Batalha, director dos Telégrafos. 

  Com a data de 5 de Março de 1912, foi publicada uma 

portaria, já mencionada, em que se reconhecia o alto interesse que tinha para 

a história da administração colonial portuguesa, como afirmação das 

qualidades e virtudes lusíadas, embora por vezes pouco disciplinadas e com 

falta de coordenação, o estudo do período correspondente à governação do 

Marquês de Pombal, no reino, e à acção desenvolvida em Angola pelo 

notável e inteligente governador D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho. 

Esclarecia-se naquele documento que esta individualidade era amigo pessoal 

e colaborador próximo do grande estadista que o colocou no governo de 

Angola e estava ligado por laços de família à administração deste território, 

onde o seu antepassado Fernão de Sousa Coutinho tinha servido como 

governador de Angola e de Benguela. Segundo se dizia, esta figura 

merecera os elogios de Oliveira Martins pela meritória acção desenvolvida, 

e aceitava-se que nos arquivos públicos de Luanda andassem dispersos 

documentos valiosos da época pombalina, esparsos e mal parados, e que 

cumpria recolher, seleccionar e compilar devidamente. Como atrás 

dissemos, foi encarregado deste trabalho o juiz da Relação de Luanda, 

Alberto Osório de Castro, sendo-lhe recomendado o maior interesse e 

incitando-o a extrair desses velhos papéis a lição que neles se contém.  

  Parece-nos haver alguma inexactidão nas informações 

históricas referidas, pois na lista dos governadores-gerais apenas nos 

aparece o nome de Fernão de Sousa, que poderia corresponder ao 

antepassado de Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho; quanto a Benguela, 

e servindo-nos da relação publicada por Abel Augusto B. G. Bolota no seu 

livro Benguela, Cidade Mãe de Cidades, não encontramos qualquer nome 

parecido ou que possa corresponder-lhe. Deve ainda dizer-se que as datas 

apresentadas como limite da governação de Sousa Coutinho (1764-1774) 

não correspondem exactamente às verdadeiras, pois o seu período de 

governo começou em 1764 e terminou em 1772. 

 

*   *   * 
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  A actividade civilizadora portuguesa, que ao longo dos 

séculos e sobretudo no centénio que vai do termo das lutas liberais entre D. 

Pedro e D. Miguel até ao início da orientação política ultramarina que teve 

como principal mentor Oliveira Salazar, não pode ser estudada apenas sobre 

a realidade africana mas também sobre as iniciativas que tiveram a sua 

origem, sede e campo de desenvolvimento em Portugal.  

  Em Agosto de 1856, segundo uns no dia 2 e segundo outros 

no dia 12, foi criado o Colégio das Missões Ultramarinas, que tinha em vista 

preparar sacerdotes que fossem dar continuidade aos trabalhos da 

evangelização, encetados nos primeiros tempos da colonização. O texto do 

decreto veio a ser publicado em Luanda no decorrer do mês de Fevereiro 

seguinte, 1857. 

  No dia 28 de Dezembro de 1855, uma sinopse dos trabalhos 

do Conselho Ultramarino refere-se à proposta de o bispo eleito de Pequim, 

D. João França Castro Moura, ocupar o lugar de superior do Colégio das 

Missões Ultramarinas, mas parece não ter chegado a ser nomeado. Pela 

mesma altura, lançou-se a ideia da fundação de uma casa para preparação de 

missionários para o Oriente; contudo, não nos deteremos sobre este assunto, 

por se não prender estreitamente com o tema que vimos desenvolvendo. O 

estabelecimento de ensino em questão localizava-se em Cernache de 

Bonjardim e a sua influência foi notável, repercutindo-se em todos os 

territórios, sobretudo nos aspectos da evangelização e do ensino.  

  Em 8 de Novembro de 1917, foi substituído pelo Instituto das 

Missões Coloniais (orientado por espírito diverso do que norteara o Colégio 

das Missões Católicas) o qual por sua vez veio a ser extinto em 24 de 

Dezembro de 1926, voltando os edifícios, terrenos, dependências, 

mobiliário e utensílios a servir uma organização missionária, que dava 

continuidade ao primitivo instituto. Deixou o seu nome ligado a esta obra o 

conhecido bispo de Luanda, depois bispo de Vila Real e bispo de Aveiro, D. 

João Evangelista de Lima Vidal. Deve procurar-se aqui a origem da 

Sociedade Portuguesa das Missões Católicas Ultramarinas. 

  Em 16 de Setembro de 1887, foi criada a Junta-Geral das 

Missões do Real Padroado, sendo ministro da Marinha e Ultramar o distinto 

político e estudioso da nossa actividade civilizadora, Henrique de Barros 

Gomes. O relatório que antecede o decreto dá-nos um apanhado bastante 

perfeito do valor das missões como elementos de elevação e dignificação 

das populações e prestígio do nome português, sem deixar de referir que o 

seu abandono teve como consequência o enfraquecimento e quebra da 

supremacia e da operosidade lusíada. Travava-se nesse tempo tenaz luta de 
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predomínio, em que Portugal tomou parte, acompanhando o que outros 

países europeus faziam também, com decisão e energia. Há nele referências 

históricas e pessoais de alto interesse, a maior parte delas directa ou 

indirectamente relacionadas com Angola.  

  No dia 9 de Março de 1899, foi criado em Odivelas um 

organismo de benemerência a que se deu o nome de Instituto Infante D. 

Afonso. Tinha em vista a educação e instrução das filhas legítimas e 

legitimadas dos oficiais do exército e de marinha, tanto do reino como do 

ultramar. Aproveitaram-se para isso as instalações que constituíram o antigo 

convento dos monges de Cister. Hoje é conhecido apenas pela designação 

simplificada de Instituto de Odivelas, e é um dos mais célebres e 

prestigiosos estabelecimentos de ensino, educação e benemerência de 

Portugal.  

  Em 17 de Março de 1902, o Governo de Lisboa determinou 

por aviso régio que as congregações e instituições religiosas, estabelecidas 

em qualquer parte do território português, tanto no reino como nas 

províncias ultramarinas, ficavam obrigadas a ter estatutos aprovados. Era 

então ministro da Marinha e Ultramar o bem conhecido estadista António 

Teixeira de Sousa. Este aviso, como é lógico, vinha recordar somente 

determinações anteriores. Em 18 de Abril de 1901, foi publicado um decreto 

que regulava mais pormenorizadamente a organização e funcionamento das 

congregações religiosas e instituições similares. Como sempre acontece, 

levantaram-se dúvidas sobre a aplicação deste diploma legal às associações 

estabelecidas no território nacional sujeito à jurisdição eclesiástica da 

Prefeitura Apostólica do Baixo Congo e da Prefeitura Apostólica da 

Cimbebásia. Um ofício do dia 20 de Junho desse ano de 1902 declarava que 

também elas estavam abrangidas pelo disposto naqueles diplomas. 

  Não podemos, porém, admitir que os institutos religiosos 

pretendessem subtraír-se à vigilância do Estado, que pretendia conservar a 

sua autoridade e dizia ser seu patrono. Já antes, em 18 de Outubro de 1901, 

haviam sido aprovados os estatutos e compromissos internos de diversas 

instituições eclesiais: 

—Associação Missionária Portuguesa; 

—Associação das Irmãs Missionárias de Maria; 

—Associação das Irmãs de São Vicente de Paulo; 

—Associação dos Padres Seculares da Missão de São Vicente de Paulo; 

—Associação Missionária do Espírito Santo; 

—Associação das Irmãs da Missão do Padroado Ultramarino 

  Mais longe até, em 9 de Março de 1895, tinham sido 

aprovados os estatutos da Associação das Obras Católicas Coloniais. 
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  O ambiente geral português continuava sendo francamente 

desfavorável à conservação das congregações missionárias e organismos 

religiosos, pois soprava naquele tempo o vento do laicismo e nalguns casos 

até o do ateísmo. Por isso, a proclamação da República Portuguesa trouxe 

consigo, como consequência lógica e quase inevitável, nova expulsão das 

ordens religiosas de todo o território nacional, sem exceptuar as províncias 

ultramarinas. Ainda não tínhamos aprendido a dura lição da História! 

  Em 1911, retiraram-se da cidade de Luanda as religiosas que 

prestavam serviço no Hospital Central, antes chamado Hospital D. Maria 

Pia (como mais tarde voltou a ser designado), e ainda no Depósito de 

Degredados, estabelecido como sabemos na Fortaleza de S. Miguel — as 

Irmãs Hospitaleiras. Haviam chegado a esta capital no dia 3 de Março de 

1883, chamadas para realizar um serviço que de outra forma seria muito 

difícil, quase impossível prover com a necessária eficiência, dedicação e 

capacidade. A gratidão e muitas vezes até a vulgar verificação de serviços 

não são qualidades que a História registe habitualmente!  

  As religiosas de S. José de Cluny, as Irmãs Educadoras, 

pouco antes recebidas com tanto entusiasmo e tão interessadamente 

disputadas, foram proibidas de usar em público o hábito da congregação. 

Tiveram de fechar as suas escolas, mesmo a chamada escola indígena, que 

mantinham no bairro das Ingombotas e onde ensinavam os filhos das 

famílias mais humildes, crianças desvalidas, abandonadas, marginalizadas, 

deixando-as sem o recurso da instrução. O motivo fundamental que levou os 

governantes a tomar esta atitude foi o de, simultaneamente com as noções 

literárias, ministrarem também instrução religiosa, vendo-se nisso um sinal 

de "atraso mental, manifestação supersticiosa, degradação social". As boas e 

beneméritas freiras embarcaram no porto de Luanda no dia 25 de Abril 

desse ano, em cumprimento da ordem de expulsão que lhes tinha sido 

comunicada; esse facto teve influência negativa no processo de divulgação 

do ensino e difusão da cultura. Sabe-se, todavia, que em Angola não houve, 

propriamente, perseguição religiosa; descontando um ou outro excesso, uma 

ou outra manifestação mais veemente, os portugueses que aqui residiam 

sabiam muito bem que o clero em geral, assim como as religiosas e demais 

membros activos da vida católica, tinham um papel importantíssimo a 

desempenhar na construção da Angola do futuro. O ambiente geral não era 

ainda estruturalmente cristão, por isso não havia condições para luta de 

extermínio. Nem tudo se fez com perfeição modelar, houve erros e defeitos, 

mas o saldo é francamente positivo e, se não é maior, deve-se isso ao facto 

de as condições da época não serem propícias a grandes iniciativas, a 

projectos arrojados e audaciosos. Os missionários católicos do tempo, 
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sobretudo das duas últimas décadas do século XIX e primeiro decénio do 

século XX, souberam conquistar pelas suas qualidades e virtudes o respeito 

e a admiração gerais — pela sua dedicação, competência e comportamento. 

Alguns sacerdotes, como por exemplo Monsenhor Manuel Alves da Cunha, 

eram ouvidos e a sua opinião respeitada na condução dos negócios públicos, 

até mesmo por individualidades alheias às práticas religiosas, como 

aconteceu com o governador-geral Norton de Matos. Pouco depois, as 

condições mudaram por completo, no aspecto nacional, e as ordens 

religiosas puderam regressar e tomar o trabalho da evangelização, voltando 

a contribuir para que o saber e a instrução pudessem generalizar-se. As 

missões e escolas missionárias, assim como as restantes actividades que lhes 

estão inerentes tornaram a merecer o seu interesse e a sua devotação. Em 

1938, o serviço de enfermagem do Hospital Central D. Maria Pia voltou a 

ser executado por membros de uma congregação religiosa feminina. 

 

*   *   * 

 

  O Hospital Colonial de Lisboa e a Escola de Medicina 

Tropical, que lhe ficava anexa, foram criados pelo decreto de 24 de Abril de 

1902. Destinavam-se a ministrar o ensino teórico e prático da ciência 

médica relacionada com os climas tropicais, abrangendo três importantes 

cadeiras: 

—Patologia e Clínica; 

—Higiene e Climatologia; 

—Bacteriologia e Parasitologia Tropicais. 

  No dia 2 de Agosto desse ano foram nomeados o director e 

os primeiros professores da escola: 

—António Duarte Ramada Curto, antigo governador-geral e que ainda 

voltaria a ser, antigo director dos Serviços de Saúde de Angola e do 

Hospital D. Maria Pia, foi encarregado de dirigir o estabelecimento escolar e 

hospitalar; 

—António Maria de Lencastre tomou conta da primeira cadeira, Patologia e 

Clínica; 

—Francisco Xavier da Silva Teles foi encarregado de reger a segunda 

cadeira, leccionando Higiene e Climatologia; 

—Aires José Kopke Correia Pinto assumiu as funções de professor da 

terceira cadeira, Bacteriologia e Parasitologia Tropicais. 

  Os respectivos programas foram aprovados por portaria 

ministerial de 5 de Novembro de 1902, e publicados no órgão oficial 

angolano no dia 20 de Dezembro seguinte.  
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  Continuou a prestar-se a devida atenção às doenças 

características dos trópicos. Em 7 de Maio de 1904, o professor da terceira 

cadeira da Escola de Medicina Tropical, Dr.Aires Kopke, que já em 21 de 

Fevereiro de 1901 havia sido nomeado membro da famosa comissão de 

estudo da doença do sono, foi enviado às ilhas de São Tomé e Príncipe, no 

tempo livre das aulas, portanto em período de férias, em missão de estudo e 

investigação. Deveria procurar conhecer as causas do aparecimento de uma 

epidemia de béri-béri, que ali se tinha manifestado com grande virulência. 

Foi-lhe recomendado que continuasse a estudar a etiologia e a forma de 

transmissão das tripanossomíases, causadoras da doença do sono; 

encarregaram-no ainda  de coligir espécimes de insectos parasitas 

transmissores da doença, com destino ao museu escolar. Depois de concluir 

os estudos a fazer nas ilhas, deveria deslocar-se a Angola, continuando ali as 

suas investigações.  

  No dia 21 de Julho de 1904, o facultativo angolano Dr.José 

Maria de Aguiar foi encarregado de continuar os estudos sobre a doença do 

sono, a título voluntário, pois o diploma respectivo salientava claramente 

que não auferia qualquer remuneração por essa actividade. A saúde e a 

instrução continuavam a merecer os cuidados gerais, e foi pena que as 

condições do tempo não permitissem fazer tanto quanto se precisava e 

queria. Pelo menos, temos de reconhecer que não deixavam de registar-se 

testemunhos de dedicação e desprendimento! 

  O decreto de 18 de Janeiro de 1906 criou, em Lisboa, um 

novo estabelecimento de ensino, relacionado com os territórios ultramarinos 

portugueses, a chamada Escola Colonial, que ficava a cargo da Sociedade de 

Geografia. No mesmo dia era criada em Luanda a Escola Profissional D. 

Carlos I, de que já falámos.  

  A inauguração da Escola Colonial efectuou-se no dia 25 de 

Outubro do ano da sua fundação, presidindo à cerimónia o rei D. Carlos. 

Sofreu reforma da sua estrutura em 1919 e novamente em 25 de Outubro de 

1926, no dia em que se completavam vinte anos sobre a data da 

inauguração; teve nova reorganização vinte anos mais tarde, em 1946. A 

partir de 1927 ficou a chamar-se Escola Superior Colonial; nos últimos 

tempos tinha a designação de Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Política Ultramarina. 

  O primitivo Regulamento da Escola Colonial foi aprovado 

em 4 de Outubro de 1906. Por ele se verifica que deverá ser considerada 

como estabelecimento de ensino médio, não podendo de maneira nenhuma 

considerar-se de nível universitário, pois para a admissão exigia-se apenas o 

curso geral dos liceus ou preparação equivalente. No caso de não ter feito o 
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curso liceal, o candidato deveria ter aprovação com validade oficial em 

Português, Francês, Geografia, História, Matemática, Físico-Química e 

Desenho Geométrico; deve notar-se que nos liceus se estudava Inglês e 

Ciências Naturais, além das matérias referidas. Os respectivos programas 

foram publicados com a data de 13 de Novembro do mesmo ano de 1906; 

no dia 21 de Dezembro era aprovado o regulamento provisório do museu 

escolar e do serviço de informação comercial, que ficava anexo a este 

estabelecimento. 

 

*   *   * 

 

  Os períodos históricos não coincidem, exactamente, com a 

contagem mecânica e certa dos séculos. Não têm limites que vão acertar 

com a mudança dos centénios e nem em todos os aspectos pode verificar-se 

paralelismo perfeito, embora seja possível encontrar evolução aproximada. 

A História Económica não caminha a par da História Política; e esta não 

segue sempre ombro a ombro com a História da Cultura, da Medicina, da 

Assistência, da Química, da Engenharia, da Sociologia, da Literatura. 

  O século XIX angolano, sob o aspecto escolar, termina em 

1919, no primeiro período de governação de Filomeno da Câmara Melo 

Cabral, fundador do Liceu Salvador Correia e introdutor do ensino 

secundário liceal em Angola.  

  Este estabelecimento de ensino desempenhou papel de relevo 

em vários sectores da actividade e influiu poderosamente no futuro do 

território. Surgiu o gosto pelo saber, nasceu uma cultura estratificada (que 

antes  se não tinha enraizado) e nunca mais se estancou; contribuiu para que 

muitos pudessem elevar-se social e economicamente. Foi o gérmen da 

vigorosa árvore pedagógico-didáctica de Angola de antes da independência. 

Até sob o aspecto da evolução política e da mentalidade exerceu papel 

relevante, pois estudaram aqui alguns dos fautores da emancipação. 

  O que havia antes era inteiramente diferente do que veio 

depois. Se até aqui predominavam iniciativas isoladas, a partir de agora foi 

tudo mais ou menos perfeitamente planeado, pondo-se de parte o sistema do 

improviso. Não deixou de haver escolhos e sombras, a entravar a marcha do 

progresso e a dificultar a visão dos objectivos. No entanto, conseguiu-se 

avançar sempre, ir para a frente, embora por vezes com passos hesitantes e a 

tatear o terreno, de forma que uma conquista não deixasse de ser incentivo 

para novos empreendimentos.  

  O que se fez até ao final do século XIX angolano poderá ser 

apercebido pelo que inventariámos, com falhas notórias,com defeitos 
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enormes e graves. O que se fez depois será objecto de outros trabalhos de 

investigação e coordenação, a reunir em segundo volume. Temos a intenção 

de prosseguir, de levar até ao fim a empresa a que nos abalançámos. Talvez 

haja nisso algo de presunçoso, confiança excessiva. Uma só desculpa pode 

ser apresentada — percorremos caminho ainda não trilhado, surribámos solo 

ainda não cultivado, cortámos plantas bravias, carreámos materiais de 

construção. 

  Confiamos na dedicação e espírito de renúncia de que temos 

dado testemunho; contamos com a capacidade de trabalho e a perseverança 

no esforço já demonstradas; alimentamos a esperança de que esta dificultosa 

empresa será concluída. Abalançámo-nos a ela com a convicção de que 

pode ser útil àqueles que quiserem conhecer um pouco mais profundamente 

esta faceta da História da Colonização Portuguesa em Angola.  
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ORGANIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA 
 

  A mais singela  apreciação  de como funcionaram em Angola  

os serviços  burocráticos referentes ao ensino poderá dar-nos indicações  

preciosas  quanto ao interesse dispensado a este sector da vida social, e 

permitir-nos-á detectar defeitos de base que impediram o desenvolvimento e 

expansão da escolaridade.  

  Sabemos que só em 1845 começou a existir, oficialmente, a 

instrução pública, estabelecendo-se a partir daí a organização escolar. O 

decreto de 1869 remodelou antigas estruturas, adaptando-as às exigências do 

tempo e respeitando as influências que nessa altura se manifestavam e 

tiveram reflexo no desenvolvimento das condições de vida das populações e 

territórios africanos.  No começo do século XX, houve necessidade de fazer 

novo reajustamento, reformando antigos esquemas e procurando abrir 

caminho a manifestações pedagógicas e culturais novas, actualizadas, ou 

que pretendiam apresentar-se como tal. Vimos já quais eram os pontos mais 

salientes da orientação escolar. Vamos agora procurar acompanhar de perto, 

embora esquematicamente, as iniciativas de modernização e 

aperfeiçoamento que se foram registando, sobretudo a partir da segunda 

década do século em curso.  

  Ao findar o ano de 1919, o Conselho Inspector de Instrução 

Pública estava organizado, com pequenas e insignificantes modificações 

(algumas delas já referidas, como por exemplo as de 1914), segundo as 

normas estabelecidas pela portaria provincial de 6 de Outubro de 1905, 

portanto, muito desactualizado. Em face disso, procurou-se introduzir 

algumas alterações nos diferentes organismos que se prendiam à instrução, 

com o objectivo expresso de incrementar o ensino e aperfeiçoar a máquina 

pedagógica.  

  Em 29 de Dezembro do ano de 1922, criou-se a Repartição 

Superior de Instrução Pública, que ficava dependente da Secretaria do 

Interior. No tempo da Monarquia, os serviços escolares estavam 

subordinados à Secretaria-Geral. O desenvolvimento da instrução, em 

Angola, não satisfazia as necessidades da população. Defendiam-se dois 

tipos  de  ensino;  um  era  destinado  aos  filhos  de europeus e dos nativos 

assimilados, e outro tinha em vista as crianças nativas de famílias ainda em 

estádio considerado primitivo, quer dizer, em vias de se tornaram 
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civilizadas. Os primeiros eram encaminhados para as escolas primárias, cujo 

plano de estudo era praticamente idêntico ao de Portugal, enquanto os 

segundos tinham à sua disposição as escolas-oficinas e depois as escolas-

rurais, pelo menos em teoria. Aqueles recebiam instrução literária mais 

desenvolvida, embora muito limitada, e estes eram preparados para 

exercerem uma actividade profissional, ministrando-lhes apenas ligeira e 

rudimentar preparação intelectual, que não ía além do exame do primeiro 

grau do ensino primário, não sendo muitos os que conseguiam atingir este 

desenvolvimento.  

  Antes de prosseguirmos, não deixaremos de salientar que, 

mesmo nas escolas portuguesas metropolitanas, o primeiro grau da instrução 

primária foi, durante bastante tempo, o limite obrigatório da instrução 

pública legalmente exigido e, por consequência, o que era proporcionado à 

população escolar. Em face de tão limitados objectivos, não admira que 

grande parte da população portuguesa ficasse ainda aquém, não conseguindo 

vencer a barreira da alfabetização, a leitura e escrita de nível elementar e de 

uso corrente.  

  Em Angola, segundo os termos dos diplomas legais, a 

instrução e preparação profissional dos nativos ficava dependente da 

Repartição Superior dos Negócios Indígenas, por conseguinte, fora da 

alçada e da orientação dos serviços mais especificamente dedicados à 

instrução e à escolaridade. Viu-se, pouco depois, o erro cometido, mas não 

pôde, não quis ou não soube evitar-se tão inoportuna experiência, tão 

deprimente como inoperante situação.  

  Em 8 de Maio de 1926, foi organizado o quadro de 

funcionários privativos da Direcção dos Serviços de Instrução. Segundo 

informações indirectas que conseguimos recolher, este organismo tinha sido 

criado em 14 de Novembro de 1925, a partir da Repartição Superior de 

Instrução Pública. De certo modo, e segundo expressão do texto legal, dava-

se cumprimento ao que havia sido determinado pelo decreto do Alto-

Comissariado, em 29 de Dezembro de 1922, atrás referido. O quadro em 

questão ficaria a ser constituído pelo respectivo director, por um primeiro 

oficial, um segundo oficial e um serventuário de segunda classe. 

Determinava-se ainda que os funcionários da antiga Repartição Superior de 

Instrução Pública transitariam para a Direcção dos Serviços de Instrução, 

mantendo todos os seus direitos e sendo-lhes conservadas todas as regalias 

adquiridas ao longo dos anos de serviço que cada um tivesse prestado. 

  Tem a data de 16 de Abril de 1927 o diploma que aprovou e 

mandou pôr em execução a Reorganização do Ensino Primário na 

Província de Angola. A administração escolar competia, em cada distrito, a 
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uma Junta Distrital do Ensino. Era constituída pelo governador do distrito, 

director distrital da Fazenda, secretário do Governo, e dois professores —- 

eleitos pelos seus colegas para um período de três anos. Teria apenas 

atribuições relativas ao ensino primário. 

  No aspecto geral, a orientação do ensino era exercida através 

da Direcção dos Serviços de Instrução Pública, Inspecções Escolares e 

Conselho de Instrução Pública. 

  O Conselho de Instrução Pública seria constituído pelos 

seguintes elementos:   

—-Governador-geral ou secretário provincial do Interior; 

—-Director dos Serviços de Instrução; 

—-Director dos Serviços e Negócios Indígenas; 

—-Director dos Serviços de Saúde e Higiene; 

—-Director das Missões Religiosas; 

—-Vogal representante dos inspectores; 

—-Vogal representante dos professores liceais; 

—-Vogal representante dos professores primários; 

—-Vogal representante dos mestres profissionais. 

  A inspecção escolar seria exercida por três inspectores. Os 

primeiros a exercer tais funções foram nomeados pelo governador-geral; os 

que viessem a seguir seriam recrutados, por concurso, entre os professores. 

  O mesmo diploma determinava também que se promovessem 

congressos, conferências e reuniões  de carácter pedagógico, que se 

publicasse mensalmente o Boletim do Ensino, que sempre que possível se 

organizassem missões de estudo ao estrangeiro ou pelo menos a Portugal, e 

que se criassem Bolsas de Estudo que permitissem a continuação da 

preparação académica aos Pupilos da Província de Angola, escolhidos entre 

os estudantes que revelassem notáveis qualidades de inteligência e aptidões 

destacadas, de grande vantagem e utilidade para o país. 

  A publicação do diploma legislativo que temos vindo a 

analisar fez com que, pouco depois, em 29 de Outubro do mesmo ano, 

fossem extintos os Corpos Inspectores de Instrução Pública; vinham 

actuando nos moldes da portaria de 6 de Outubro de 1905, por consequência 

não satisfaziam já plenamente as exigências do ensino. Eram constituídos 

pelo Conselho Inspector de Instrução Pública, Juntas Distritais de Instrução 

e Juntas Concelhias de Instrução.  

  O secretário do extinto Conselho Inspector transitaria, com 

todos os direitos e regalias que usufruía, sem necessidade de nova 

nomeação, para o recentemente criado Conselho de Instrução Pública. 

  Na mesma data de 29 de Outubro de 1927, foi posto em vigor 
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o Regulamento do Conselho de Instrução Pública da Colónia de Angola. 

  Deve reparar-se que, em Abril, ainda o território era 

oficialmente designado por "Província". A alteração verificou-se a partir do 

dia 1 de Outubro. 

  Vamos prender-nos um pouco ao diploma legislativo de 16 

de Abril de 1927, assinado pelo alto-comissário António Vicente Ferreira, a 

fim de podermos estabelecer com relativa exactidão os princípios e bases 

que orientavam as diversas fases e graus do ensino de nível primário. 

Continuava a haver distinção entre os assimilados e europeus e os indígenas 

em vias de se tornarem civilizados. Para os primeiros instituía-se o ensino 

infantil e o primário geral, enquanto para os outros se estabelecia o ensino 

elementar profissional e o ensino profissional propriamente dito, mais 

avançado do que o primeiro.  

  O ensino infantil não passava de teoria e bons desejos. Seria 

ministrado em regime coeducativo e propunha-se o desenvolvimento 

integral da criança, de modo a beneficiá-la física, moral e intelectualmente, 

preparando-a para receber o ensino primário. Um dos objectivos a alcançar 

consistia na "fixação e criação de hábitos de ordem, asseio e higiene, 

pontualidade e método de trabalho". Abrangeria três classes, dos quatro aos 

sete anos.  

  O ensino elementar profissional, tal como o infantil, não 

passava também de teoria e bons propósitos. Era ministrado às crianças 

indígenas nas escolas rurais e destinava-se a criar hábitos de higiene, de 

compostura e de trabalho, predispondo os alunos a receber facilmente os 

benefícios da civilização, preparando o ingresso nas escolas-oficinas, das 

quais se considerava estádio preliminar. O ensino seria ministrado numa só 

classe e único curso, inicialmente em línguas indígenas mas com 

progressiva transição para a prática da língua portuguesa. Recomendava-se 

expressamente que a sua instalação se fizesse... com sobriedade. 

  O ensino profissional era ministrado nas escolas-oficinas, e 

tinha a finalidade de dar aos indígenas educação profissional, criando neles 

hábitos de trabalho e proporcionando-lhes os conhecimentos literários 

compatíveis com o seu desenvolvimento intelectual. Compreendia duas 

partes:—- a geral, com a instrução literária elementar; e a técnica, que 

tenderia para a especialização. Adoptar-se-ia, sempre que possível, o regime 

de internato; se isso não fosse possível, optar-se-ia pelo de semi-internato. 

No primeiro caso, não era permitida a coeducação de sexos. Seriam criadas 

em todas as circunscrições administrativas onde ainda não existissem. 

Anexa à escola haveria uma granja agrícola, integrada no estabelecimento. 

  Em 15 de Maio de 1929, era aprovado e entrava em vigor o 
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texto da Organização dos Serviços de Instrução Pública da Colónia de 

Angola. Fixava normas e estabelecia regras a seguir na direcção das 

actividades escolares. As exigências burocráticas passaram a exercer um 

império cada vez mais pesado. À medida que os serviços da instrução se 

difundiam e alargavam, aumentavam as solicitações estruturais e as 

necessidades de ordenação. 

  Em 7 de Agosto desse mesmo ano, foram aprovados 

numerosos modelos oficiais de impressos a usar nas escolas e a preencher 

pelos funcionários e professores. Podemos mencionar o registo biográfico 

dos agentes do ensino, o cadastro das escolas, a relação dos lugares a prover, 

a lista dos professores que adquiriam o direito da nomeação definitiva ou o 

aumento de vencimento por diuturnidades, os mapas da efectividade de 

serviço, a lista graduada dos concorrentes aos lugares, o sumário diário das 

matérias ensinadas, os impressos do recenseamento escolar, diplomas, 

certificados, guias, relação dos alunos propostos a exame, termos de 

matrícula, termos de exame, registo diário de frequência, guias médicas, 

requisições, livros de registo de correspondência expedida e recebida, 

modelos para a realização do inventário, registo de passeios e visitas de 

estudo e além de tudo isto os mapas de estatísticas diversas. Teve-se em 

conta o perfeito funcionamento dos estabelecimentos de ensino e também a 

actividade burocrática de todos os departamentos e secções dos Serviços de 

Instrução Pública. 

  Não estava, porém, tudo feito, faltava alguma coisa para pôr 

em funcionamento a então ainda incipiente máquina burocrática escolar. No 

dia 19 desse mesmo mês de Agosto de 1929, foram criadas quatro 

circunscrições escolares em Angola, relativamente ao ensino primário. A 

primeira tinha a sede em Luanda e abrangia os distritos de Luanda, Zaire e 

Congo; a segunda estava sediada em Malanje, e abarcava os quatro distritos 

de Malanje, Lunda, Cuanza-Norte e Cuanza-Sul; a terceira ficou em Nova 

Lisboa, estendendo a sua acção pelos distritos de Huambo, Benguela, Bié e 

Moxico; finalmente, a quarta tinha o centro em Sá da Bandeira e 

superintendia nos distritos de Huíla e Moçâmedes. 

  Reconhecia-se a importância da actividade docente, fosse ela 

exercida directamente pelos respectivos serviços ou por outras entidades. 

Aceitava-se também a importância de reunir dados e somar resultados 

obtidos nos mais diversos sectores. Assim, em 3 de Julho de 1930, foi 

determinado que os diversos serviços públicos enviassem, anualmente, à 

Direcção dos Serviços de Instrução Pública, para efeitos estatísticos, os 

elementos respeitantes à matrícula, frequência e aproveitamento dos alunos 

das escolas por eles mantidas. Havia interesse em reunir numa soma única o 
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número de alunos de todas e quaisquer escolas de Angola, mesmo que o seu 

funcionamento não dependesse do organismo coordenador da actividade 

didáctica. Recordemos que as próprias escolas-oficinas estiveram entregues 

a um sector diferente e que havia outros estabelecimentos de ensino 

especializado, como a Escola de Enfermagem, a Escola dos Correios e 

Telégrafos, a Escola de Artes Gráficas, etc. 

  A Direcção dos Serviços de Instrução Pública continuava a 

conquistar vantagens e direitos, compatíveis com a elevada função que lhe 

competia. Embora possa parecer um pormenor sem importância, não deixa 

de ser interessante referir que, em 23 de Julho do mesmo ano, foi 

reconhecido àquele departamento burocrático o direito de ter telefone 

privativo na sua secretaria. E logo a seguir, no dia 31 de Outubro de 1930, 

foram atribuídas três linhas aos Serviços de Instrução —- gabinete do 

director, secretaria, e Liceu Salvador Correia. 

  Um dos graves erros que os governantes portugueses nunca 

souberam ou quiseram evitar, e que prejudicou enormemente o 

desenvolvimento de Angola e a marcha do seu progresso, foi o das 

sucessivas e muito próximas alterações das normas administrativas, fruto 

quase sempre de as medidas terem sido tomadas ao sabor das conveniências, 

das impressões de momento, do capricho dos responsáveis ocasionais, da 

concepção pessoal dos interesses colectivos. Se nalguns casos isso nos 

permite reconhecer o mérito de um ou outro governante e a oportunidade 

das medidas tomadas —- no caso das escolas, por exemplo, o de Caetano 

Alexandre de Almeida e Albuquerque, no século XIX, ao impor o exame de 

aptidão pedagógica; e no século XX, o de Filomeno da Câmara Melo 

Cabral, criando o ensino liceal, e o de Venâncio Deslandes, ao instituir o 

ensino universitário —- não deixará de reconhecer-se que o sistema 

prejudicou muito a marcha normal da evolução social, atrasando a 

consecução dos objectivos em vista. 

  Vem este comentário a propósito da medida tomada em 26 

de Novembro de 1931, extinguindo a circunscrição escolar de Malanje, e 

incorporando o território que a constituía na de Luanda. Em face disso, ficou 

a haver em Angola apenas três circunscrições escolares, cujas sedes estavam 

fixadas nas cidades de Luanda, Nova Lisboa e Sá da Bandeira. Recorde-se 

que a data da sua criação e da divisão do território em quatro circunscrições 

tinha sido a 19 de Agosto de 1929. 

  Ainda no decorrer daquele ano de 1931, em 10 de Dezembro, 

foi constituído, junto dos Serviços de Instrução Pública, um organismo 

designado por Conselho Administrativo, que teria o encargo de gerir os 

fundos especiais arrecadados ao abrigo das diversas disposições legais em 
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vigor neste território. Seria formado pelo inspector escolar de Luanda, pelo 

director de uma das escolas primárias da mesma cidade, expressamente 

nomeado para tal cargo, e ainda por outro professor de instrução primária de 

nomeação definitiva; o primeiro exerceria as funções de presidente, o 

segundo seria o secretário e o terceiro ficaria como tesoureiro. Aceita-se, em 

princípio, que este deveria estar colocado também em Luanda, embora o 

diploma não seja explícito neste ponto, assim como não sabemos se era 

nomeado ou escolhido pelos seus colegas, sendo mais provável a primeira 

hipótese.  

  Em 13 de Julho de 1932, foi regulada a forma de provimento 

do lugar de chefe da Repartição dos Serviços de Instrução Pública, que 

substituiu a Direcção dos Serviços de Instrução, pouco antes extinta, por 

diploma de 28 de Junho do mesmo ano. Aquele organismo ficava integrado 

na Direcção dos Serviços da Administração Civil. As alterações verificadas 

vêm reforçar o que atrás dissemos acerca da frequência das modificações 

estruturais dos serviços públicos, com a correspondente nocividade dos 

resultados das actividades burocráticas no processo de desenvolvimento 

cultural e difusão da escolaridade.  

  Admitia-se que o cargo fosse objecto de provimento vitalício, 

determinando-se que só poderiam ser escolhidos indivíduos com a 

necessária competência, anteriormente demonstrada no exercício do 

magistério primário, durante pelo menos cinco anos; esclarecia-se que 

poderiam ser nomeados também os inspectores do ensino primário ou os 

professores do ensino secundário. 

  Continuou a registar-se, pelo menos em hipótese, o 

desfazamento que já anteriormente se verificava, exercendo o cargo de 

chefe dos Serviços de Instrução um professor do ensino primário elementar 

que tinha como subordinados os professores do ensino liceal e até os 

próprios reitores dos liceus. Desta vez foi nomeado, com carácter 

transitório, o ex-director da Escola Normal Rural de Teixeira da Silva, que 

não funcionava por determinação do governador-geral e, por isso, aquele 

agente do ensino podia ser empregado em lugar de relevo, que não deixaria 

de ser cobiçado por muitos professores! Este diploma é o primeiro de uma 

série assinada e publicada em Luanda pelo ministro Armindo Rodrigues 

Monteiro; saiu com a data de 13 de Junho, por lapso tipográfico bem 

evidente. 

  Na mesma data de 13 de Julho de 1932, foi estabelecida a 

constituição do Conselho de Instrução Pública, de que faziam parte: 

—-Director dos Serviços de Administração Civil, que seria o presidente; 

—-Reitor do Liceu Salvador Correia; 
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—-Inspector da Primeira Zona Escolar; 

—-Dois vogais, livremente escolhidos pelo governador. 

  Não deixará de reparar-se no pormenor de não estarem 

directamente representados os professores, pois os dois vogais eram de livre 

escolha e, por conseguinte, poderiam não ser membros da classe docente, 

primária ou liceal. O exercício do Conselho de Instrução Pública era gratuito 

e os seus componentes deveriam reunir-se pelo menos uma vez por mês. 

  A Reorganização do Ensino Primário, que tem a data de 8 

de Fevereiro de 1933, determinava que o ano escolar começasse, em 

Angola, no dia 16 de Março e terminasse em 30 de Janeiro, alterando o que 

havia sido estabelecido em 16 de Abril de 1927. O ano lectivo começaria na 

primeira segunda-feira de Abril e terminaria em 23 de Dezembro. As 

quintas-feiras seriam destinadas a actividades circum-escolares de interesse 

educativo. Não se fazia menção do Natal nem do Carnaval. Os exames 

efectuavam-se no decorrer do mês de Janeiro. As matrículas eram feitas na 

segunda quinzena de Março. 

  Em relação ao ensino liceal, os anos escolar e lectivo não 

eram absolutamente concordantes, mas aproximavam-se dos do ensino 

primário. Por disposições de 4 de Maio de 1935, foi estabelecido que o ano 

escolar começasse em 1 de Abril e terminasse em 30 de Janeiro; o ano 

lectivo iria de 4 de Abril a 23 de Dezembro. 

  Na mesma data, 8 de Fevereiro de 1933, foi estabelecida 

nova divisão territorial, quanto ao ensino primário. A primeira circunscrição 

escolar, de Luanda, abrangia as então províncias de Luanda e Malanje; a 

segunda circunscrição, sediada em Nova Lisboa, compreendia as de 

Benguela e Bié; a terceira circunscrição, em Sá da Bandeira, estendia-se por 

toda a província da Huíla. Declarava-se, expressamente, que esta divisão 

substituiria, para todos os efeitos, a que fora estabelecida em 26 de 

Novembro, atrás referida.  

  Em 12 de Março de 1938, foram introduzidas importantes 

alterações na estrutura escolar angolana, que punham em vigor, neste 

território, as determinações de 27 de Julho anterior. Passaram a admitir-se 

crianças de seis anos de idade, sempre que os estabelecimentos de ensino 

pudessem comportá-las, e foram abertos os postos escolares já previstos 

pelo diploma legislativo em questão, o de 27 de Julho de 1937. Foi 

ordenado ainda que se estabelecessem normas de apuramento do 

aproveitamento dos alunos, diferentes das que eram usadas até então.  

  Em 8 de Janeiro de 1941, foram extintas as circunscrições 

escolares. Tinham sido estabelecidas, como vimos, em número de quatro  

(Luanda, Malanje, Nova Lisboa e Sá da Bandeira), a 19 de Agosto de 1929, 
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tendo a de Malanje sido extinta e englobada na de Luanda em 26 de 

Novembro de 1931, e feita nova remodelação em 8 de Fevereiro de 1933. 

Em substituição das circunscrições foram criadas as zonas escolares, 

correspondentes às províncias que então havia.  

  Recordamos que houve tempo em que tivemos cinco 

províncias —- Luanda, Malanje, Benguela, Bié e Huíla —- e houve outra 

ocasião em que se criou a província do Congo e estabeleceu o concelho 

autónomo de Luanda, alguns anos mais tarde.  

  Em cada zona escolar haveria um director, encarregado dos 

problemas disciplinares e administrativos do ensino primário, escolhido 

entre os professores efectivos, sob proposta do chefe dos Serviços de 

Instrução Pública. Podia ser dispensado da actividade docente, embora em 

princípio estivesse obrigado a exercê-la. 

  Os inspectores escolares deixariam de fazer parte das juntas 

do ensino e teriam a missão de orientar pedagogicamente os professores, 

prestando-lhes assistência e dando-lhes apoio, de acordo com a orientação 

recebida do chefe dos Serviços de Instrução.  

  Vem a propósito dizer que nunca houve em Angola, por parte 

dos responsáveis pelos problemas escolares, a decidida intenção de criar nos 

agentes do ensino verdadeira dedicação pela escola, a qualidade que mais e 

melhor poderia contribuir para a solução dos diferentes problemas 

pedagógicos. A pouco e pouco —- e sem que as autoridades escolares se 

apercebessem disso, ou então apercebendo-se e deixando culposamente 

deteriorar a classe, tornando pouco produtivo um dos mais importantes 

sectores da vida pública —- foi-se perdendo o interesse pela boa preparação 

dos alunos transformando um núcleo que outrora registara dedicação 

exemplar num grupo que punha acima de tudo as suas conveniências, 

interesses e simpatias. Houve responsáveis que atendiam demasiadamente 

aos resultados pecuniários, sacrificando-lhes o cumprimento dos seus 

deveres. Começou e exigir-se uma perfeição didáctico-pedagógica um tanto 

artificiosa, para que os agentes do ensino não estavam preparados, que não 

estavam dispostos a adoptar, de cujos resultados duvidavam, entrando-se 

assim sistematicamente no caminho da duplicidade... 

  Os agentes da inspecção estavam obrigados a fazer, pelo 

menos, duas visitas anuais a cada estabelecimento de ensino. Teriam entre si 

uma reunião por ano, efectuada sob a presidência  do chefe dos Serviços de 

Instrução Pública, a fim de trocarem impressões, estabelecerem normas de 

actuação, discutirem as propostas apresentadas. Os inspectores fiscalizariam 

também a acção dos directores das zonas escolares, fariam os inquéritos 

superiormente determinados, colaborariam no estudo e na elaboração de 
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programas, livros didácticos (o mal começou a entrar por aqui), legislação a 

promulgar;  proporiam a criação, a transferência ou a extinção de escolas e 

postos escolares, conforme vissem ser mais conveniente para o bom 

funcionamento do serviço e o interesse das populações.  

  O diploma que temos estado a seguir e a comentar 

determinava ainda que a nomeação dos júris de exame para o ensino 

primário pertenceria ao chefe dos Serviços de Instrução Pública, tendo 

passado mais tarde, e incompreensivelmente, para as atribuições dos 

governadores de distrito.  

  Em 9 de Janeiro de 1937, foi criado o lugar de adjunto do 

chefe da Repartição Central de Instrução Pública, que seria ocupado pelo 

inspector do ensino primário de Luanda. Este pormenor poderá ajudar-nos a 

compreender o aumento de serviço registado, que obrigou a tomar medidas 

tendentes a dar-lhe satisfação. 

  Muito curiosa e interessante é a disposição expressa no 

regulamento de passagens de classe e exames do ensino primário geral, 

aprovado em 24 de Outubro de 1936. Por ela ficamos a conhecer a 

localização dos júris de exame final e, consequentemente, a relativamente 

pequena expansão da escolaridade; permite-nos avaliar os sacrifícios que 

aos alunos, na maior parte dos casos crianças pequenas, e às respectivas 

famílias eram exigidos para poderem obter o seu diploma...  

  Na primeira circunscrição escolar, com sede em Luanda, os 

exames realizavam-se apenas na capital e em Santo António do Zaire, 

Salazar, Uíge, Malanje e Henrique de Carvalho; na segunda circunscrição, 

os júris funcionavam na sua sede, Nova Lisboa, e em Benguela, Novo 

Redondo, Ganda, Quibala, Silva Porto e Luso; quanto à terceira 

circunscrição, os alunos poderiam prestar provas em Sá da Bandeira, 

Moçâmedes e Caconda. 

  Cada uma destas localidades congregava os candidatos 

residentes e a frequentar as escolas dos respectivos concelhos e dos 

municípios mais próximos, expressamente indicados no texto regulamentar.  

  Em 11 de Novembro de 1938, o novo regulamento alargava 

os exames a todas as escolas oficiais.  

  Por determinação superior, assinada em 27 de Maio de 1942, 

o chefe dos Serviços de Instrução Pública, em Angola, viu alargadas as suas 

atribuições, sendo delegada neste funcionário superior, em numerosos 

pontos, a competência que até então pertencia ao governador-geral. Tomou 

esta decisão o primeiro magistrado, Álvaro de Freitas Morna. Segundo 

aquele diploma, o chefe dos Serviços de Instrução poderia: 

—-Autorizar o seu pessoal a apresentar-se à Junta Médica; 
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—-Conceder licenças disciplinares para serem gozadas em Angola; 

—-Conceder licenças graciosas, que poderiam ser gozadas no exterior; 

—-Autorizar os professores a passar férias fora da localidade em que         

prestavam serviço; 

—-Dar posse aos funcionários dele dependentes; 

—-Liquidar o tempo de serviço; 

—-Assinar apostilhas nos diplomas de funções públicas; 

—-Mandar passar certidões de registos e cadastros, que teria de assinar; 

—-Atender reclamações relativas à qualificação docente; 

—-Assalariar e despedir pessoal eventual; 

—-Autorizar a restituição de documentos dispensáveis, existentes nos 

arquivos e processos individuais; 

—-Assinar a correspondência a ser enviada para o Ministério das Colónias; 

—-Autorizar pequenas despesas, inferiores a cinco contos; 

—-Preparar e autorizar a abertura de concursos para o provimento de 

lugares; 

—-Aprovar e mandar publicar a lista dos concorrentes no Boletim Oficial de 

Angola; 

—-Transferir postos escolares de uma localidade para outra. 

  Começa aqui a dar-se ao responsável pelo sector da 

Educação a verdadeira importância que o cargo exercido merecia que lhe 

fosse dada, passando a ser responsável directo e imediato pelo andamento de 

muitos problemas e solução de inúmeras dificuldades burocráticas. A sua 

liberdade, contudo, não era tão grande como os diplomas legais 

aparentavam; estava sujeito às pressões dos políticos locais e de Lisboa; 

nem sempre encontrava nos subordinados o apoio, ajuda e compreensão de 

que carecia; o movimento da máquina administrativa era lento, exerciam-se 

influxos emperrantes, pois eram muitos os que dificultavam sem nada recear 

e poucos os que facilitavam, temendo consequências desagradáveis.  

 

* * * 

  Em 26 de Março daquele ano de 1938, foi assinada uma 

determinação legal que permitia, aos indivíduos com mais de dez anos, a 

admissão a provas de exame extraordinário do ensino primário elementar, 

por motivo da deslocação de seus pais ou encarregados de educação para 

fora do território. O regulamento em vigor já previa exames extraordinários 

para indivíduos maiores de dezoito anos; verificou-se que as condições de 

vida e as circunstâncias especiais que aqui se manifestavam exigiam maior 

flexibilidade de critério e maior benignidade, não sacrificando os habitantes 

ao cumprimento farisaico da lei, feita para os servir e não para os oprimir.     
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  A portaria do Governo-Geral de Angola, com data de 26 de 

Março de 1938, reconheceu haver muitos pedidos de diplomas para o 

exercício do ensino particular. Por isso se via ser indispensável garantir às 

populações a confiança nos serviços e na fiscalização exercida pelo Estado. 

Reconheceu- se  ser conveniente exigir um mínimo de preparação 

intelectual legal aos candidatos ao cargo de professor, mesmo em 

estabelecimentos de ensino que não estavam directamente sob a 

responsabilidade do Estado, incluindo também aqueles que pretendessem 

exercer esta actividade no âmbito individual, e assentou-se que deveria ser 

exigido, como preparação   escolar mínima, o curso geral dos liceus ou 

habilitações equivalentes. Para  preparar professores que exercessem a sua 

actividade nas escolas agrícolo-pecuárias, estas a cargo do Estado, instituiu-

se um estágio de prática do ensino na Escola Elementar Profissional da Casa 

dos Pobres, em Luanda, e pensou-se em estabelecer outro na Escola 

Elementar Agrícolo-Pecuária de Catete, que funcionava anexa à Estação 

Experimental do Algodão. 

 

 * * *  

  

  A realização da Exposição-Feira de Luanda, no ano de 1938, 

foi evento de grande repercussão em Angola. Por motivo deste conhecido e 

ao tempo famoso certame, a portaria de 2 de Julho desse ano determinou 

que as férias do ano lectivo de 1938-1939 fossem alteradas, juntando num 

único período as de  1/15 de Julho e de 1/7 de Outubro, que passariam para 

1/20 de Agosto. Pretendia-se dar aos professores e alunos a possibilidade de 

ministrarem e receberem valiosas lições de coisas, durante as visitas 

efectuadas, quer individualmente quer em grupo. Aconselhava-se que estas 

deveriam ser conveniente e meticulosamente preparadas. Houve ainda 

outras alterações dos períodos lectivos, que não interessa definir aqui. As 

férias de Natal, por exemplo, abrangeriam apenas os dias 24/26 de 

Dezembro; e, nos estabelecimentos de grau superior ao primário, os dias 29 

e 30 de Dezembro seriam ocupados pelas sessões dos conselhos escolares 

para apuramento dos resultados, confirmação do aproveitamento dos alunos 

e registo da frequência. Hoje torna-se incompreensível o motivo das 

alterações! 

 

 * * *  

 

  Por portaria de 18 de Novembro de 1939, foi determinado 

que se fizessem exames de admissão aos liceus, instituídos em Angola pelo 
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decreto de 21 de Julho anterior, que pôs em vigor neste território o de 5 de 

Junho de 1935. Deveriam efectuar-se no período que vai de 22 de Janeiro a 

10 de Fevereiro de cada ano. 

  Em Luanda, prestariam provas de exame os candidatos 

residentes nas províncias de Luanda e Malanje e no distrito de Cuanza-Sul, 

que pertencia à província de Benguela. E em Sá da Bandeira fariam exame 

os alunos das províncias de Bié e Huíla e dos distritos de Benguela e 

Huambo, da província de Benguela. Temos de aceitar que pouca 

preocupação houve para facilitar a vida dos cidadãos, pois todas as crianças 

interessadas eram forçadas a congregar-se nas duas cidades que tinham 

liceu. Pouco depois veio a reconhecer-se que estas provas poderiam realizar-

se sem dificuldade em outras localidades. Efectivamente, em 6 de Março de 

1940, foi determinado que se realizassem os exames de admissão aos liceus 

em todas  as povoações em que houvesse exames liceais, mesmo que fossem 

apenas os do Primeiro Ciclo, nos termos da portaria de 31 de Dezembro de 

1938, desde que houvesse pelo menos vinte candidatos a esses exames. 

Seriam efectuados pelos respectivos júris e as despesas que acarretassem 

correriam por conta das câmaras ou comissões municipais locais. Não 

podemos deixar de estranhar que fosse estabelecido um número mínimo tão 

elevado, que tornava impraticável em grande número de casos a prestação 

de provas. 

  Poderia admitir-se que houvesse a intenção de incentivar 

directa ou indirectamente os pretendentes, que se tornariam promotores e 

angariadores de novos candidatos, para poderem satisfazer as exigências, 

evitando deslocações cansativas, enormes sacrifícios e elevadas despesas. 

No entanto, mais lógico será admitir que as facilidades oferecidas pouca 

influência poderiam exercer quanto à difusão do ensino, tornando-se 

completamente improfícuas. 

 

 * * *  

 

  Em 21 de Julho de 1943, foi determinado que daí em diante 

passasse a exigir-se a apresentação do certificado de vacinação antivariólica 

para a matrícula em todas e quaisquer escolas de Angola. Esse documento 

deveria, sempre que possível, ser passado pelos delegados de saúde de cada 

concelho. O regulamento da vacina contra a varíola vinha já de 16 de 

Setembro de 1911, mas nessa altura não se prestou a merecida atenção à 

profilaxia escolar, pois a actividade estudantil não era tida ainda na devida 

consideração, tanto em Portugal como em qualquer dos territórios que 

administrava, incluindo Angola, como já tivemos ocasião de verificar. 
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  Não descurando o assunto profilático, em 17 de Novembro 

seguinte, estabeleceu-se a obrigatoriedade de os Serviços de Saúde 

constituírem brigadas sanitárias para procederem à inspecção das escolas 

oficiais e particulares de todo o território, no início e no fim de cada ano 

escolar. Seriam formadas por um internista, um estomatologista, um 

otorrinolaringologista e um oftalmologista. Onde estas brigadas não 

pudessem chegar, deveria deslocar-se lá o delegado de saúde. O serviço 

prestado à população escolar seria inteiramente gratuito para todas as 

crianças ou adolescentes, ricos ou pobres. Exigia-se que fossem lavradas 

fichas médicas de cada um dos estudantes observados; ficariam arquivadas 

no estabelecimento de ensino e seriam zelosa e cuidadosamente 

conservadas. Depois de feita a observação clínica, seria indicado o 

tratamento conveniente, e  recomendadas consultas de especialistas que 

fossem reputadas necessárias ou simplesmente se reconhecessem 

aconselháveis. 

  O vocábulo "internista", transcrito do diploma, com 

significação mal definida, deve levar-nos a entender que o indivíduo visado 

seria médico de clínica geral e deveria ter feito estágio nos hospitais 

públicos. 

  A medida a que acabamos de fazer referência recorda-nos 

outra, de vinte e dois anos antes. Por diploma com a data de 7 de Outubro de 

1921, os médicos de Luanda, Dr.Luís Baptista da Assunção Velho (que 

chegou a ser professor do Liceu Salvador Correia), Dr.Manuel do 

Nascimento de Almeida (também professor do Liceu de Luanda), Dr.João 

Lopes da Cruz Júnior e Dr.Miguel dos Santos (responsável pelo Serviço de 

Estomatologia do Hospital D. Maria Pia), foram encarregados de estudar em 

conjunto a forma mais prática e eficiente de exercer assistência sanitária nas 

escolas de Angola, quer nos estabelecimentos de ensino literário quer nos de 

ensino técnico, na linguagem da época. 

  Não possuímos informações que nos levem a concluir quais 

os resultados obtidos, que talvez não tenham sido satisfatórios, pois se o 

fossem deixariam memória. Não queremos deixar de registar o facto de já 

então se atender ao papel que as escolas poderiam desempenhar, para defesa 

da sanidade geral e das condições higiénicas, profilácticas e dietéticas das 

populações. Com um pouco de boa-vontade e de optimismo, podemos ver 

nesta disposição um antecedente remoto da Saúde Escolar, sector da 

actividade médica e administrativa que nem sempre foi compreendido e 

apreciado, que poucas vezes teve quem lhe dedicasse o necessário e 

indispensável interesse. 
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PROFESSORES E ESCOLAS  

 
  Ninguém se atreverá a pôr em dúvida que o ensino primário 

constitui, em qualquer parte do mundo, o fundamento de todo o sistema 

escolar. Duas razões essenciais sustentam tal característica: —- atingir mais 

vastas camadas ou mesmo toda a população, e ser o começo e a base da 

tarefa educativa.  

  As escolas primárias constituem o núcleo principal do 

conjunto de estabelecimentos de ensino e os seus professores são em 

número que ultrapassa muito o dos restantes graus da instrução pública. 

  Embora no decorrer dos tempos históricos se tenham feito 

diversas tentativas de subdivisão pedagógica dentro do sector habitualmente 

designado por ensino primário, de que temos exemplo em Angola, o certo é 

que as escolas primárias mantiveram sempre, em face das escolas-oficinas, 

escolas-rurais ou escolas infantis, a importância que advém do seu número, 

do papel desempenhado e da função que lhes cabe cumprir. 

  Ao falar do sistema educativo, seja português, angolano, de 

qualquer outro país de expressão portuguesa ou estranho a esta comunidade 

de nações, podemos nalguns casos não ter ocasião de referir o ensino liceal, 

técnico, artístico, universitário, mas nunca poderemos esquecer o sector 

primário, pois sem ele deixaria de existir qualquer outro, tudo quanto 

vulgarmente se designa por "escola".  

  No dia 10 de Março de 1919, a poucos dias da data da 

fundação do Liceu Central de Angola, que serve de limite a este volume e 

serviu de meta ao que o antecede —- ponto de chegada para um e ponto de 

partida para  outro —- o governador-geral Filomeno da Câmara Melo 

Cabral criou a primeira escola de instrução primária do seu governo, no 

período considerado, localizando-a na povoação da Huíla; destinava-se ao 

ensino dos dois sexos, sendo designada por escola mista. 

  Passados poucos dias, em 18 de Março, determinava-se que 

os professores municipais, diplomados, ficariam a usufruir os mesmos 

vencimentos que os professores do Estado; era-lhes concedido também o 

direito à licença graciosa e às licenças atribuídas pela Junta de Saúde. A sua 

nomeação respeitava as exigências do decreto de 17 de Agosto de 1901, e 

por isso passavam a ser considerados, para todos os efeitos, professores 

oficiais. Tinha-lhes sido concedido já antes, pelo decreto de 30 de Julho de 
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1910, o direito à aposentação. Colocando-os em tudo nas mesmas condições 

em que estavam os professores do Governo, a portaria ministerial de 17 de 

Julho de 1914 dava aos professores das escolas municipais a designação de 

"professores oficiais"; esta atitude proveio dos mais altos responsáveis da 

administração. Mas ao mesmo tempo era-lhes subtraído o direito de 

requererem a gratificação prevista no decreto de 17 de Agosto de 1912, de 

cinco escudos por cada aluno aprovado em exame oficial público. Este 

problema dera já motivo a uma questão muito curiosa, a que nos referimos 

na devida altura. 

  A partir de 17 de Abril do mesmo ano de 1919, as duas 

escolas primárias municipais de Luanda passaram para a administração 

directa do Estado, com todo o seu recheio em mobiliário e material, 

continuando a funcionar, porém, no edifício dos Paços do Concelho, pois 

não havia instalações para onde pudesse mudar-se a respectiva população 

escolar. Esclarecia-se que a situação se manteria até que pudessem arranjar-

se instalações adequadas, ignorando nós se isso levou muito ou pouco 

tempo a verificar-se. Determinava-se também que os vencimentos, situação 

legal e regalias adquiridas pelos seus três professores seriam mantidos sem 

alteração que redundasse em prejuízo daqueles funcionários.  

  O que se passou logo a seguir poderá ajudar-nos a 

compreender que a situação das escolas municipais era insustentável, pelo 

que não restava outra alternativa que não fosse passarem, mais cedo ou mais 

tarde, para a administração directa do Estado. Sabemos que, em 20 de Junho 

do mesmo ano de 1919, foi aberto um crédito especial para pagamento das 

gratificações à professora-ajudante da ex-escola municipal nº 3, do sexo 

feminino, da cidade de Luanda, relativas aos meses de Maio e Junho. E no 

dia 26 desse mês, atendendo à representação apresentada pela professora 

Carolina Deolina Teixeira de Sousa, da escola feminina,  antiga escola 

municipal nº 3, que tinha matriculado na sua classe oitenta alunas, foi 

decidido que houvesse em cada escola tantos professores quantos os grupos 

de quarenta alunos inscritos. Este pormenor demonstra que a população 

escolar luandense estava a aumentar, prova de que as famílias começavam a 

dedicar ao ensino o seu interesse e atenção, atribuindo-lhe valor e 

importância, o que algumas dezenas de anos antes se não verificava. 

  Continuava a pôr-se à consideração dos responsáveis o 

problema das escolas municipais, não só em Luanda como nos outros 

concelhos de Angola. Deste modo, em 30 de Março de 1925, passaram à 

administração directa do Estado as escolas municipais, masculina e 

feminina, da cidade de Moçâmedes, que continuariam também a funcionar 

no antigo edifício e manteriam os mesmos professores. Na mesma data, era 
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elevada à categoria de escola oficial o estabelecimento de ensino primário 

que desde longa data funcionava no Asilo D. Pedro V, em Luanda, sem que 

fosse alterado o sistema do seu funcionamento.  

  Em 22 de Abril de 1926, passaram para a administração 

directa do Estado outras escolas municipais ainda arredadas da tutela do 

Governo, as de Huambo (depois chamada Nova Lisboa), Novo Redondo, e 

Quissol, em Malanje. Esta era a que já anteriormente fora integrada na 

Escola Central Vasco da Gama. Ficariam todas a ocupar os mesmos 

edifícios e manteriam os respectivos professores, com todos os seus direitos 

e regalias, desde que estivessem nas condições legais.  

  No dia 8 de Novembro de 1932, era determinado que a 

escola municipal de Benguela passasse para a administração do Estado, 

ficando integrada na Escola Primária Hermenegildo Capelo. A respectiva 

professora, no caso de estar nas condições legais, seria mantida ao serviço e 

conservaria todos os direitos e regalias que lhe eram devidos. Contudo, a 

Câmara Municipal de Benguela continuaria com o encargo da conservação 

do edifício. Era transferida para esta escola a verba atribuída à professora da 

classe infantil, que estava prevista mas cujo lugar nunca fora provido. 

  Torna-se extremamente difícil o estudo da acção 

desenvolvida pelas escolas municipais de Angola, uma vez que nem sempre 

havia o cuidado de registar o seu funcionamento e os resultados obtidos. 

Não é fácil descobrir quando foram criadas, suspensas, extintas ou 

transformadas em escolas estatais; isso só poderia conseguir-se, e mesmo 

assim com dificuldade, analisando pormenorizadamente os arquivos 

municipais, se existirem! 

  Sabemos, por exemplo, que em meados de 1919 estava a 

funcionar a escola municipal de Cabinda, pois foi destinada uma verba para 

a sua reparação e reforma da residência do professor. Cremos ter funcionado 

outra em Pungo Andongo. Há indicações de ter havido tais estabelecimentos 

em numerosos concelhos. Muitas escolas que julgamos a cargo do Estado 

eram mantidas com subsídios e auxílios diversos, incluídos nos orçamentos 

municipais. Este estranho estado de coisas foi, no entanto, sendo 

progressivamente alterado, até chegar a estar todo o ensino a cargo directo 

do Governo. 

 

     *   *   * 

  A portaria provincial de 3 de Junho de 1919 dá-nos indicação 

exacta do panorama escolar de Luanda, quanto ao ensino primário. Segundo 

os dados que dela constam, era constituído pelas seguintes escolas de 

instrução primária elementar: 
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—-Escola oficial nº 1, da freguesia da Conceição; 

—-Escola oficial nº 2, da freguesia dos Remédios; 

—-Escola oficial nº 3, antiga escola municipal nº 1; 

—-Escola oficial nº 4, feminina, da freguesia do Carmo; 

—-Escola oficial nº 5, feminina, antiga escola municipal;     

—-Escola oficial nº 6, antiga escola municipal; 

—-Escola oficial nº 7, no Carmo, antiga escola missionária. 

  Em Janeiro de 1920, a escola nº 2, do sexo masculino mas 

regida por uma professora, passou a ser escola feminina. Tinha diminuta 

frequência, devido a estar perto outra escola masculina; não havia perto, e 

fazia falta a escola para meninas. E em 23 de Dezembro do mesmo ano de 

1920 foi criado, naquele estabelecimento de ensino primário o segundo 

lugar; em 8 de Janeiro era aberto o crédito de 1.360$00 para pagamento do 

vencimento da professora. A população estudantil estava a crescer. Em 1 de 

Fevereiro de 1923 foi criado segundo lugar de professor na escola nº 6, em 

Luanda. 

  Por determinação das autoridades, quatro das escolas 

fundiram-se em dois estabelecimentos, a Escola Central nº 1  (5 e 6), e a 

Escola Central nº 2  (1 e 2), de frequência mista e a trabalhar com o mesmo 

pessoal; ascenderia ao cargo de director o professor mais antigo de cada 

uma delas.   

  O diploma de 27 de Março de 1925 atribuiu às escolas 

centrais de Luanda os nomes de duas influentes figuras da vida angolana —- 

Sousa Coutinho, governador-geral desde 1764 até 1772, o primeiro que 

difundiu a instrução, criando escolas e oficinas, e José Anchieta, explorador-

zoólogo em Angola, entre 1866 e 1897, ilustre homem de ciência, estudioso 

da fauna angolana, de vastos conhecimentos e grande dedicação pelo 

território. D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho foi constituído patrono 

da Escoola Central nº 1 e o Dr.José Alberto de Oliveira Anchieta da Escola 

Central nº 2. 

  Reconheciam-se as vantagens de agrupar em unidades 

maiores os diversos estabelecimentos de ensino da mesma cidade, que pela 

sua aproximação justificassem tal medida. Assim, por providência com data 

de 20 de Maio de 1925, as escolas masculina e feminina de Benguela 

juntaram-se num único estabelecimento, formando a Escola Central Manuel 

Cerveira Pereira; foram aplicadas determinações idênticas relativamente a 

Moçâmedes, que ficou a ter a sua Escola Central Fernando Leal; em Sá da 

Bandeira passou a ver a Escola Central Gregório José Mendes; e em 

Malanje constituiu-se a Escola Central Vasco da Gama. 

  Servindo-nos dos dados inseridos em diploma posterior, 16 
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de Abril de 1927, que poderíamos substituir pelos de muitas outras fontes, 

podemos esclarecer que: 

—-Manuel Cerveira Pereira elevou Angola, de que foi governador, a notável 

grau de prosperidade, deu foros de cidade a Benguela, de que se considera 

fundador, enobreceu e engrandeceu Luanda; 

—-Fernando Leal foi governador de Moçâmedes, desenvolveu as suas 

indústrias, abriu a primeira estrada da região, fez uma viagem de 

reconhecimento na região do Cunene e colaborou no traçado de uma carta 

geográfica de Angola; 

—-Gregório José Mendes era um conhecido sertanejo que explorou as terras 

do interior de Moçâmedes, recolhendo informações que contribuiram para 

se lançarem as bases do povoamento europeu no sul de Angola; 

—-Vasco da Gama foi um grande navegador, descobriu o caminho marítimo 

para a Ìndia, e é o herói principal do poema épico "Os Lusíadas". 

  Em 23 de Junho de 1926, foi aprovado e entrou em vigor o 

regulamento que definia o funcionamento das escolas de ensino primário 

com três ou mais lugares de professor, a que se deu a denominação de 

escolas centrais. 

  Tinha já anteriormente sido determinado, em 8 de Dezembro 

de 1920, que fossem criados novos lugares de professor em todas as escolas 

cuja frequência ultrapassasse os cinquenta alunos. A medida em referência 

obteve aprovação ministerial em 11 de Junho anterior. Tal facto leva-nos a 

pensar que a sua promulgação tinha sido antecedida de cuidadoso estudo, 

precedida das formalidades burocráticas necessárias. Deveria ter-se em 

conta o início de novo ano escolar. 

  Em 24 de Fevereiro de 1922, foram criadas escolas de 

frequência mista nas povoações de Catabola (Nova Sintra), Camacupa, 

Xinguar, Dondeiro, Vila Nova, Caála, e Cuma, do distrito de Benguela; e as 

de Mapunda e Povoação de Cima, em Sá da Bandeira, distrito da Huíla, 

sendo determinado que fossem nomeados sem demora os respectivos 

professores.  

  Segundo o mesmo diploma legal, cada uma das escolas 

referidas receberia um subsídio anual de cinco contos; naquele ano 

económico, atendendo a diversos factores, receberiam apenas metade 

daquela quantia. Aquele subsídio repetir-se-ia durante três anos, tempo 

suficiente para a sua instalação e conveniente estruturação. O subsídio 

concedido à Escola Eduardo Costa, de Benguela (a que noutro lugar nos 

referimos), era elevado para doze contos; tinha sido recebida uma 

representação nesse sentido da Liga Nacional de Instrução, através do seu 

núcleo daquela cidade.  
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  No dia 7 de Julho seguinte, foram criadas as escolas mistas 

de Quilengues, Ganda e Cubal, sendo-lhes concedidos subsídios anuais de 

cinco contos, durante três anos. Alguns dias depois, em 28 de Julho, foi 

criada a escola mista do Bailundo, tendo anexa uma escola-oficina. Era-lhe 

atribuído o subsídio anual de cinco contos durante três anos e recomendava-

se que fosse nomeado o professor sem grande dilação. 

  Nesse ano de 1922, as autoridades prestaram atenção muito 

particular à difusão da escolaridade, criando as indispensáveis estruturas. No 

dia 10 de Outubro, fundou-se a escola mista do Lépi, da circunscrição civil 

do mesmo nome, distrito de Benguela, que também receberia cinco contos 

durante três anos. E a cerca de um mês daquela data, em 8 de Novembro, 

foram criadas as escolas mistas de Maquela do Zombo e São Salvador do 

Congo; em 16 de Novembro estabeleceu-se a escola para os dois sexos na 

povoação de Palanca, do concelho de Humpata; receberiam o subsídio em 

pé de igualdade com as anteriormente criadas.  

  O decreto de 24 de Março de 1922 distribuiu as diversas 

actividades burocráticas e serviços públicos pelas respectivas secretarias 

provinciais. Por mais estranho que hoje nos possa parecer tal pormenor, 

verifica-se que a instrução pública nem sequer era mencionada em nenhuma 

das secções ou departamentos da máquina administrativa. Isso contribui 

para consolidar a ideia de que, apesar do que se vinha fazendo, e estando já 

a decorrer o terceiro decénio do século XX, se atribuía pouca importância ao 

ensino e à escolaridade! 

  Em 9 de Dezembro de 1922, foi criada a escola mista de Bela 

Vista, no distrito do Huambo; e no dia seguinte a da actual cidade do Luso 

(Moxico) e a da povoação que é hoje a cidade de Cubal, no distrito de 

Benguela, ao tempo da circunscrição de Caconda. As condições eram 

idênticas às das demais escolas. Quanto a esta última, recordemos que tinha 

sido já criada, pelo que devemos considerar a informação como um lapso 

burocrático.  

  Entretanto, iniciou-se o ano de 1923. Em 27 de Abril foi 

criada a escola mista de Menongue, no Cubango, de cujo distrito era sede; 

essa povoação teve durante algum tempo o nome de Serpa Pinto.  

  Em igual data, a escola mista da Humpata foi desdobrada em 

masculina e feminina. Esclarecia-se que a primeira ficaria a ser regida por 

Maria Adelaide Granado e Saraiva de Refoios e a segunda por Dulce Pereira 

Leite de Figueiredo, que havia sido nomeada em 20 de Fevereiro de 1922, 

não se indicando a data da nomeação da primeira.  

  Ainda em 27 de Abril, a escola mista de Palanca, concelho de 

Humpata, era desdobrada em duas, uma para cada sexo; tinha sido 
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recentemente criada, como já vimos.  

  No dia 9 de Junho desse ano, foi fundada uma escola 

primária mista em Silva Porto (Bié), esclarecendo-se que receberia durante 

cinco anos e não três, como era habitual, o subsídio de cinco contos. O 

pormenor merece ser mencionado, pois deveria haver razão válida para abrir 

esta excepção. Recordamos que, no final do século anterior, funcionou ali 

um internato para meninas indígenas, anexo a uma escola primária, de que 

se colhem referências mais ou menos isoladas durante bastantes anos. 

Talvez o seu funcionamento tivesse sido suspenso e se tratasse agora mais 

da sua renovação do que de criação nova... 

  Em 11 de Agosto seguinte, determinou-se que na escola 

feminina da Chibia passasse a funcionar mais um lugar de professor, o 

segundo. Isso prova que a frequência escolar tinha aumentado, pois só era 

criado novo lugar quando o número ultrapassasse a meia centena de 

crianças.    

  No  dia  24 de  Setembro,   foi extinta  a  escola mista de  São 

Salvador  do Congo, que ainda  não tinha um ano de existência. Reconhecia-

se que não havia condições de funcionamento, tornando-se dispensável.  

Não deixará de pôr-se a hipótese de que não tenha chegado a funcionar! 

  Já no final do ano civil, em 10 de Novembro de 1923, foi 

publicada uma portaria que tinha sido assinada em 23 de Fevereiro desse 

ano; criava a escola mista de Quinjenge, do concelho de Ganda, distrito de 

Benguela, à qual se atribuía o subsídio de cinco contos, pago também 

durante cinco anos. Ignoramos as razões que levaram a retardar tanto a 

publicação daquele documento, cuja numeração justifica a posição 

cronológica que lhe foi dada.  

  No dia 12 de Junho de 1924, foram criados novos lugares de 

professor na escola mista de Bela Vista, no Huambo, numa escola  de 

Luanda, na escola masculina de Sá da Bandeira, e escola masculina da 

Chibia. No dia 4 de Julho foram criados segundos lugares nas duas escolas 

de Benguela. Porém, um diploma posterior, de 31 de Março de 1925, anulou 

as determinações das respectivas portarias, por motivos que desconhecemos, 

pois não se justificava aquele procedimento, ao contrário do que costumava 

fazer-se em casos semelhantes.  

  Na data de 6 de Setembro de 1924, foram publicadas duas 

portarias provinciais, os números 64-A e 64-B. A inclusão das letras permite 

aceitar a data em que foram subscritas, 26 de Maio. Por elas ficamos 

sabendo que neste dia foram criadas a escola mista de Machiqueira, em Sá 

da Bandeira, e a de Calenga, no Lépi. Ignoramos também aqui os motivos 

que levaram ao atraso da publicação. 
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  No final de 1924 registaram-se diversas extinções de lugares 

de professor. Poderemos aceitar que fosse já indício ou até influência da 

grave crise económica que se esboçava em Angola e que veio a sentir-se 

duramente nos anos seguintes. No entanto, há pelo menos um pormenor que 

deve ser salientado, e que nos poderá levar a pensar que a crise não fosse 

ainda sensível. Segundo determinação de 8 de Janeiro de 1925, foi 

concedido aos professores de instrução primária de Angola o direito de 

utilizarem transporte de primeira classe, nas suas deslocações custeadas pelo 

Estado; dizia-se que em Moçambique tinha sido tomada tal decisão em 14 

de Junho de 1919; a regalia abrangia também os funcionários das missões 

laicas.  

  No dia 15 de Janeiro desse ano de 1925, determinou-se que 

as nomeações sem concurso dos professores do ensino primário passassem a 

ter validade como se fossem definitivas ao fim de dois anos de serviço, 

tendo dado provas de capacidade e competência, se nas demais condições 

satisfizessem as exigências legais. Em igual data, outro diploma esclarecia 

que os professores não-diplomados seriam admitidos no quadro de 

professores-ajudantes, desde que contassem mais de três anos de bom e 

efectivo serviço; não seriam admitidos outros professores, posteriormente 

nomeados, pois pretendia-se limitar a regalia apenas aos que naquele 

momento estavam a trabalhar.  

  Volta a referir-se ao mesmo assunto, e sob aspectos que 

merecem destacar-se, pelo que demonstram de acendrado desejo de 

equidade e sentido de justiça, o diploma legislativo de 29 de Outubro de 

1927. Começava por esclarecer o sentido que orientou os responsáveis, 

dizendo que pretendiam prestar inteira justiça aos professores primários não 

diplomados mas de reconhecida competência, colocados a prestar serviço 

nas escolas oficiais, oferecendo-lhes regalias e direitos que compensassem a 

dedicação prestada à instrução pública. Admitia-se que somente ficara uma 

professora sem ser abrangida pelas disposições legais, em seu notório 

prejuízo. Reconhecia-se que houvera casos —- referia-se expressamente à 

professora que regia a escola municipal do Bailundo, aquando da sua 

passagem para encargo directo do Estado —- em que a lei garantiu direitos e 

regalias adquiridos em longo tempo de serviço, pelo que se aceitou não ser 

justo que a única senhora excluída ficasse em desvantagem por ter servido o 

ensino numa escola dependente do Governo-Geral. Atendendo a todas estas 

circunstâncias, concluiu-se ser "justo e moral admitir no quadro de 

professores-ajudantes a única professora, não diplomada, interina, que 

estava fora dele", e cujo nome era Maria da Graça Correia de Freitas, 

colocada na escola primária nº 59, de Gregório José Mendes, na cidade de 
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Sá da Bandeira, distrito da Huíla, e que vinha prestando serviço desde 10 de 

Maio de 1923. 

  Em 30 de Março de 1925, foram criados em Angola mais 

alguns estabelecimentos de ensino primário, enriquecendo a rede escolar e 

concedendo mais facilidades de alfabetização à sua população infantil. As 

novas unidades têm a designação e a localização seguinte: 

—-Escola do Bairro Operário, em Luanda; 

—-Escola em Henrique de Carvalho, distrito de Lunda; 

—-Escola na Damba, do distrito do Congo; 

—-Escola em Vila da Ponte, nas Ganguelas, Huíla. 

  Todas estas escolas eram de frequência mista. Determinava-

se que só seriam nomeados professores depois de os governadores de 

distrito terem conseguido instalações e adquirido o mobiliário, a fim de que, 

com a nomeação dos agentes do ensino, pudessem começar logo a 

funcionar.  

  No dia seguinte, 31 de Março, eram atribuídos os nomes de 

Castilho e João de Deus a duas das escolas primárias de Luanda, 

homenageando desta forma aqueles pedagogos, que tanto se interessaram 

pela difusão de métodos intuitivos de alfabetização, tanto entre a população 

de Portugal como dos territórios sob o domínio português. 

  Em 22 de Abril de 1926 foram criadas novas escolas em 

diversas localidades deste território: 

—-Em Luanda, servindo os bairros Vila Alice e Vila Clotilde; 

—-Em Benguela, para atender a parte norte da cidade; 

—-Em Huambo, então do distrito de Benguela; 

—-Em Bela Vista, também do distrito de Benguela; 

—-Em Otchinjau, concelho de Gambos, do sexo masculino; 

—-Em Otchinjau, concelho de Gambos, do sexo feminino; 

—-Em Neves, concelho de Humpata, do sexo masculino; 

—-Em Neves, concelho de Humpata, do sexo feminino; 

—-Em Machiqueira, distrito da Huíla; 

—-Em Vouga, no distrito de Bié; 

—-Em Chinguar, no distrito de Bié; 

—-Em Torre do Tombo, distrito de Moçâmedes; 

—-Em Camabatela, concelho de Ambaca; 

—-Em Cacuso, concelho de Pungo Andongo. 

  Em igual data e pelo mesmo diploma foram criados novos 

lugares de professores primários: —- três em Luanda, dois em Malanje, dois 

em Benguela, cinco no Lubango e um em Chibia. Não seriam feitos os 

provimentos de professores sem que houvesse edifício e material escolar 
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para cada um deles; e seriam encerrados logo que a sua frequência média 

baixasse, num trimestre, para menos de trinta alunos. 

  O diploma legislativo do Alto-Comissariado da República 

Portuguesa em Angola, António Vicente Ferreira, com data de 16 de Abril 

de 1927, mandou pôr em execução a nova Reorganização do Ensino 

Primário na Província de Angola. Com a publicação deste documento 

oficial pretendeu-se incentivar a acção educativa, organizar mais 

perfeitamente o ensino, modernizar os métodos de trabalho e pôr ordem em 

todo o sector escolar.  

  Outro diploma legislativo, de igual data, regularizou a 

situação das diversas escolas de Angola, e fornece-nos interessantes 

informações históricas, que merecem análise, ainda que não possamos 

demorar-nos muito a fazê-la. Atribuiu às escolas primárias nomes de figuras 

mais ou menos destacadas da História de Portugal e da História de Angola 

—- embora sob forma que hoje poderá ser contestada mas que então se 

reconhecia modelar, visto que a observação era feita por prisma e ângulo 

diferentes dos de quase três quartos de século depois.   

  Sabemos pelo seu preâmbulo que a escola feminina de Pungo 

Andongo não estava considerada na distribuição das verbas orçamentais, 

apesar de ter sido fundada em 6 de Outubro de 1868. Algumas escolas 

tinham frequência muito diminuta, que não justificava o funcionamento. 

Pôs-se de parte o tipo de escolas centrais, adoptando modalidade única, o 

ensino primário geral, quase sempre em escolas mistas. Nalgumas 

localidades angolanas aumentara a população escolar de crianças europeias 

e assimiladas, pelo que se tornava indispensável criar mais estabelecimentos 

de ensino. Segundo determinava este diploma legislativo, foram tomadas as 

seguintes medidas: 

—-Extinção das escolas de Damba (Congo), Pungo Andongo (Cuanza-

Norte), Dondo (Cambambe), Henrique de Carvalho (Saurimo), Neves 

(Huíla), Menongue (Cubango), Catabola (Bié), e Vila da Ponte (Ganguelas); 

—-Fusão, duas a duas, das escolas masculinas e femininas de Ambriz, Novo 

Redondo, Catumbela, Bela Vista, Chinguar, Torre do Tombo, Porto 

Alexandre, Machiqueira, Chibia, Palanca, Otchinjau e Humpata; 

—-Aumento de lugares nas escolas de algumas localidades, Luanda (três), 

Chinguar, Mapunda, Moçâmedes e Bailundo (um em cada uma); 

—-Criação de escolas do ensino primário geral em Luimbale e Bibala; 

—-Criação de cursos anexos ao ensino primário nas escolas-oficinas de 

Santo António do Zaire, Calulo, Gabela e Vila Nova de Seles; 

—-Estabelecimento de secções do ensino infantil em Luanda e Sá da 

Bandeira; 
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—-Reconhecimento, como escolas oficiais, dos cursos de ensino primário 

ministrados no Grémio Africano de Luanda e escolas municipais de Lobito, 

Catete, Bailundo, passando o respectivo material para o Estado e 

continuando a prestar serviço, com todos os direitos e regalias adquiridos, os 

agentes de ensino que nelas trabalhavam —- concluindo-se que só  havia 

professoras. 

  Este diploma dava patronos a sessenta e oito escolas 

primárias, registando breves notas biográficas de quase todos eles. Como 

curiosidade, diremos que só um dos patronos era do sexo feminino, Maria 

da Cruz Rolão, em Porto Alexandre.  

  Em 21 de Março de 1928, foram extintas três escolas e 

criadas outras tantas, noutros lugares; isso corresponde a transferências 

burocráticas. A escola de Luimbale passou para Ioba, na Chibia; a de 

Cacuso fixou-se em Porto Amboim; e a de Dondeiro (que na prática 

funcionava em Andulo) transitou para Moçâmedes. Diminuiu-se um lugar 

nas escolas de Palanca e Otchinjau; e aumentou-se nas escolas de Huambo, 

Silva Porto e Lubango. 

  Completando a legislação pouco antes promulgada, em 26 de 

Março de 1928 foi aprovado o Regulamento do Ensino Primário, com os 

respectivos programas e instruções pedagógicas. Trata-se de um extenso 

documento que ocupa nada menos de cinquenta e oito páginas do Boletim 

Oficial de Angola. Dois dias antes, 24 de Março, tinham sido aprovadas as 

Instruções para a Construção dos Edifícios Escolares. A consulta destes 

documentos não deixa de ter interesse para quem queira fazer ideia exacta 

dos problemas didácticos angolanos e evolução do condicionalismo local e 

da metodologia aplicada. 

  Com a data de 22 de Maio de 1929, foi criado o lugar de 

professor de educação física para as escolas primárias da cidade de Luanda, 

que seria preenchido pelo instrutor daquela actividade no Liceu Salvador 

Correia, em regime de acumulação, tendo um monitor a coadjuvá-lo. Esse 

diploma tem inegável interesse histórico, pois nos diz que a população 

escolar de Luanda, no ensino primário, tinha ultrapassado já um milhar de 

alunos, o que então foi considerado ponto honroso e que hoje tão pequeno, 

mesquinho e humilde nos parece. 

  Os destinos de Angola voltavam a estar nas mãos do antigo 

governador-geral, e agora alto-comissário, Filomeno da Câmara Melo 

Cabral, discutida mas sempre grande figura da administração angolana. A 

difusão do saber e o alargamento da escolaridade continuaram a merecer o 

interesse desta polémica figura histórica, que deixou marcas bem vincadas 

na governação colonial — que uns exaltavam e outros denegriam, 
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conseguindo estes ver enraizados os seus objectivos demolidores. 

  Em 21 de Outubro de 1929, as classes infantis de Luanda e 

Sá da Bandeira foram convertidas em escolas deste grau de ensino — a que 

se referia mais pormenorizadamente o diploma de 25 de Novembro — e ao 

mesmo tempo eram criadas classes preparatórias nalgumas escolas de 

Malanje, Huambo, Benguela, Moçâmedes e Chibia — modalidade mal 

conhecida no nosso panorama escolar, por se não ter imposto nem 

generalizado. 

  Em igual data, passaram a ter dois professores algumas 

escolas a funcionar em Luanda, Dalatando, Nova Lisboa, Moçâmedes, Porto 

Alexandre e Huíla. Um estabelecimento de ensino criado em Novo Redondo 

passou a ter três professores, e uma escola existente em Malanje ficou a 

trabalhar com cinco . 

  As escolas primárias de Catete, Pungo Andongo, Cubal, Vila 

Arriaga e Palanca foram transferidas, respectivamente, para Luanda (ficando 

adstrita à Companhia Indígena de Infantaria), Nova Lisboa, Caluquembe, 

Quibala e Lobito. Foram criadas as escolas de Gabela e Uíge. Nas cidades 

de Benguela, Moçâmedes, Sá da Bandeira e Malanje estabeleceram-se 

cursos nocturnos do ensino primário geral, que por certo deveriam ser 

destinados à alfabetização dos adultos. 

                      Em 15 de Maio de 1930, foram criados cursos de adultos em 

numerosas escolas-oficinas de Angola — Sanza Pombo, Damba, Quibaxe, 

Catete, Cacuso, Dundo, Nova Gaia, Vila Arriaga, Catabola, Andulo, Vila da 

Ponte e Humpata.Foi também instituído em todas as escolas primárias 

frequentadas por europeus e assimilados, o Boletim de Aproveitamento, 

onde deveriam ser registadas todas as informações de interesse para consulta 

futura, por parte dos professores, e apreciação da evolução educativa e 

intelectual dos alunos.  Na mesma data, foi aprovado o Regulamento dos 

Museus das Escolas Primárias da Colónia de Angola. Desnecessário se 

torna dizer que tal iniciativa não deveria ser mais do que "para inglês ver", 

pois o condicionalismo local da ocasião não permitiria voos muito 

arrojados! Segundo as determinações legais, cada museu teria quatro 

secções — metropolitana, provincial, colonial e regional — e cada secção 

abrangeria seis subsecções — agrícola, industrial, zoológica, geológica, 

etnográfica e diversos. O mais sumário e elementar exame permitirá 

concluir que a elaboração do esquema foi pouco meticulosa, pois faltam 

nele representações de suma importância. A constatação da sua pequena ou 

nula influência levou-nos a referir tal iniciativa neste capítulo, 

especialmente dedicado ao ensino primário, no qual se integra, em vez de a 

reservarmos para a secção que vamos dedicar aos museus e arquivos. 
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  Por diploma assinado em 25 de Novembro de 1929, foram 

constituídos os quadros docentes para cada uma das categorias ou tipos de 

escola que então havia em Angola — primárias, infantis, rurais e escolas-

oficinas. Os professores não seriam considerados titulares dos lugares que 

ocupassem, mas unicamente colocados neles, conforme a necessidade e a 

conveniência do serviço o exigissem. Os que tinham nomeação anterior 

conservariam todos e quaisquer privilégios garantidos pela lei  

  Em 20 de Maio de 1932, foram alteradas as normas do 

concurso de professores, a que nos referimos no anterior parágrafo, ficando 

a partir de agora a ser considerados titulares ou proprietários dos lugares. 

Era dada preferência de colocação noutras escolas aos agentes do ensino que 

tivessem mais de dois anos de permanência nas localidades de Angola 

consideradas insalubres, e que eram estas: — Barra do Dande, Caxito, 

Cabiri, Dondo, Golungo, Dalatando, Lucala, Quilengues, Catete, Vila 

Arriaga, Maiombe, Nóqui, Santo António do Zaire e Quissol. 

  Em 7 de Setembro de 1932, foram aprovados os novos 

programas do ensino primário geral. Desempenhava então o cargo de 

director dos Serviços da Administração Civil, em que o sector escolar estava 

integrado, Joaquim de Magalhães Mexia Mendes Pinheiro. Pode dizer-se 

que continuavam em vigor, na parte aplicável, as instruções pedagógicas 

que acompanhavam os antigos programas e que tinham a data de 26 de 

Março de 1928. Era mais uma alteração das muitas que foram sendo 

introduzidas! 

  Por diploma publicado em 16 de Fevereiro de 1933, 

determinou-se que  os professores de nomeação definitiva ou provisória, 

quando em exercício, tivessem preferência de colocação, em igualdade de 

condições, sobre todos os demais, estranhos aos quadros. Mantinha-se 

também a preferência aos que tivessem dois anos de exercício nas 

localidades angolanas classificadas como insalubres, as que acima 

relacionámos  e agora, no documento em referência, eram novamente 

nomeadas. 

  Na data de 6 de Novembro de 1930, foi criado um curso 

nocturno do ensino primário para funcionar na escola de Porto Amboim. No 

dia 2 de Julho do ano seguinte, a escola de Cangamba era transferida para 

Vila Teixeira de Sousa. Naquela localidade faltavam crianças europeias ou 

assimiladas para frequentá-la, que havia nesta e onde não tinha sido 

estabelecida nenhuma escola. Quanto a Cangamba, reconhecia-se que a 

escola-oficina era suficiente para atender às necessidades da terra e da sua 

população infantil. 

  Em 23 de Junho de 1932, foi extinta a escola de Caluquembe, 
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tendo sido criado em sua substituição um segundo lugar de professor numa 

das escolas de Luanda, para onde transitaria o agente de ensino que 

trabalhava naquele estabelecimento. 

  Por disposição legal de 3 de Fevereiro de 1934, foi extinto 

um lugar de professor numa das escolas de Sá da Bandeira, e em sua 

substituição era criado mais um lugar na escola de Povoação de Cima, no 

Lubango. Esta determinação afectou pessoalmente o professor António 

Ramiro Rodrigues Dias Nobre, que transitou oficialmente para o novo lugar, 

onde aliás já trabalhava, embora provisoriamente, desde  14 de Maio de 

1931. Referimos a ocorrência  apenas como curiosidade... 

  A portaria de 21 de Abril de 1934 determinava que fosse 

temporariamente encerrada a escola do Vouga. No ano lectivo anterior 

funcionara apenas com dezassete alunos e a lei estabelecia, segundo o que 

fora disposto em 26 de Março de 1928, que seriam encerradas as escolas 

cuja frequência fosse inferior a trinta alunos. Previa-se que no ano então 

decorrente não viesse a ter, no caso de ser mantida, mais de onze alunos. A 

respectiva professora, Carlinda dos Santos, transitou para a escola da cidade 

de Silva Porto, que tivera setenta e cinco crianças e onde fora já criado o 

segundo lugar, não tendo entrado em funcionamento por falta de verba  para 

pagamento dos vencimentos ao agente de ensino que ali pudesse ter sido 

colocado! 

  Na data de 28 de Setembro de 1934, foi criado um curso de 

ensino primário na escola-oficina de Vila Pereira de Eça, que funcionaria 

em paralelo com as actividades normais daquela unidade, nos termos do 

diploma legislativo de 16 de Abril de 1927. Este documento legal 

estabelecia que, onde houvesse diminuta população escolar de alunos 

europeus e assimilados, fossem criados estes cursos, que seriam regidos por 

um dos funcionários daqueles estabelecimentos. 

  Em 26 de Janeiro de 1935, foi extinto o quarto lugar de 

professor da escola de Chibia; a verba economizada era transferida para 

satisfazer os encargos assumidos para o pagamento dos vencimentos do 

professor de uma escola do Lobito, criada em 21 de Outubro de 1929 e que 

por falta de meios ainda não tinha entrado em funcionamento. 

  Por determinação superior, de 23 de Maio de 1936, foi 

reaberta a escola do Vouga, no distrito de Bié. Tinha sido encerrada dois 

anos antes, como já sabemos, devido a não ter frequência que justificasse o 

seu funcionamento. 

  O decreto de 9 de Janeiro de 1937, já várias vezes referido, 

criou diversos lugares de professor em diferentes localidades de Angola. 

Podemos apontar que o número de docentes aumentou  em Luanda (dois 
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lugares), Nova Lisboa, Lobito, Silva Porto, Moçâmedes e Vila General 

Machado (um lugar em cada uma destas cidades). Reabriu ainda a escola de 

Quilengues, de cujo encerramento não temos informação que possamos 

fornecer. Foram criadas novas escolas primárias  em Calulo, Nova Sintra, 

Andulo, Vila Nova de Seles, Palanca, Longonjo, Babaera e Cassai-Sul. Para 

as últimas quatro povoações, o diploma fornecia  pormenores de 

localização, indicando que ficavam, respectivamente, nas regiões de Huíla, 

Huambo, Benguela e Lunda. 

  Em 5 de Fevereiro de 1938, foi extinto um lugar feminino na 

Escola do Grémio Africano, em Luanda, e criado em sua substituição um 

lugar masculino noutra escola da capital.  

  Em 24 de Abril do mesmo ano de 1937, foi aprovado o 

regulamento dos concursos para o provimento dos lugares de professor do 

ensino primário e estabelecidas as normas da admissão e promoção dos 

funcionários da secretaria dos Serviços de Instrução Pública de Angola. 

Estes constituiriam um quadro único e privativo, cujos lugares seriam daí 

em diante providos por concurso de provas públicas. 

  Voltando, no entanto, a tratar dos problemas dos agentes do 

ensino, podemos esclarecer que, por determinação de 21 de Maio de 1938, 

as autoridades decidiram que nas maiores cidades se estabelecesse um 

quadro comum de professores, e não quadros separados para cada escola, 

visto que a mobilidade da população estudantil era grande e aconselhava 

medidas diferentes das que até então estiveram em vigor. Reconheceu-se 

que não havia conveniência em manter zonas de influência para cada 

estabelecimento de ensino, deixando aos encarregados de educação a 

liberdade de escolherem a escola que mais lhes conviesse ou mais lhes 

agradasse. Havia casos em que se não justificava a sua manutenção, por 

falta de frequência. Tendo tomado todas estas coisas em consideração, 

foram efectivamente criados quadros comuns; a distribuição do pessoal seria 

feita anualmente, por despacho do governador do distrito, sob proposta dos 

Serviços de Instrução. Ficaram estabelecidos os quadros seguintes: 

  

 

Luanda 12 professores 15 professoras 

Benguela 3 professores 3 professoras 

Nova Lisboa 3 professores 4 professoras 

Sá da Bandeira 7 professores 7 professoras 

Mocâmedes 4 professores 5 professoras 
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  Segundo o diploma legislativo de 7 de Maio de 1941, os 

concursos para o provimento dos lugares de professor do ensino primário 

seriam abertos pelo prazo de trinta dias, em Portugal, e noventa dias, em 

Angola, a contar da data da publicação no Diário do Governo e no Boletim 

Oficial de Angola, sendo válidos por dois anos. A primeira publicação saiu 

errada, com aqueles números dispostos inversamente (noventa para Portugal 

e trinta para Angola), pelo que teve de ser feita a correspondente 

rectificação em 2 de Julho desse ano. A determinação provinha do facto de 

ter sido dada nova redacção ao Art. 2º do diploma legislativo de 25 de 

Fevereiro de 1939. 

  A memória da criação, transferência e extinção de escolas 

pode ajudar-nos a compreender o interesse que, em certa época histórica ou 

em determinado momento de alguma delas, o ensino mereceu às entidades 

responsáveis, os poderes constituídos. Em períodos de estagnação, é 

evidente que esse interesse foi diminuto; o movimento indica que houve a 

preocupação de resolver problemas e servir o povo, embora por vezes se 

reconheça terem sido tomadas atitudes pouco compreensíveis e medidas 

pouco sensatas, que provavelmente nem sequer merecem discussão. Apesar 

de sermos forçados a admitir que cada época procura solucionar as questões 

prementes de acordo com as suas possibilidades e interesses imediatos, 

algumas vezes nota-se que, no fundo, houve preocupações demasiado 

particularistas e a defesa de conveniências ideológicas que o futuro 

condenou. Este pormenor, que podemos encontrar com grande amplitude na 

administração colonial, não deixa de se manifestar em qualquer regime ou 

sistema político, em qualquer tipo de governação. Não deixaremos de ter 

isso em conta ao falar das mudanças operadas nos estabelecimentos de 

ensino de nível primário, registadas em Angola, sobretudo a partir dos finais 

do quarto decénio do século, onde agora nos encontramos. 

  Em 19 de Março de 1938, a escola de Andulo foi transferida 

para Silva Porto-Gare, e a de Nova Chaves, na região de Cassai-Sul, passou 

para Malanje. Foi encerrada a escola de Vila Teixeira de Sousa, devido a 

não ter frequência que se reputasse justificativa do seu funcionamento. 

Aumentou-se um lugar na escola do Luso, cuja frequência crescera 

notoriamente. O mesmo diploma encerrava a escola da Barra do Dande, 

objecto de diversas medidas contraditórias, a que apenas por curiosidade 

faremos referência. 

  Em 2 de Abril, declarava-se que este estabelecimento de 

ensino estivera a funcionar num edifício impróprio, que não oferecia 

condições de segurança, pondo em perigo a vida  e a saúde das crianças e da 

sua professora, Maria Otília Gomes de Abreu, que o diploma acima referido 
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transferia para Luanda, colocando-a na escola que funcionava no Grémio 

Africano. Outra portaria, que se seguiu a esta, confirma a sua deslocação, 

alterando um tanto as referências mas sem anular o que primeiramente havia 

sido determinado. Encontram-se mais notícias na portaria de 14 de Maio, 

declarando nulas as disposições de 19 de Março e de 2 de Abril, o que não 

impediu que em 21 de Maio se considerasse definitivamente encerrada a 

escola da Barra do Dande, mantendo-se a professora em Luanda. 

Funcionava assim a burocracia portuguesa! 

  Os diplomas em questão trataram, praticamente em paralelo 

com este, da escola de Cabiri, no distrito de Luanda, que em 19 de Março 

foi encerrada. O seu professor, António Eugénio Chaves Cardoso, transitou 

também para uma das escolas da capital. Em 21 de Maio confirmava-se a 

decisão, que não fora contestada por outros diplomas oficiais. Os 

documentos da governação parecem ser redigidos sobre os joelhos! 

  No dia 2 de Abril do mesmo ano era extinto um lugar do 

sexo feminino numa escola de Luanda e criado outro para o sexo masculino 

no mesmo estabelecimento de ensino! Um modelo de administração! 

  Em 26 de Julho de 1938, foi extinto um dos lugares de 

mestra de costura, na Escola Elementar Profissional Rita Norton de Matos; 

com as disponibilidades financeiras disso resultantes seria preenchido um 

lugar de professor, também na cidade de Luanda! 

  O mesmo documento transferiu a escola de Ioba, no concelho 

de Chibia, para a cidade de Benguela. Tinha sido fixada naquela localidade, 

também por transferência, em 21 de Março de 1928. 

  Na mesma ocasião, embora em data diferente, declarava-se 

que continuavam a manter-se  em funcionamento as classes infantis, em 

Luanda e em Sá da Bandeira, enquanto não pudessem ser substituídas por 

jardins-escolas, que se pensava estabelecer e se reputavam  mais vantajosos 

para crianças de baixa idade. 

  Encontramos agora um intervalo relativamente longo sem 

que se registassem alterações dignas de registo. Apenas em 12 de Fevereiro 

de 1941 encontramos notícia da transferência da escola de Vila da Ponte 

(Artur de Paiva) para a Chibia (Vila João de Almeida). Naquela povoação 

ficaria a funcionar apenas um posto escolar, que se reputava suficiente para 

as necessidades da alfabetização das crianças que ali residiam. Não devemos 

esquecer que, naquele tempo, a instrução primária destinava-se apenas à 

população europeia e indígenas assimilados. Isso ajudará a compreender, e 

certamente a condenar, muitas alterações verificadas. 

  Em 19 de Março desse mesmo ano, a escola de Catete foi 

transferida para Luanda, ficando a funcionar naquela localidade, tal como 



342 

acontecera em Vila da Ponte, apenas um posto escolar. A professora em 

serviço seria colocada sem mais formalidades noutro lugar que estivesse 

disponível, atendendo à conveniência do serviço público e também aos 

interesses daquela funcionária, respeitando as regalias que a lei definia. Em 

igual data, foi transferido da cidade de Novo Redondo para a Gabela um dos 

seus lugares de professor; procurou-se harmonizar as exigências e as 

necessidades escolares de Angola com os interesses e direitos do pessoal, 

segundo o figurino do tempo, que não concordava inteiramente com a 

mentalidade dos nossos dias. 

  Por determinação do governador-geral, de 15 de Abril de 

1939, foi temporariamente encerrada uma das escolas primárias de Luanda, 

pois no ano lectivo anterior tivera diminuta frequência e naquele ano só 

doze crianças haviam pedido a inscrição.  A sua professora passaria a 

exercer a sua actividade noutro estabelecimento de ensino primário, da 

mesma cidade, de acordo com a lei e segundo a conveniência do serviço 

público. Mal pode compreender-se que houvesse pequena frequência numa 

escola da capital. Só a sua localização poderia explicá-la. 

  A escola de Longonjo, na província de Benguela, foi 

transferida, em 21 de Outubro de 1942, para a Catumbela. Dizia-se ser 

frequentada apenas por catorze alunos, pelo que se reconhecia poder ser 

substituída com vantagem por um posto escolar. Por sua vez, a escola de 

Catumbela, com um só lugar, tinha grande número de alunos, sendo 

praticamente impossível serem leccionados por uma só professora; em face 

disso, o lugar esvaziado no Longonjo era preenchido aqui. A mestra até 

então a trabalhar naquela escola, cujo nome ignoramos mas sabemos ser de 

nomeação efectiva, ficou disponível para ser colocada noutra localidade, 

atendendo à conveniência do serviço e também aos seus interesses pessoais, 

de acordo com a lei. Estava dispensada de concurso e de outras 

formalidades burocráticas, não perdendo direitos , regalias e garantias que 

tivesse conquistado já. Não temos indicação de onde fosse colocada, 

parecendo-nos que não ficou em Catumbela. 

  Oferece bastante curiosidade o diploma legislativo de 28 de 

Junho de 1944. Segundo as informações que nos transmite, em 30 de 

Agosto de 1943, a professora diplomada, de nome Maria Luísa Cardoso e 

Silva, foi nomeada para exercer o magistério em Henrique de Carvalho, 

tendo tomado posse  e entrado em efectivo exercício no dia 15 de Setembro. 

Por motivos que não podem inculpar-se àquela senhora, a portaria de 

nomeação tardou a ser publicada (se alguma vez chegou a ser, de que não 

temos notícia). Reconhecia-se que o Estado tinha o dever de satisfazer os 

vencimentos daquela professora, desde 15 de Setembro de 1943 até 19 de 
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Janeiro de 1944, pelo que o governador-geral Vasco Lopes Alves ordenou 

que lhe fosse paga a importância em débito. Este caso e outros semelhantes, 

de que tivemos conhecimento, são a prova de que os serviços burocráticos 

eram pouco eficientes, funcionavam defeituosamente. 

 

   

* * * 

 

  A lei de 31 de Agosto de 1915 tinha determinado 

peremptoriamente que não poderia ser provido em qualquer cargo, nos 

estabelecimentos de ensino, todo aquele que não provasse a sua franca e leal 

adesão às instituições republicanas. O decreto de 29 de Junho de 1922, 

pouco depois publicado em Angola, esclarecia que aquela disposição 

abrangia todos os funcionários e seria aplicada em todas as nomeações, 

transferências, permutas, provimentos interinos, etc. Exceptuavam-se apenas 

os casos em que a transferência fosse compulsiva, por motivos disciplinares.  

  Alguns anos mais tarde, sobretudo depois que entrou em 

vigor a Constituição Política de 1933 e o Acto Colonial que a acompanhava, 

relativamente aos territórios ultramarinos, voltou a insistir-se sobre este 

ponto e repetidas vezes se legislou sobre o assunto. As consequências destas 

atitudes estenderam-se por largo período, por algumas dezenas de anos — 

era a famosa, a celebérrima declaração anticomunista. 

  No dia 17 de Janeiro de 1925, foram aprovados os estatutos 

do Grémio Paz e Trabalho, de Malanje. Entre outras coisas, propunha-se 

promover a fundação e construção de escolas, publicar jornais e revistas, 

proporcionar meios de leitura e distracção à população angolana, promover 

diversões e a prática de jogos lícitos, patrocinar conferências e reuniões 

culturais, incentivar a criação, estabelecimento e funcionamento de 

bibliotecas, dotadas com salas de leitura e outros requisitos essenciais. 

 Em 18 de Janeiro de 1929, foi aprovado o Regulamento das 

Bibliotecas das Escolas Primárias da Colónia de Angola, assim como o das 

Caixas Escolares, a que noutro lugar nos referimos. Estes dois organismos 

estavam já previstos no diploma legislativo de 16 de Abril de 1927, que 

previa igualmente o estabelecimento de museus, onde os alunos 

encontrassem elementos exemplificativos das lições ministradas pelos seus 

professores. Esta iniciativa nunca chegou a concretizar-se, salvo raras 

excepções, enquanto se manteve a dominação portuguesa, pois todos os 

recursos monetários e humanos eram poucos para fazer face às inúmeras 

solicitações da escolaridade propriamente dita, a alfabetização das multidões 

que anualmente solicitavam o ingresso nas escolas. 
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  Com data de 14 de Março de 1936, foi inserida nas páginas 

do Boletim Oficial de Angola uma portaria que declarava ser de utilidade 

pública a escola primária que a Companhia dos Diamantes de Angola 

mantinha no Dundo, por sua iniciativa particular. Esta poderosa empresa era 

louvada pelo interesse dispensado à difusão do ensino, pelos relevantes 

serviços prestados à instrução. Tinha construído expressamente um edifício 

que satisfazia cabalmente as exigências pedagógicas. Aquela escola, 

segundo informações fornecidas às autoridades pelo representante legal da 

DIAMANG, António Brandão de Melo, havia começado a funcionar na 

segunda quinzena do mês de Abril de 1935, sendo seu professor o 

missionário católico P. José Lopes Barroso. A frequência do 

estabelecimento era de noventa alunos e considerava-se regular, 

conseguindo obter bom aproveitamento discente. O ensino prestado, embora 

a escola fosse particular, era inteiramente gratuito. 

  Em 29 de Abril do ano de 1939, determinou-se que deveria 

aplicar-se com rigor a portaria de 26 de Março de 1938, que obrigava as 

missões independentes da Direcção das Missões Católicas Portuguesas a ter 

em serviço  professores habilitados com, pelo menos, o primeiro ciclo liceal, 

que então abrangia o terceiro ano, tornando-se tal determinação obrigatória  

a partir do ano lectivo que ía iniciar-se, o de 1939-1940, que abria no dia 1 

de Abril. Atendendo, porém, a diversas representações que chegaram ao 

Governo-Geral, evidenciando dificuldades que tornavam praticamente 

impossível o cumprimento do que fora estabelecido, suspendeu-se por 

algum tempo a execução do diploma em referência, indicando-se desde logo 

o prazo de dois anos para a sua entrada em vigor, com rigorosa execução.Ao 

mesmo tempo esclarecia-se que os candidatos aos lugares de professor 

primário deveriam frequentar, no decorrer dos anos lectivos de 1939-1940 e 

1940-1941, o estágio pedagógico da Escola de Aplicação e Ensaios, de 

Luanda, a fim de adquirirem a indispensável prática do ensino. Para 

facilitar, era prorrogado o prazo das respectivas inscrições naquela escola. 

  Vem a propósito referir que, em 22 de Julho de 1939, foi 

tornado obrigatório o uso da língua portuguesa na escrituração, redacção de 

contratos e todos os documentos com que as firmas estabelecidas em 

Angola tivessem de dirigir-se ao Governo, entidades públicas, autarquias 

locais, corpos administrativos ou repartições do Estado. Não seriam 

admitidos em juízo documentos em línguas estrangeiras, que não fariam 

prova em favor da sociedade ou firma a que se reportassem. Deveria ser 

mais uma determinação a esquecer. Todavia, temos conhecimento de haver 

em Angola tradutores juramentados a quem era confiada a versão de 

documentos em língua estrangeira. 
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  Retomando o que vinha sendo exposto nos parágrafos 

anteriores, vamos referir-nos agora à portaria de 26 de Março de 1938, que 

aprovou e pôs em execução o Regulamento da Escola de Aplicação e 

Ensaios, de Luanda, criada em 27 de Julho de 1937. Tinha em vista o ensaio 

de métodos e processos didácticos, a fim de fazer a selecção dos que mais 

conviessem ao ensino, em Angola. Ao mesmo tempo, destinava-se a dar aos 

futuros professores de posto escolar e das escolas do ensino primário 

particular a conveniente prática pedagógica, em um ano de estágio nas 

escolas anexas.  

  O esquema das disciplinas a ter em conta para a boa 

preparação dos agentes do ensino era a seguinte: 

 

— Pedagogia Geral; 

— Metodologias Didácticas do Ensino Primário; 

— Feitos Pátrios  (em função de Educação Moral e Cívica); 

— Legislação Escolar aplicável em Angola; 

— Higiene Geral e Escolar; Ginástica; Canto Coral. 

  O ensino particular tinha tradições respeitáveis em Angola, 

podendo dizer-se que em muitos casos se antecipou mesmo ao ensino 

oficial. Em 24 de Agosto de 1932, foi posta em vigor neste território a parte 

aplicável do decreto de 5 de Dezembro de 1931, que regulava aquela 

actividade docente. Já antes se tinha tentado estabelecer certa ordem neste 

tão importante como desordenado sector. Pouco depois, em 15 de Setembro 

seguinte, era posto a vigorar, embora com bastantes adaptações, o Estatuto 

do Ensino Secundário, aprovado em 18 de Dezembro de 1931. Não é, 

porém, neste lugar que poderá fazer-se-lhe referência pormenorizada. 

  Falando da Escola de Aplicação e Ensaios e do papel que lhe 

foi atribuído na formação e boa preparação didáctica dos professores, vem a 

propósito mencionar a Escola Normal Rural, criada em 16 de Dezembro de 

1929, pelo alto-comissário Filomeno da Câmara Melo Cabral, e localizada 

em Vila Teixeira da Silva, circunscrição civil do Bailundo. A sua fundação 

era já prevista no diploma de 16 de Abril de 1927, do alto-comissário 

António Vicente Ferreira, e destinava-se a preparar professores indígenas 

para as escolas rurais. Pretendia-se — é o texto legal que o exprime — 

conseguir agentes eficazes da divulgação da língua portuguesa, de hábitos 

de trabalho, de higiene, de fomento agrícola e profissional, capazes de 

despertarem nas massas nativas o interesse pelos benefícios da civilização. 

Embora sob aspecto mais remoto, tinha-se em vista a necessidade de obter 

pessoal idóneo para o ensino da nossa língua nas escolas das missões 

religiosas estrangeiras, carecidas de agentes docentes que a conhecessem 
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satisfatoriamente. 

  Para a admissão na escola exigia-se apenas ter feito o exame 

da instrução primária. A matrícula era inteiramente gratuita. O seu 

funcionamento seria regido por  regulamento próprio. Teria anexa uma 

escola-oficina, onde os alunos fariam estágio e ao mesmo tempo tomariam 

contacto com a actividade do ensino. O curso tinha a duração de dois anos. 

 O respectivo esquema de estudo abrangeria as disciplinas e matérias 

escolares seguintes: 

 

 Pedagogia;  Português;  Geografia; 

 História;  Aritmética;  Geometria; 

 Desenho;  Ciências Naturais; Educação Moral; 

 Economia Rural; Higiene;  Educação Física;

 Canto;   Fisiologia;  Puericultura. 

 

  Este estabelecimento de preparação de pessoal para o 

magistério primário elementar exerceu acção aceitável, mas menor do que 

as expectativas poderiam alimentar. Não obstante isso, contribuiu para a 

solução de muitas dificuldades que entravavam a difusão da escolaridade e 

criou ambiente para novas e mais profícuas realizações. Pode considerar-se 

o germe e primeira semente de onde provieram as futuras escolas de 

habilitação de professores. Podemos admitir que tinha já uma antecedente 

de certo vulto, a antiga Escola Principal. 

 

* * *  

 

  Em 25 de Março de 1942, a Direcção Provincial de Fazenda, 

de Benguela, foi autorizada a comprar à Câmara Municipal daquela cidade, 

pela importância de duzentos contos, o prédio onde funcionava uma das 

suas escolas. Esta medida faz-nos recordar a solução adoptada em 8 de 

Novembro de 1932, quando se determinou que passasse a constituir encargo 

do Estado a manutenção do estabelecimento de ensino, municipal, até então 

a funcionar em paralelo com a escola estatal. O seu material didáctico e 

mobiliário passaria também para o património nacional. A escola 

continuaria a funcionar no mesmo edifício, enquanto não fosse possível 

construir outro ou não pudesse adoptar-se melhor solução. Passado todo este 

tempo, viu-se ser  preferível fazer a aquisição do imóvel, que por certo 

pareceu ser a forma mais fácil, mais barata e mais rápida de resolver o 

problema. 

  Na data de 5 de Maio de 1943, foi declarada urgente e de 
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utilidade pública a expropriação de um terreno situado ao longo da Rua 

Mouzinho de Albuquerque, em Luanda, com a área de dois mil setecentos e 

setenta metros quadrados, para ali ser construída uma escola do ensino 

primário. Aquele lote era subtraído de um campo maior, pertencente à 

Sociedade de Cinematografia e Recreios. O Governo-Geral de Angola 

tomaria imediatamente posse dele, prosseguindo normalmente os trâmites 

legais relativos à sua avaliação e correspondente indemnização da empresa 

proprietária. 

  Por determinação com a data de 16 de Dezembro de 1942, o 

Fundo de Instrução da Província do Bié cativou as verbas de quarenta e 

cinco, sessenta, cinquenta, treze e oito contos, para cobrir despesas feitas 

pelas escolas de General Machado, Luso, Silva Porto-Gare, Vouga e Cutato, 

respectivamente; estas verbas destinar-se-íam  a custear obras de conclusão, 

continuação ou reparação dos seus edifícios. 

  Em 30 de Dezembro, o Fundo de Instrução da Província de 

Luanda destinava cento e vinte e três contos e meio a idêntico fim. O Fundo 

de Instrução da Província de Benguela concedeu para obras nas escolas a 

importância de trezentos e oitenta e nove contos e meio. E mais uma vez o 

Fundo de Instrução da Província do Bié atribuía verbas que somavam 

duzentos e vinte contos. 

  Podemos informar que, em 8 de Março de 1944, o Fundo de 

Instrução da Província de Luanda concedeu mais seiscentos e seis contos; e 

em 20 de Dezembro do mesmo ano destinou a igual finalidade a soma de 

quinhentos e cinquenta e três contos. 

  O Fundo de Instrução da Província de Malanje despendia em 

favor das suas escolas quantia superior a duzentos e noventa e dois contos, 

nas duas datas acima indicadas. Benguela distribuiu mais de mil duzentos e 

quinze contos e o Bié setecentos e cinquenta e um contos, também nas 

mesmas datas referidas no parágrafo anterior. Não deixaria de ser 

interessante saber o motivo por que os subsídios foram concedidos em 

paralelo, pois não pode aceitar-se ser singela coincidência. 

  Embora nos não tenhamos prendido ao ensino particular, por 

razões diversas, sendo a principal delas a dificuldade em localizar 

documentos e informações confiáveis, mesmo reconhecendo que começou 

muito cedo a  manifestar  tendência para se aproveitar do desejo colectivo 

de  

aprender e cultivar-se, muitas vezes em benefício material legítimo dos seus 

proprietários e professores, não deixaremos de referir que, já em 3 de 

Novembro de 1934, era pública  e oficialmente reconhecido o excepcional 

valor e grande interesse do Colégio Alexandre Herculano, de Nova Lisboa, 
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autorizado a entrar em funcionamento no dia 13 de Março anterior. 

Destinava-se ao ensino primário e do curso geral dos liceus. Tinha ainda 

professor especializado para o ensino de canto e de piano, a que dedicava 

grande interesse e atenção. Foi feita em seu favor uma excepção honrosa, 

mesmo sob o aspecto burocrático e oficial, sendo declarado "instituição de 

utilidade pública".       
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MISSÕES CIVILIZADORAS E ESCOLAS RURAIS 
   

  Pode dizer-se que é uma constante da crónica ensinante de 

Angola, ao longo dos séculos em que aqui estacionaram os portugueses, o 

facto de se não manter o cuidado de preservar aquilo que de bom havia, 

quando se registava a necessidade de alterar o funcionamento das 

actividades escolares, de forma a introduzir apenas no sistema pedagógico  

modificações que dessem garantias quase seguras de resultado, com a menor 

margem possível de erro, de perigo de fracasso. Infelizmente, o que se 

passou não foi isso. Grande parte das alterações aqui introduzidas era ditada 

pelos interesses de momento, pelo conceito pessoal dos responsáveis, pelo 

objectivo certo ou discutível que se pretendia atingir, pelo orgulho de fazer 

"escola" e conquistar adeptos, convictos ou não das vantagens que se 

apregoavam.  

  Quando se criou nos territórios ultramarinos o ensino 

primário oficial, manifestaram-se desde logo duas tendências divergentes — 

a que defendia a manutenção do sistema antigo, de o ensino estar entregue 

aos missionários; e a que preconizava o contrário, o sistema moderno e mais 

europeu, de o Estado tomar sobre si a quase totalidade dos encargos e 

obrigações correspondentes. 

  Nessa altura, em relação ao ultramar, mantinha-se certo 

equilíbrio de forças e posições, não se registando extremismos doentios. A 

África não era ainda uma zona altamente disputada; a maior parte dos 

portugueses ignorava quase tudo o que concernia a estas terras, pouco ou 

quase nada sabia delas; os interesses imediatos não se sentiam muito 

violentamente nesse tempo; tinha terminado, praticamente, o tráfico 

esclavagista e não se vislumbrava ainda que o continente negro viesse a 

constituir valiosa fonte de matérias primas, abundantes e baratas, de que as 

unidades fabris, então a começar a expandir-se, tivessem absoluta 

necessidade.  

  A actividade das missões católicas enfraqueceu notoriamente 

no decorrer do século XVIII e era extremamente débil na primeira metade 

do século XIX, para não dizermos em toda a centúria. No seu último quartel, 

fixaram-se em Angola, além da Congregação do Espírito Santo e das Irmãs 

Educadoras de S. José de Cluny, missionários protestantes de diversas 

origens e confissões religiosas, dentre os quais podemos salientar os 
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metodistas, que também desenvolveram influente trabalho de ensino e 

evangelização.  

  Com a proclamação da República Portuguesa, em 1910, 

entrou-se num período em que o ideal católico era desprezado, esquecido, 

ou mesmo perseguido. Por reflexo, as missões protestantes eram também 

pouco apreciadas e sofreram as consequências do ambiente social. 

  Em 10 de Maio de 1919, um decreto do Governo Português 

criava doze missões civilizadoras nos territórios ultramarinos, metade das 

quais em Angola; as restantes seriam espalhadas por Moçambique (quatro), 

Guiné e Timor (uma em cada província). Sabe-se que eram constituídas por 

pessoal leigo, incluindo um professor primário oficial e três agentes 

auxiliares, com funções mal definidas. As missões civilizadoras haviam sido 

instituídas pelo decreto de 22 de Novembro de 1913 e tinham a finalidade 

de não permitir que os nativos ficassem desamparados; procurariam difundir 

entre eles os benefícios da cultura, da assistência e da civilização — que o 

próprio nome destacava. 

  Não houve, no entanto, a preocupação de intensificar a acção 

dos seus componentes, como era necessário e como se previra; não houve a 

disposição ou a possibilidade de criar todas as unidades programadas. Em 

Angola apenas foram estabelecidas duas, em cumprimento das 

determinações de 15 de Outubro de 1915, e outras duas em Moçambique. 

Devemos notar que estas eram anteriores às que neste momento focamos. 

Pouco a pouco, foi abrandando a rigidez dos princípios que enformavam as 

missões civilizadoras, quer porque o tempo ía passando quer porque se íam 

sucedendo os homens da governação. O decreto de 1919, apesar de manter 

parte da estrutura primitiva, não manifestava já o espírito anti-religioso. 

  Não podemos dizer ao certo onde se localizaram  as seis 

missões civilizadoras criadas. Não encontrámos nos anos seguintes vestígios 

da sua instalação. Apenas em 10 de Março de 1922 temos notícia de terem 

sido criadas nas localidades de Damba (Congo), Cassai-Norte (Lunda), Alto 

Zambeze (Moxico), e Cuando (Cubango). Como estamos vendo, eram 

apenas quatro e o decreto falava de seis! As outras duas seriam a de 

Mossolo e a de Ompanda?! 

  Ignoramos a data da sua fundação. Tanto poderá pensar-se 

que sejam as duas criadas em 1915 como as outras, de 1919. Podemos 

aceitar que nessas seis se englobassem as duas anteriores; o sistema de 

contagem dos políticos não coincide com o dos cidadãos comuns! 

  Em 11 de Março de 1922, foi transferida para o Songo a sede 

da Missão 5 de Outubro, ficando na localidade designada por Mossolo, e 

que até então estivera a funcionar em Pamba. Actuaria em toda a área do 
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distrito de Malanje. Ignoramos em que moldes se processaria a sua acção. 

  Pelo mesmo diploma foram estabelecidas as sucursais da 

Missão Cândido dos Reis (cuja sede ficava em Ompanda), na Humpata e em 

Hoque, região do Lubango. O nome desta unidade prestava homenagem a 

um famoso político republicano morto no próprio dia da proclamação do 

novo regime. O diploma em questão determinava que a sucursal de 

Humpata ficasse estabelecida na escola-oficina. A Missão Cândido dos Reis 

e suas sucursais estenderiam  a respectiva actividade e influência por todo o 

distrito da Huíla, que então era bastante mais extenso do que em 1975, pois 

sofreu vários desdobramentos 

  Pode concluir-se que os seus frutos não seriam muito 

abundantes nem muito valiosos, pois estavam longe de dispor de meios 

materiais e humanos que lhes permitissem realizar o vasto programa 

superiormente traçado.  

  Em 21 de Julho de 1923, era criada no Moxico a Missão 

Laica Nun'Álvares, que ficaria instalada no edifício da escola-oficina. As 

referências que se lhe reportam são mínimas e extremamente insignificantes. 

  No dia 20 de Maio anterior tinha sido estabelecida junto da 

fronteira do Cuando a Missão Laica 1º de Dezembro, em localidade mal 

definida. Veio a ser transferida na data de 2 de Outubro de 1925, para a 

povoação de Menongue (Serpa Pinto), ficando a exercer a sua actividade e a 

estender a sua influência por toda a área do distrito do Cubango. Os 

comentários atrás feitos têm também aqui plena e perfeita aplicação! 

  Verificou-se em breve que, apesar das correcções 

introduzidas por diversas medidas legislativas, se tornava indispensável 

tomar novos rumos. O decreto de 24 de Dezembro de 1926, que está no 

prosseguimento de outro de Outubro desse ano, extinguiu as missões laicas, 

as antigas missões civilizadoras. E em 31 de Julho de 1927 determinou-se 

que os seus agentes passassem a prestar serviço como professores do ensino 

primário, no caso de terem o curso de habilitação para este magistério, como 

a lei previra, ou então como professores das escolas-oficinas, para que se 

exigiam menores habilitações literárias; os agentes auxiliares das missões 

civilizadoras laicas seriam empregados como mestres de ofícios. 

  Os problemas relacionados com o pessoal transferido foram-

se arrastando por vários anos. Assim, temos conhecimento de que ainda em 

9 de Maio de 1932 era tratada a questão dos seus vencimentos. 

Determinava-se por diploma desta data que os ordenados dos agentes de 

civilização e dos auxiliares, a residir nas colónias na situação de adidos, fora 

do serviço, seriam satisfeitos dentro de condições especiais que as 

autoridades aprovaram e puseram em execução. Trata deste assunto a 
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portaria ministerial assinada por Henrique Linhares de Lima.  

  Pode afirmar-se que o papel exercido pelas missões 

civilizadoras laicas passou a ser desempenhado pelas escolas rurais, nessa 

altura criadas. Pelo diploma de 18 de Setembro de 1928, foi fixado em vinte 

o número de escolas rurais, em Angola. Já outro documento governativo, a 

portaria de 6 de Janeiro desse ano, tinha estabelecido aquele número.  

  Não se definiu com clareza qual o objectivo concreto das 

escolas rurais, a amplitude da sua acção, a finalidade da sua actuação e 

influência. Embora de data bastante posterior, 9 de Janeiro de 1937, um 

diploma legislativo do governador-geral de Angola diz-nos que o ensino 

rural indígena se fundamentava nas actividades práticas, ministrando-se 

paralelamente os rudimentos de leitura, escrita e contagem; este ensino seria 

ministrado por algum dos professores das escolas rurais ou das missões 

católicas. O enunciado leva-nos a acreditar que as escolas rurais não 

coincidiam perfeitamente com o chamado ensino rural indígena, por certo o 

que era ou devia ser ministrado pelas escolas elementares profissionais 

agrícolo-pecuárias; adaptava-se-lhes o limitado ensino literário que todas 

elas ministravam. 

  Na data de 21 de Junho de 1929, a missão rural de Quimbala 

passou a denominar-se Missão Rural Oliveira Martins, em homenagem ao 

conhecido historiador, estilista apurado e escritor fecundo, autor de obras 

sobejamente conhecidas, de que se destacam a História de Portugal, Os 

Filhos de D. João I, e a Vida de Nun'Álvares. 

  Em 3 de Julho de 1930, foi aprovado o Regulamento da 

Escola Normal Rural de Vila Teixeira da Silva, criada por decreto de 16 de 

Dezembro de 1929, segundo informação fornecida por aquele documento 

legal. Recordamos, antes de prosseguir, que nos capítulos precedentes deste 

volume nos referimos já a este estabelecimento de ensino e a um dos seus 

directores. 

  O respectivo curso teria a duração de dois anos e destinava-

se, expressamente, a preparar agentes do ensino para o magistério rural. 

Estava previsto, como actividade supra-escolar, o estudo e prática de 

Fisiologia, Puericultura, Economia Doméstica, Educação Física e Canto 

Coral. Seria adoptado o seguinte esquema de programas: 

 

— 1º Grupo — Pedagogia Prática; 

— 2º Grupo — Português; Geografia; História de Portugal; Educação 

Moral, Cívica e Social; 

— 3º Grupo — Aritmética; Geometria; Desenho; Trabalhos Manuais; 

— 4º Grupo — Ciências Físico-Naturais; Economia Rural; 
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— 5º Grupo — Higiene Prática. 

 

  A escola rural que tinha sede em Quirima, circunscrição civil 

de Songo, foi transferida em 7 de Abril de 1932 para a povoação 

denominada Quela, circunscrição civil de Bondo e Bângala; aquelas 

localidades ficavam ambas no distrito de Malanje. Contudo, esta portaria 

ficou sem efeito por determinação do governador-geral, de 19 de Maio; não 

estava em questão a escola de Quirima, mas a de Cambo Camana, que foi 

realmente a transferida. Corrigiu-se assim o lapso cometido. Mas três anos 

depois, em 29 de Junho de 1935, a escola rural de Quirima passou para a 

localidade de Duque de Bragança. 

  Em 27 de Maio desse ano de 1932, a escola rural de 

Xassengue, circunscrição civil de Minungo, distrito da Lunda, foi 

transferida para Dala, circunscrição civil de Saurimo, onde se sentia a sua 

falta. Não foi criada outra de novo, preferindo-se a transferência de uma 

anteriormente fundada, visto que as disponibilidades económicas não 

permitiam que se estabelecessem mais. 

  Por determinação com data de 27 de Julho de 1932, a escola 

rural de Ebanga, circunscrição civil de Ganda, distrito de Benguela, foi 

transferida para Nharea, circunscrição de Andulo, distrito de Bié.  

  A escola rural de Cuíma, no Lépi, era transferida para 

Dondeiro, no Bié, em igual data. 

  A escola rural de Vila General Machado foi mudada para 

Neves Ferreira, no Bié, mas a transferência foi anulada em 9 de Setembro, 

ficando onde estava. 

  A escola rural de Gamba era transplantada para Andulo, mas 

em 15 de Setembro também a transferência foi anulada. 

  Em 26 de Outubro de 1935, a escola rural de Gungo, em 

Novo Redondo, distrito de Cuanza-Sul, era transferida para Cassongue, 

circunscrição civil de Seles. 

  A escola rural de Puri, circunscrição de Pombo, no Congo, 

foi transferida em 4 de Abril de 1936 para Damba, também no distrito do 

Congo. Talvez seja oportuno lembrar que estava ali, embora com outra 

denominação, desde 1922. 

  Tal como acontecia com a de Gungo, declarava-se que a 

mudança se faria sem qualquer dispêndio para a Fazenda Nacional. Isso leva 

a pensar que não estivessem em funcionamento, ocorrência que era mais 

frequente do que possa imaginar-se! 

  Finalmente, o processo evoluiu e veio a ter o desfecho que 

irremediavelmente poderia diagnosticar-se. O diploma de 9 de Janeiro de 
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1937 suspendeu o funcionamento de todas as escolas rurais, em Angola. 

Seria mais coerente dizer logo que eram extintas. Todo o seu pessoal 

assalariado foi dispensado. Eram desde logo criadas, em sua substituição, as 

escolas elementares profissionais de artes e ofícios, a que faremos referência 

noutro lugar.  

  As informações prestadas acerca das missões civilizadoras 

laicas e das escolas rurais, assim como das escolas agrícolo-pecuárias, e em 

boa parte também das escolas-oficinas, permitem-nos concluir que não 

houve em Angola (o que equivale a dizer, em todos os territórios 

ultramarinos da soberania portuguesa) critério seguro de orientação escolar, 

um sistema equilibrado de iniciativas e realizações, o bom senso para 

escolher o rumo mais conveniente e a coragem de o prosseguir — mesmo 

que tivessem de ser esquecidos alguns pruridos de partidarismo político, 

ainda que fosse necessário sacrificar sonhos utópicos de ideologias 

inconsistentes, mesmo que isso exigisse a confissão honesta dos próprios 

erros e a aceitação humilde das qualidades dos antagonistas. 

  O ambiente escolar angolano caracterizou-se por começar e 

parar, experimentar e suspender iniciativas, abater antes de se tentar corrigir 

imperfeições. Tomavam-se decisões apressadas e mesmo pouco conscientes. 

Punham-se em prática planos mal estruturados, o que demonstra ter sido 

ensaiado um empirismo infrutífero e estéril.  
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PATRONOS DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS DE ANGOLA 
 

  O diploma legislativo do Alto-Comissariado da República 

Portuguesa em Angola, de 16 de Abril de 1927, inclui algumas notas 

biográficas relativas às personagens cujos nomes foram dados às escolas 

primárias desta província ultramarina de Portugal. Em 1 de Outubro desse 

mesmo ano passou a ser adoptada a designação nova de "colónia", 

adoptando nomenclatura estranha à tradição nacional, copiando modelo 

alienígena, usado por países que só recentemente se haviam fixado em 

África. Os nomes e notas em referência, com a indicação da ordem 

numérica e localização geográfica, são os seguintes:  

 

  Nº 1 — Cabinda 

  Duarte Lopes 

  Notável explorador africano do século XVI; esteve em África 

desde 1578 até 1587, dando-nos óptimos elementos sobre a existência dos 

lagos Tanganica e Vitória Nianza. 

 

  Nº 2 — Ambrizete 

  Luciano Cordeiro 

  Um dos fundadores da Sociedade de Geografia de Lisboa; 

homem de mérito que nos legou importantes estudos sobre as colónias. 

 

  Nº 3 — Maquela do Zombo 

  Neves Ferreira 

  Governador de Benguela e Congo; desenvolveu 

consideravelmente o comércio português no Zaire e fez estudos do Caminho 

de Ferro de Ambaca. 

 

  Nº 4 — Ambriz 

  Baptista de Andrade 

  Governador de Angola que consolidou o domínio português 

no norte; moralizou a administração pública e realizou vários trabalhos 

geodésicos; mandou ocupar o Bembe. 

  Nº 5 — Barra do Dande 

  Pedro César de Meneses 
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  Governador de Angola, quando da tomada de Luanda, em 

1641; retirou para Massangano com os habitantes da cidade, onde fez uma 

heróica resistência ao inimigo; morreu num naufrágio, em 1675. 

 

  Nº 6 — Caxito 

  Oliveira Cadornega 

  Um dos mais considerados cronistas das guerras de Angola, 

onde viveu quarenta anos; como militar, portou-se com heroicidade nas 

lutas contra os holandeses. 

 

  Nº 7 — Luanda 

  Sousa Coutinho 

  Governador de Angola desde 1764 até 1772, o primeiro que 

difundiu a instrução, criando escolas e várias oficinas. 

 

  Nº 8 — Luanda 

  Emílio Monteverde 

  Notável escritor didáctico da última metade do século XIX, 

autor do Manual Enciclopédico, do Método Facílimo de aprender a ler, do 

Mimo à Infância e do Resumo da História de Portugal; considerado por 

Herculano um dos maiores benfeitores do ensino primário. 

 

  Nº 9 — Luanda 

  Feliciano de Castilho 

  Grande escritor do último século, mestre da língua e 

incansável apóstolo da instrução, autor do Método Português de Leitura. 

 

  Nº 10 — Luanda 

  Grémio Africano 

  Sociedade africana que criou nas suas salas uma escola para 

educação e instrução dos filhos dos seus associados, reconhecida como 

oficial por este diploma. 

 

  Nº 11 — Luanda 

  João de Deus 

  Grande poeta e pedagogista do último século, autor do 

Método de Leitura "Cartilha Maternal", ainda hoje em uso nalgumas 

escolas. 

 

  Por motivos não explicados e hoje inteiramente 
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incompreensíveis, em 21 de Outubro de 1929, este patrono foi substituído 

por outro. A razão da escolha do novo titular desta escola só poderia ser 

pelo facto do seu falecimento recente, em Maio do ano anterior, mas isso é 

irrelevante em face da grandeza do grande poeta e pedagogo. O diploma em 

foco inseriu algumas notas biográficas, que transcrevemos e em parte 

completamos. As notas biográficas seriam então estas: 

 

  Nº 11 — Luanda 

  Júlio Henriques 

  Sábio professor de Botânica da Universidade de Coimbra, 

pedagogo muito distinto e autor de várias obras sobre a flora de Angola; 

tinha dedicado também o maior interesse pela flora de Portugal e de São 

Tomé. 

 

  Nº 12 — Luanda 

  José Anchieta 

  Ilustre homem de ciência, encarregado em 1866 de estudar a 

fauna angolana, distinguiu-se pelos seus vastos conhecimentos científicos e 

grande dedicação por esta Província.  

 

  Nº 13 — Luanda 

  Asilo D. Pedro V 

  Antigo asilo de Luanda, onde tem funcionado uma escola de 

instrução primária, reconhecida como oficial em 30 de Março de 1925. 

 

  Nº 14 — Luanda 

  Emílio de Carvalho 

  Tenente de cavalaria e heróico aviador que realizou o raid 

Luanda-Zaire num frágil aparelho; morreu num desastre, no campo de 

aterragem de Luanda, depois de um esplêndido vôo nocturno, em 13 de 

Novembro de 1924. 

 

  Nº 15 — Luanda 

  Paulo Dias de Novais 

  Primeiro governador de Angola e seu conquistador, desde 

1576 até 1589, ano em que morreu, quando se preparava para a tomada de 

Pungo Andongo; fundou Luanda em 1576. 

 

  Nº 16 — Catete 

  Lopes de Lima 
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  Escritor de merecimento e de vastíssima erudição, jornalista 

e polemista; além de diversas obras, deixou valiosos estudos sobre Angola.  

 

  Nº 17 — Cabiri 

  Sales Ferreira 

  Tenente-coronel comandante da coluna que bateu os 

bângalas, em 1850; ocupou as minas do Bembe, em 1856, tendo escrito uma 

memória histórica.  

 

  Nº 18 — Dondo 

  Francisco de Souto Maior 

  Governador de Angola, que bateu sem tréguas os holandeses, 

a fim de os expulsar, não o conseguindo; morreu em Maio de 1646, em 

Massangano. 

 

  Nº 19 — Golungo Alto 

  Rodrigues Graça 

  Explorador da primeira metade do século XIX, atravessou os 

sertões do Bié e Lunda sem derramar uma gota de sangue indígena e 

forneceu-nos óptimos elementos de estudo. 

 

  Nº 20 — Dalatando 

  Trindade Coelho 

  Escritor do fim do último século; educador de sãos 

princípios, distribuídos por diversos livros didácticos para leitura nas 

escolas primárias, autor do  A B C — sistema de ensino inicial de leitura 

pelo processo mnemónico. 

 

  Nº 21 — Pungo Andongo 

  Lopes de Sequeira 

  Capitão-mor em Angola, na última metade do século XVII; 

alargou o domínio português e fundou o presídio de Pungo Andongo, sendo 

denominado "o invícto e famoso"; vencedor da batalha de Ambuíla, em 

Dezembro de 1666, contra o rei do Congo. 

 

  Nº 22 — Cacuso 

  Alexandre Herculano   

  Glorioso escritor do último quartel do século findo; 

historiador máximo de Portugal e grande amigo da alma infantil. 
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  Nº 23 — Camabatela 

  Júlio Dinis 

  Grande romancista do fim do século XIX, um dos 

verdadeiros observadores da alma portuguesa. 

 

  N0 24 — Lucala 

  Almeida Garrett 

  Primoroso poeta, dramaturgo e romancista a quem as 

questões do ensino mereceram grande labor intelectual. 

 

  Nº 25 — Malanje 

  Vasco da Gama 

  Grande navegador e descobridor do caminho marítimo para a 

Ìndia; primeiro herói dos Lusíadas. 

 

  Nº 26 — Quissol 

  Guilherme Capelo 

  Contra-almirante, governador-geral de Angola; levantou 

plantas hidrográficas de Luanda e interior. 

 

  Nº 27 — Novo Redondo 

  Travassos Valdez 

  Escritor; enérgico inimigo da escravatura; viajante infatigável 

da África Ocidental. 

 

 

  Nº 28 — Lobito 

  Pedro Alexandrino da Cunha 

  Um dos mais notáveis governadores de Angola; reprimiu a 

escravatura e explorou as costas de Benguela e Moçâmedes. 

 

  Nº 29 — Catumbela 

  Alfredo de Melo 

  Oficial da marinha e governador de Benguela; inteligente, 

probo, enérgico e de grande rectidão de carácter; foi um dedicado auxiliar 

de Serpa Pinto e de Capelo e Ivens. 

 

  Nº 30 — Benguela 

  Manuel Cerveira Pereira 

  Elevou Angola, como governador, a um notável grau de 
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prosperidade; deu foros de cidade a Luanda; conquistou as regiões de 

Benguela, tendo fundado a cidade deste nome. 

 

   

  Nº 31 — Benguela 

  Hermenegildo Capelo 

  Notável explorador, companheiro ilustre de Roberto Ivens, 

com quem fez a travessia de Angola a Moçambique e de Benguela às terras 

de Iaca. 

 

  Nº 32 — Huambo 

  Conde de Ficalho 

  Ilustre lente de Botânica da Escola Politécnica de Lisboa; 

autor do livro Plantas Úteis da África Portuguesa, obra de muito valor para 

o estudo da flora medicinal. 

 

  Nº 33 — Huambo 

  Barbosa du Bocage 

  Sábio naturalista; fez estudos profundos sobre as colónias, 

especialmente sobre a sua fauna, classificando muitas das espécies colhidas 

por Anchieta. 

 

 

 

 

  Nº 34 — Caala 

  Lourenço Malheiro 

  Engenheiro de minas; fez um notável reconhecimento 

científico da região do Dombe Grande, sob o ponto de vista mineiro; 

escreveu algumas obras de interesse para Angola. 

 

  Nº 35 — Bela Vista 

  Roberto Ivens 

  Notável explorador, companheiro de Hermenegildo Capelo. 

 

  Nº 36 — Bailundo 

  Ferreira Ribeiro 

  Médico colonial distinto, considerado o patriarca da higiene 

colonial portuguesa; escreveu inúmeras obras sobre higiene, medicina, 

aclimatação, história e meteorologia, algumas delas tratando exclusivamente 
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de Angola. 

 

  Nº 37 — Ganda 

  Pereira do Nascimento 

  Médico da Armada, explorador, naturalista, continuador da 

obra de Anchieta; filólogo distinto sobre as línguas indígenas. 

 

  Nº 38 — Caconda  

  Alfredo de Andrade 

  Explorador naturalista da região de Benguela ao Macassa, 

por Caconda, e desde o litoral ao Bié; estudou a bacia do Cuanza; foi um 

distinto geólogo, zoólogo e botânico das terras que visitou. 

 

  Nº 39 — Cubal, de Caconda 

  João de Barros 

  Grande historiador do século XVI, autor do primeiro livro 

para o ensino inicial da leitura, Cartilha para aprender a ler, e da 

Gramática da Língua Portuguesa. 

 

  Nº 40 — Cubal, da Ganda 

  Serpa Pinto 

  Valente explorador que fez a viagem de Benguela a Pretória, 

celebrizando-se não só em Portugal mas também em todo o mundo culto.  

 

  Nº 41 — Lépi 

  Saldanha da Gama 

  Governador de Angola e óptimo administrador; procurou 

introduzir a vacina na Província e criou várias escolas primárias.  

 

  Nº 42 — Calenga 

  Andrade Corvo 

  Ministro da Marinha e Ultramar, autor do livro Estudos sobre 

as Províncias Ultramarinas; mandou construir o hospital de Luanda. 

 

  Nº 43 — Cuma 

  Ramada Curto 

  Médico ilustre, modesto e abnegado; governador de Angola e 

dedicado amigo do ensino primário; foi no seu governo, em 1905, que se 

publicou o Regulamento do Ensino Primário, vigente até hoje. 
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  Nº 44 — Vila Nova 

  Américo Magyar 

  Explorador do sul de Angola; penetrou nos sertões africanos 

até 4º 41', latitude sul, e 25º 45', longitude este. 

 

  Nº 45 — Quilengues 

  Abade de Arcozelo 

  Um dos mais ilustres e desinteressados pedagogistas 

portugueses, autor do Alfabeto Natural e outras obras didácticas e 

pedagógicas. 

  

  Nº 46 — Quinjenje 

  Fernão de Oliveira 

  Autor da primeira Gramática da Língua Portuguesa; 

professor muito culto. 

 

  Nº 47 — Luimbale 

  Padre Barroso 

  Antigo missionário, fundador da missão de São Salvador do 

Congo, mais tarde bispo do Porto; um dos missionários que mais contribuiu 

para a divulgação do nosso nome entre o gentio.  

 

 

   Nº 48 — Silva Porto 

  Silva Porto 

  Comerciante, governador e capitão-mor do Bié, agricultor e 

um dos mais ilustres exploradores do sertão; protótipo de honradez e de 

patriotismo.  

 

  Nº 49 — Andulo 

  Francisco  Nogueira 

  Filólogo distinto e notável explorador do sertão de 

Moçâmedes; fez o estudo e exame técnico dos dialectos indígenas e 

escreveu obras de mérito.  

 

  Nº 50 — Chinguar 

  Sisenando Marques 

  Africanista de renome; subchefe da expedição de Henrique 

de Carvalho à Lunda, com o encargo de estudar meteorologia e ciências 

naturais; autor de um livro de muito valor informativo. 
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  Nº 51 — Vouga 

  Henrique de Carvalho 

  Notável explorador e primeiro governador da Lunda; deixou-

nos obras de muito merecimento sobre colonização, climatologia, 

meteorologia, línguas, história e etnografia.  

 

  Nº 52 — Camacupa 

  Bernardino Brochado 

  Explorador do sul de Angola, até ao Cubango e Mucusso; 

descreveu as terras, povos e costumes das margens do Cunene e quase todo 

o sul da Província. 

 

  Nº 53 — Luso 

  André de Resende 

  Eminente pedagogista, professor do Infante D. Duarte, irmão 

de D. João III, de quem fez uma culta inteligência e um nobre carácter; 

educador admirável, como claramente se patenteia na sua obra Vida do 

Infante D. Duarte. 

 

 

  Nº 54 — Cangamba 

  Baltasar de Aragão 

  Militar e explorador de Angola, nos fins do século XVII e 

primeiros anos do século imediato; intentou a travessia da África, 

fornecendo-nos, apesar de malograda a viagem, informações preciosas das 

terras e povos que atravessou. 

 

  Nº 55 — Moçâmedes 

  Fernando Leal 

  Governador de Moçâmedes, criou a indústria, desenvolveu a 

agricultura e abriu a primeira estrada da África portuguesa; fez uma 

expedição à foz do rio Cunene e elaborou uma carta de Angola, juntamente 

com Sá da Bandeira.  

 

  Nº 56 — Torre do Tombo 

  Pinheiro Furtado 

  Fez o reconhecimento das terras de Benguela até à Angra do 

Negro, que denominou "Baía de Moçâmedes"; descobriu as inscrições que 

se acham gravadas na rocha da parte sul da baía: Torre do Tombo. 
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  Nº 57 — Porto Alexandre 

  Maria da Cruz Rolão 

  Mulher do povo, pescadora; pela sua energia e por saber ler e 

escrever, foi por consenso tácito da população de Porto Alexandre acatada 

como autoridade superior: a regedora, prestando grandes serviços à 

comunidade. 

 

  Nº 58 — Bibala 

  João Francisco Garcia 

  Oficial do exército e explorador do interior das terras de 

Caconda, Bumbo, Jau e Huíla. 

 

  Nº 59 — Lubango 

  Gregório José Mendes 

  Ilustre sertanejo que explorou as terras do interior de 

Moçâmedes, de onde trouxe bons elementos para o início da nossa 

colonização no sul de Angola. 

 

 

  Nº 60 — Lubango  

  Luís de Camões 

  O maior dos nossos poetas e um dos maiores da humanidade; 

cantor das nossas glórias. 

 

  Nº 61 — Povoação de Cima 

  Irmãos Roby 

  João Roby, segundo-tenente da marinha, morto no combate 

de 25 de Setembro de 1904, no Cuanhama, e Sebastião Roby, capitão de 

infantaria, morto numa emboscada do gentio, na mesma região, em 10 de 

Julho de 1915; ambos gloriosos guerreiros do sul de Angola, lídimos 

representantes da valentia portuguesa. 

 

  Nº 62 — Machiqueira 

  Tenente Humberto de Ataíde 

  Figura heróica que no combate de Môngua, em 1915, 

comandava os soldados landins, sendo ferido pela quinta vez; guerreiro 

sublime, perdeu mais tarde a vida, em Moçambique. 

 

  Nº 63 — Mapunda 
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  Sá da Bandeira 

  Grande estadista e general; incansável lutador pela abolição 

da escravatura; autor do esplêndido livro Trabalho Rural Africano. 

 

  Nº 64 — Huíla 

  Carlos Duparquet 

  Ilustre missionário, antigo pároco de Capangombe, fundador 

da "Casa do Congo", em Santarém, para educação de futuros missionários. 

 

  Nº 65 — Humpata 

  Rebelo da Silva 

  Historiador, romancista e homem público; reformou a 

instrução pública e reorganizou a administração da Província. 

 

  Nº 66 — Palanca 

  Rui de Sousa 

  Primeiro expedicionário ao antigo reino do Congo, em 1491; 

iniciou definitivamente a soberania portuguesa na região e desenvolveu a 

exploração para o interior, dando aos geógrafos preciosos elementos para a 

ligação entre o ocidente e a contracosta. 

 

  Nº 67 — Chibia 

  Pinheiro Chagas 

  Professor, romancista e historiador; promoveu as viagens de 

Capelo e Ivens, Serpa Pinto, Augusto Cardoso e Henrique de Carvalho. 

 

  Nº 68 — Otchinjau 

  Tenente Durão 

  Comandante do Baixo Cubango e do posto de Cuangar, 

morto traiçoeiramente pelos alemães, em 1914. 

 

  O diploma legislativo de 16 de Dezembro de 1929, atribuía 

patronos às escola-oficinas de Angola, à semelhança do que tinha sido feito 

em 1927, do qual respigámos os elementos que acabamos de ler. Este novo 

documento legal fornece-nos informações susceptíveis de transcrição, 

relativamente a alguns desses patronos, olvidando personalidades bem 

conhecidas e outras que poderemos considerar pouco salientes, e que talvez 

carecessem de divulgação. As informações que dele constam são as 

seguintes: 
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  Nº 1 — Cabinda 

  Ferreira Deusdado 

  Grande pedagogista e filósofo do século XIX, antigo 

professor do Curso Superior de Letras e professor liceal, grande talento e 

nobilíssimo carácter. 

 

  Nº 2 — Santo António do Zaire 

  Diogo Cão 

 

  Nº 3 — Sanza Pombo 

  31 de Janeiro 

 

  Nº 4 — Damba 

  Duarte Pacheco 

 

  Nº 5 — Maquela do Zombo 

  Damião de Góis 

 

  Nº 6 — Quibaxe 

  Luís de Verney 

  O mais ilustre pedagogista do século XVIII, crítico e 

eminente reformador da cultura do seu tempo; autor de valiosas obras de 

carácter pedagógico. 

 

  Nº 7 — Luanda 

  Rita Norton de Matos 

 

  Nº 8 — Luanda 

  Padre António de Oliveira 

  Pedagogo e pedagogista distinto, benemérito director da Casa 

de Detenção e Correcção, de Lisboa. 

 

  Nº 9 — Catete 

  Mota Prego 

  Agrónomo distinto, autor de muitas e valiosas obras de 

propaganda agrícola. 

 

  Nº 10 — Dondo 

  José de Sequeira 

  O maior pintor português do século XIX, cognominado "o 
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Rembrandt do claro". 

 

  Nº 11 — Caxito 

  Simões Dias 

  Poeta, pedagogo e pedagogista notável do século XIX, autor 

de várias obras de literatura didáctica e de crítica pedagógica. 

 

  Nº 12 — Cacuso 

  Jacob Rodrigues Pereira 

  Autor de um sistema para ensinar a falar os surdos-mudos, o 

que tornou o seu nome celebrado na História da Pedagogia, de todo o 

mundo; autor de notáveis trabalhos científicos. 

 

  Nº 13 — Malanje 

  Veríssimo Sarmento 

 

  Nº 14 — Dundo 

  Gama Barros 

  Laborioso e doutíssimo historiador; "depois de Herculano, 

ninguém ergueu mais alto a História do nosso País, nem lhe levantou 

monumento mais grandioso e perdurável". 

 

  Nº 15 — Nova Gaia 

  5 de Outubro 

 

  Nº 16 — Henrique de Carvalho 

  D. António da Costa 

  Incansável, desinteressado e nobre amigo da educação 

popular, o maior historiador da instrução pública, em Portugal, e notável 

pedagogista. 

 

  Nº 17 — Calulo 

  Marquês de Pombal 

 

  Nº 18 — Quibala 

  Padre António Vieira 

  Grande orador e vernáculo escritor do século XVII; 

missionário ilustre e hábil diplomata, dos que mais contribuíram para a 

restauração de Portugal. 
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  Nº 19 — Gabela 

  Engenheiro Torres 

 

  Nº 20 — Vila Nova de Seles 

  Adolfo Coelho 

  Filólogo distintíssimo, douto professor e pedagogista notável, 

autor de vários e valiosos trabalhos linguísticos e de educação.  

 

  Nº 21 — Vila Arriaga 

  Maria Amália Vaz de Carvalho 

  Ilustre escritora, autora de várias obras de educação, de real 

merecimento.  

 

  Nº 22 — Lépi 

  Pedro Nunes 

  O mais eminente cientista português do século XVI e um dos 

maiores da Humanidade, o inventor do nónio, matemático e cosmógrafo 

ilustre. 

 

  Nº 23 — Vila Teixeira da Silva 

  José Augusto Coelho 

  Fecundo escritor e douto professor, pedagogista insigne, 

autor de valiosíssimos trabalhos sobre pedagogia 

 

  Nº 24 — Vila General Machado 

  Padre Manuel Bernardes 

  Grande orador e escritor do século XVII, considerado um dos 

maiores obreiros da língua portuguesa. 

 

  Nº 25 — Catabola 

  Teófilo Braga 

 

  Nº 26 — Andulo 

  Nun'Álvares 

  O maior português de todos os tempos, mais puro lusíada, o 

que melhor representa o espírito nacional. 

 

  Nº 27 — Vila da Ponte 

  Branco Rodrigues 

  Perseverante, dedicado e ilustre paladino da educação dos 



369 

cegos, em Portugal. 

 

  Nº 28 — Quipungo  

  D. Dinis 

  Criador da primeira escola de estudos superiores, no nosso 

País; valioso animador da cultura e do fomento nacional. 

 

  Nº 29 — Chitembo 

  Machado de Castro 

  Escultor dos mais ilustres e o maior do século XVIII. 

 

 

  Nº 30 — Luso 

  Rafael Bordalo 

  Ceramista notável e fundador de uma fábrica de louças 

artísticas, em Caldas da Rainha, onde deixou uma geração de oleiros 

admiráveis. 

 

  Nº 31 — Cazombo 

  Gil Vicente 

  Comediógrafo, fundador do teatro português; lavrante, 

ourives de elevado merecimento; autor da custódia de Belém. 

 

  Nº 32 — Vila Gago Coutinho 

  Columbano 

  Grande mestre de pintura, qualificado entre os melhores do 

mundo contemporâneo; notável professor. 

 

  Nº 33 — Cagamba 

  Gago Coutinho 

 

  Nº 34 — Humpata 

  Óscar Torres 

 

  Nº 35 — Chibia 

  Infante D. Henrique 

 

  Nº 36 — Chibemba 

  Afonso de Albuquerque 

  Um dos maiores vultos da nossa História, administrador 
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admirável, fundador do nosso império do Oriente. 

  Nº 37 — Pereira de Eça 

  Padre Antunes 

  Missionário das mais altas virtudes, o que admiravelmente 

difundiu o nome e a língua de Portugal e a fé cristã nos indígenas de 

Angola. 

 

  Nos anos seguintes, continuaram a ser atribuídos novos 

patronos às escolas primárias de Angola, embora esporádica e 

excepcionalmente. Não tivemos a preocupação de os registar. Lembramos, 

no entanto, que no dia 21 de Outubro de 1929 foram atribuídos às escolas da 

Gabela e do Uíge, respectivamente, os nomes do conhecido poeta português 

Augusto Gil e do professor angolano Ralph Lusitano Delgado de Carvalho 

— nome que encontramos no primeiro volume desta obra. 

  A partir de data mal definida, deixou de se fazer referência 

aos patronos das escolas primárias, que passaram a ser identificadas apenas 

pelo número de ordem. Todavia, manteve-se o costume de determinar pelo 

nome dos patronos as escolas de artes e ofícios, que eram de nível primário. 

Poderá aperceber-se disso quem consultar o livro Patronos das Escolas de 

Angola, que deles dá algumas notas biográficas, mais desenvolvidas do que 

as deste trabalho. 

  A portaria de 6 de Janeiro de 1928 criou em Angola nada 

menos de vinte escolas rurais, espalhadas por todo o seu vasto território. 

Tudo leva a pensar que poucas devem ter funcionado, não exercendo a 

influência que delas se esperava. Algumas deveriam sobrepor-se a 

estabelecimentos anteriores, sendo muito difícil definir tal circunstância. 

Como elemento informativo, daremos os elementos de determinação 

fornecidos por aquele diploma, quer dizer, o número que lhe competia e a 

sua localização, chamando a atenção para o facto de duas delas não terem 

localização perfeitamente definida, competindo ao governador do distrito 

fixar a respectiva sede. Angola ficava, portanto, com as escolas rurais a 

seguir mencionadas: 

 

—-01 Nambuangongo Ambriz  Luanda 

—-02 Lunge   Bailundo  Benguela 

—-03 Luimbale  Bailundo  Benguela 

—-04 Ebanga  Ganda   Benguela 

—-05 Cuíma   Lépi   Benguela 

—-06 a)   Bié   Bié 

—-07 a)   Andulo  Bié 
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—-08 Púri   Damba   Congo 

—-09 Bula Atumba  Dembos  Cuanza-Norte 

—-10 Pedras Negras  Pungo Andongo Cuanza-Norte 

—-11 Conda   Seles   Cuanza-Sul 

—-12 Quipungo  Chibia   Huíla 

—-13 Chiéde   Baixo Cunene  Huíla 

—-14 Xá-Sengue  Minungo  Lunda 

—-15 Quirima  Songo   Malanje 

—-16 Cambo-Camana Duque de Bragança Malanje 

—-17 Lumai   Lungué-Bungo Moxico 

—-18 Povo Zala de Cima Maiombe  Zaire 

—-19 Povo Tongue  Nóqui   Zaire 

—-20 Bessa Monteiro Ambrizete  Zaire.   
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AMBIENTE DIDÁCTICO-PEDAGÓGICO 
 

  Nos primeiros anos deste século, diversos professores 

começaram a dedicar o seu interesse à elaboração de trabalhos didácticos, 

destinados aos mestres e alunos das nossas escolas, tendo o objectivo de 

tornar mais fácil e mais eficiente tanto a docência como a discência. Por 

vezes, vislumbrou-se em tal actividade valiosa fonte de interesses, rendoso 

filão de vantagens económicas. Não são esses objectivos que nos prendem, 

apenas pretendemos focar o que essas iniciativas poderiam valer para o 

aperfeiçoamento dos métodos e processos de ensino e, consequentemente, 

para a divulgação dos conhecimentos e vulgarização da cultura. 

  Já no final do século passado se tinham distinguido alguns 

autores, dentre os quais, e prendendo-nos a Angola, não deixaremos de 

salientar Emílio Aquiles Monteverde, cujo nome conhecemos já, pois foi 

diversas vezes referido no volume anterior. Mas agora começava a verificar-

se, com maior evidência, que a edição de livros escolares podia transformar-

se em rendosa fonte de receita e meio de obter resultados pecuniários 

compensadores. Isso explica que tantos professores se dedicassem à 

elaboração de compêndios e que as edições se sucedessem. Se no espírito de 

muitos havia a preocupação da melhoria da aprendizagem e da elevação do 

nível do ensino, para outros, talvez a maior parte, nomeadamente as casas 

editoras, estava em causa o interesse material. 

  Não deixa de ter valor documental a identificação das obras 

que ajudaram os professores e alunos do segundo quartel do século XX a 

vencer a batalha da alfabetização. O possível e hipotético contacto com os 

compêndios utilizados pela geração a que pertenceram os nossos 

progenitores ajudar-nos-á a compreender os interesses e aspirações do 

tempo, projectando luz sobre a mentalidade dominante, as suas virtudes e os 

seus defeitos. 

  A análise cuidadosa de algumas dessas relíquias permite-nos 

concluir que muitos dos seus autores tiveram boa dose de equilíbrio e um 

senso comum notável; será fácil encontrar erros e detectar defeitos; mas não 

deixaremos de localizar qualidades, de prospectar competência, dedicação e 

idoneidade moral. Se muitos trechos pouco ou nada dizem aos professores e 

alunos de hoje, outros conservam uma frescura imarcescível e poderiam 

ajudar-nos ainda na tarefa da escolarização, da consolidação de 
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conhecimentos, da formação, revigoração e  estruturação do carácter. 

  Poderá notar-se nalguns casos acentuada tendência para se 

anteciparem ao seu tempo, preparando o futuro. Se em certos aspectos, 

como por exemplo na Geografia, os seus dados foram tornados inúteis pelas 

alterações posteriormente introduzidas, sob outros aspectos — como o da 

previdência social, solidariedade de pessoas e classes, auxílio filantrópico, 

respeito pelo semelhante, dignidade humana, crítica de defeitos, elogio da 

virtude, combate ao erro — o caminho indicado pelos autores de ontem, os 

pedagogistas de há mais de meio século, corresponde muito proximamente 

ao que ainda hoje se preconiza, aos nossos mais profundos e veementes 

desejos. Concluiremos que não estamos tão afastados como à primeira vista 

pode parecer. Preparamo-nos para trilhar exactamente os mesmos caminhos! 

A escola deve preparar as crianças e os adolescentes para serem adultos, 

mas adultos bons, saudáveis, cultos, virtuosos e felizes! 

  As facilidades técnicas permitem que os livros de hoje 

tenham atractivo de ilustrações que os de então não podiam aspirar a ter, vão 

além do que os mais optimistas poderiam imaginar ou desejar. No entanto, o 

enriquecimento básico, estrutural, não foi tão acentuado como à primeira 

vista poderíamos ser tentados a acreditar. 

  Não deixaria de ser agradável, não deixaria de ser 

interessante, dispor hoje de uma selecção dos textos literários que há meio 

século foram apresentados como modelares. Poderia até recuar-se mais e 

catar jóias ainda mais antigas. Poderiam servir de fundamento a frutuosas 

lições, permitindo que os nossos mestres e alunos mergulhassem 

profundamente no ambiente do passado, tomando refrescante banho de 

tradicionalidade. 

  A leitura dos livros, jornais e revistas que circularam e se 

leram nos tempos antigos, há mais de meio século, permite-nos mais 

perfeito e mais profundo conhecimento do condicionalismo herdado dos que 

estão imediatamente antes de nós! 

  A lista dos livros usados nas escolas do tempo fornece-nos 

indicações preciosas quanto ao valor e mérito dos autores, dos editores e 

mesmo dos professores de então. No caso angolano, este pormenor perde 

um tanto o seu verdadeiro e real valor, visto que estava demasiadamente 

preso ao condicionalismo metropolitano, isto é, aos autores e editores 

naturais, residentes e a trabalhar em Portugal. Que saibamos, apenas dois 

trabalhos foram elaborados por professores angolanos, a Carta Escolar da 

Colónia de Angola e as Primeiras Noções de Economia Doméstica. Quer-

nos parecer que o primeiro trabalho era designado também, por exemplo em 

1932, com o nome de Mapa Escolar de Angola; o seu autor foi o professor e 
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inspector Armando Teles, de seu nome completo Armando Simões Teles; o 

segundo compêndio aparece-nos por vezes sob o título mais simplificado de 

Economia Doméstica e a sua elaboração pertenceu a R. Delgado, nome 

abreviado do professor Ralph Lusitano Delgado de Carvalho; os dois 

professores exerceram ambos o magistério na cidade de Luanda. Devemos 

esclarecer que alguns dos livros auxiliares foram escritos por outros 

docentes a trabalhar em diversos pontos de Angola.  

  A análise dos compêndios adoptados permite-nos tirar 

conclusões válidas quanto à metodologia adoptada, quanto à perfeição 

didáctica dos processos de aprendizagem em uso, seu valor prático, 

seriedade de actuação, extensão e objectividade dos conhecimentos 

ministrados. Mesmo que tenhamos em conta o facto de os compêndios e a 

matéria neles inserida serem alvos distantes e objectivos ideais, 

apresentados como limite teórico da capacidade dos melhores alunos e 

professores, sempre permitirão apercebermo-nos da realidade pedagógica e 

do ambiente escolar, que assentava sobre os tópicos por eles divulgados. 

  Observando os mapas que representam Angola, teremos 

noção exacta da sua divisão administrativa, da importância das suas cidades, 

das regiões mais desenvolvidas ou mais atrasadas — muito diferentes do 

que eram no momento da independência. Se atendermos, por exemplo, à 

carta de Angola inserida na Corografia de Portugal, de Vicente de Almeida 

de Eça, na sua edição de 1905, mesmo estando já fora do período 

considerado neste segundo volume, podemos concluir que o seu espaço 

geográfico não coincide com o actual, pois as fronteiras passavam por 

outros pontos, pelo menos em certas zonas do interior do continente, muito 

aquém ou muito além das de agora. E a diferença seria de centenas de 

quilómetros! 

  Não deixa de ter interesse a comparação entre o que então se 

ensinava e hoje está fora dos programas, do que foi introduzido de novo e 

que então não era considerado. Com esta análise podemos chegar à 

conclusão de que em muitos pontos nada se ganhou, noutros pontos houve 

retrocesso, embora haja progressos a registar, particularmente no que diz 

respeito à actualização dos conhecimentos e centros de interesse.  

  Esta comparação poderia fazer-se não só sobre os 

compêndios de leitura, mas também sobre outros livros de matéria mais 

específica — Gramática, Geografia, História, Ciências Naturais, Aritmética, 

Geometria. Não deixaremos de reparar que então se usavam livros e 

estudavam assuntos hoje postos de parte, como a Economia Doméstica e os 

Rudimentos de Agricultura. 

  A observação dos compêndios será mais exacta do que a 
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análise dos programas. Os livros reflectem melhor o ambiente didáctico, 

pois são mais vivos, mais próximos e mais reais do que as rubricas dos 

programas, esquemáticas e remotas, directrizes a considerar até para a 

elaboração dos manuais. Estes influem muito sobre a actuação prática dos 

mestres e  os programas pouca influência exercem, mesmo porque os 

professores se não dão ao trabalho de os consultarem. As lições são 

preparadas olhando os compêndios e não as rubricas do programa escolar. 

  A mais breve análise nos levará a concluir que se prestava 

particular atenção à caligrafia (hoje muito descurada), sendo utilizados 

modelos apropriados para o seu treino. Há quem recorde que quase todos os 

alunos escreviam com letra cuidada, dando-se até a circunstância de todos 

os discípulos de determinados professores fazerem letra semelhante, muitas 

vezes bem parecida com a do mestre, quando ele levava a exigência a um 

grau elevado. Hoje pouca importância se lhe dá, o que não deixa de ser um 

defeito. Nos anos que antecederam a independência de Angola, notava-se 

ainda que os alunos vindos das escolas do interior, mesmo mal preparados 

sob outros aspectos, escreviam com melhor caligrafia do que os alunos da 

cidade — algumas vezes com desenho muito aproximado, notório quando 

haviam tido o mesmo professor nativo. 

  Não queremos deixar de referir o pormenor de ser indicada 

bibliografia auxiliar do professor, nalguns casos constituída por obras que, 

dentro do condicionalismo em que viviam, podemos considerar modelares. 

Hoje não se faz isso. Todavia, não poderemos sustentar que o sistema seja 

melhor, mais perfeito! 

  Vamos deixar aqui longa lista de livros que foram ou 

poderiam ter sido usados nas escolas de Angola. Para simplificar, reunimos 

em lista única livros de períodos diversos; muitas vezes a mesma obra 

obtinha aprovação em apreciações sucessivas. Podemos dizer que está em 

consideração um período de cerca de quinze anos, de 1925 a 1940, 

aproximadamente, considerando duas listas diferentes mas identificadas. 

 

 

LIVROS OFICIALMENTE APROVADOS, 

PARA O ENSINO PRIMÁRIO, EM ANGOLA 

 

1ª CLASSE 

 

Cartilha Maternal, de João de Deus; 

Cartilha Escolar, de Domingos Cerqueira; 

Cartilha Experimental, de Alfredo Fernandes; 
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Método Legográfico, de Borges Grainha; 

O    A B C, da Livraria Nacional Educação; 

A Cartilha Moderna, de Manuel Antunes Amor; 

Leituras, de Ulisses Machado; 

Leituras, de Filipe de Oliveira e Chagas Franco; 

Leituras, da Livraria Educação Nacional; 

Leituras, de João Grave e Cardoso Júnior; 

Leituras, da Colecção Escolar Progredior; 

Cadernos Caligráficos, de António Simões Lopes; 

Método de Escrita Direita, de António Lopes do Amaral; 

Método de Escrita Direita, de Godinho; 

Pautas Caligráficas, da Colecção Escolar Progredior. 

 

2ª CLASSE 

 

Leituras, de Filipe de Oliveira e Chagas Franco; 

Leituras, de João Grave e Cardoso Júnior; 

Leituras, de Ulisses Machado; 

Leituras, da Livraria Educação Nacional; 

Leituras, da Colecção Escolar Progredior; 

Leituras, de Manuel Subtil, Cruz Filipe, Faria Artur e Gil Mendonça; 

Conhecimento da Terra Portuguesa, de Vicente de Almeida de Eça;  

Cousas Geográficas, de Faria Artur e Dias Louro; 

Primeiras Noções de Geografia, de Acácio Guimarães; 

Ciências Físico-Naturais, Higiene, Agricultura,Economia Doméstica e 

 Agrícola, de José Fernandes Moura e Júlio Diamantino de Moura; 

Caderno de Problemas, de Faria Artur, Cruz Filipe; 

Álbum de Desenho, de Gil Figueira. 

 

3ª CLASSE 

 

Leituras, de Filipe de Oliveira e Chagas Franco; 

Leituras, de João Grave e Cardoso Júnior; 

Leituras, de Ulisses Machado; 

Leituras, de Rita dos Mártires, Francisco dos Santos e 

 José Nunes Baptista; 

Leituras, de Augusto Pires de Lima e Américo Pires de Lima; 

Conhecimento da Terra Portuguesa, de Vicente de Almeida de Eça; 

Corografia de Portugal, de Faria Artur e Dias Louro; 

Cousas Geográficas, de Faria Artur e Dias Louro; 
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Primeiras Noções de Geografia, de Acácio Guimarães; 

Caderno de Exercícios e Problemas de Aritmética e Geometria, 

  da Colecção Escolar Progredior; 

Caderno de Exercícios e Problemas de Aritmética e Geometria, 

  da Livraria Educação Nacional; 

Álbum de Desenho, de Gil Figueira; 

Ciências Físico-Naturais, Higiene, Agricultura, Economia Doméstica e 

 Agrícola, de José Fernandes Moura e Júlio Diamantino de Moura;  

Geografia, de António Figueirinhas;  

Geografia, de M. de Vasconcelos e Sá. 

 

4ª CLASSE 

 

Leituras, de José Nunes Baptista, José Bartolomeu Rita dos Mártires, 

António Francisco dos Santos, Ulisses Machado e José Nunes Graça; 

Leituras, de Ulisses Machado: 

Leituras, de Rita dos Mártires,  Francisco dos Santos e José Nunes  Baptista; 

Leituras, de João Grave; 

Leituras, da Livraria Chardron; 

Leituras, de Filipe de Oliveira e Chagas Franco; 

Leituras, de Augusto Pires de Lima e Américo Pires de Lima; 

Exercícios Preparatórios de Composição e Redacção, de António Augusto 

Barros de Almeida; 

Exercícios de Redacção, de Cardoso Júnior; 

Exercícios Ortográficos, de António Francisco dos Santos; 

Gramática Portuguesa, de Adriano António Gomes; 

Gramática Portuguesa, de António Figueirinhas; 

Aritmética, Sistema Métrico e Geometria, de Almeida Lima; 

Aritmética, Sistema Métrico e Geometria, de Almeida Lima, Ulisses 

Machado e Augusto Luís Zilhão; 

Aritmética, Sistema Métrico e Geometria, de Ulisses Machado; 

Aritmética, Sistema Métrico e Geometria, de Augusto Luís Zilhão; 

Aritmética Prática, de Eduardo Ismael dos Santos Andrea; 

Aritmética e Geometria, da Série Escolar Figueirinhas; 

Aritmética e Geometria, da Colecção Escolar Progredior; 

Caderno de Problemas, de Faria Artur, Cruz Filipe, etc; 

Caderno de Exercícios e Problemas de Aritmética e Geometria, da Livraria 

Educação Nacional; 

Caderno de Exercícios e Problemas de Aritmética e Geometria, da 

Colecção Escolar Progredior; 
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Corografia de Portugal, de Vicente de Almeida de Eça; 

Corografia de Portugal, de Faria Artur e Dias Louro; 

Conhecimento da Terra Portuguesa, de Vicente de Almeida de Eça; 

Atlas Auxiliar, de João Soares; 

Atlas Geográfico, de Júlio Monteiro; 

Noções Elementares de Corografia Portuguesa, de José Nicolau Raposo 

Botelho; 

Lições de Geografia, de Faria Artur e Dias Louro; 

Primeiras Noções de Geografia, de Acácio Guimarães; 

Corografia, da Colecção Escolar Progredior; 

Atlas Primário para a Corografia, da Colecção Escolar Progredior; 

Carta Escolar da Colónia de Angola, de Armando Teles; 

Geografia, de M. Vasconcelos e Sá; 

Geografia, de António Figueirinhas; 

História de Portugal, de Acácio Guimarães e Marcelino Mesquita; 

História de Portugal, de H. Lopes de Mendonça; 

História de Portugal, de Jaime Séquier; 

História de Portugal, de Faria Artur e Dias Louro; 

História de Portugal, de Chagas Franco; 

História de Portugal, de João Grave e Cardoso Júnior; 

Ciências Físico-Naturais, Higiene, Agricultura, Economia Doméstica e 

Agrícola, de José Fernandes Moura e Júlio Diamantino de Moura; 

Ciências Naturais, da Série Escolar Educação; 

Ciências Naturais, da Série Escolar Figueirinhas. 

 

 

 

OBRAS AUXILIARES E DE CONSULTA 

 

Desenho, de Albino Pereira Magno; 

Agricultura, de António Simões Lopes; 

Botânica e Agricultura, de António Xavier Pereira Coutinho; 

Economia Doméstica, de Ralph Delgado; 

Canto Coral e Música Elementar, de António Silveira Pais; 

Escola Musical, de Tomás Borba; 

O Canto Coral nas Escolas Primárias, de Portela; 

Toadas da Nossa Terra, de Portela; 

Canto Infantil, de Afonso L. Vieira; 

Jogos e Canções Infantis, de A. C. Pires de Lima; 

História de Angola, de Alberto de Lemos; 
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Resumo Histórico de Angola, de Norton de Matos; 

Relatório do Governador do Distrito de Cuanza-Sul, de 1922, de António 

Leite de Magalhães; 

Tropas Negras, de Francisco de Aragão; 

África Portentosa, de Gastão Sousa Dias; 

Colónias Portuguesas, de Ernesto de Vasconcelos; 

Sul de Angola, de João de Almeida; 

O Brasil e as Colónias Portuguesas, de Oliveira Martins; 

Populações Indígenas de Angola, de Ferreira Dinis; 

Cinquenta Fábulas de Fedro, de José Pereira Tavares; 

Moral e Educação Cívica, de Chagas Franco; 

Moral e Educação Cívica , da Colecção Escolar Progredior; 

Economia Doméstica, da Série Escolar Figueirinhas; 

Economia Doméstica, da Colecção Escolar Progredior;                                             

Caderno Escolar, da Livraria Escolar Progredior; 

Caderno de Trabalhos Manuais, de Joaquim Xavier; 

Caderno de Trabalhos Manuais, de Ernesto Coelho; 

Caderno de Desenho, da Colecção Escolar Progredior; 

Álbum de Desenho, de Gil Figueira; 

A Cartilha Moderna — Livro do Professor, de Manuel Antunes Amor; 

Metodologia do Desenho, de Gil Figueira; 

Trabalho Manual Escolar, de Viana de Lemos; 

A Modelação Escolar, de Viana de Lemos; 

Guia Prático dos Trabalhos Manuais Educativos, de Ezequiel Solana. 

 

  Alguns trabalhos escolares, que se destinavam a mais de uma 

classe, estão reunidos no mesmo volume. Até sabemos haver casos em que 

uma só obra se destinava a todas as classes. 

  Além dos indicados, era permitido usar outras obras, por 

exemplo os Cadernos de Problemas. Usavam-se quadros parietais 

apropriados para a aprendizagem da leitura  pelo Método de João de Deus. 

Era autorizado também o uso de quadros sinópticos da História de Portugal. 

Embora só raras vezes se falasse neles, sabemos que era permitido usar 

dicionários os vocabulários. 

  Alguns compêndios aparecem-nos com nomes alterados, de 

um ano para o outro, assim como variam os nomes dos autores, sobretudo 

quando em grupo. As selectas literárias, que apresentámos sempre com o 

título de "Leituras", têm nalguns casos designações um pouco diferentes, 

embora a maior parte delas tenha aquela denominação. Os livros escolares 

referidos foram utilizados no período que vai de 1925 a 1932, inclusive. 
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  Com data de 14 de Março de 1933, foi publicada uma 

portaria pela qual se determinava que os livros aprovados para o ensino 

primário continuassem em vigor no ano seguinte. Determinava-se ainda que 

os livros e compêndios escolares seriam, daí em diante, escolhidos e 

aprovados para um período de quatro anos; ficava vedada aos professores 

qualquer interferência na apreciação e aprovação das obras adoptadas para 

uso nas escolas. Começava a manifestar-se um autoritarismo pedagógico 

que se prolongou por algumas dezenas de anos e cada vez se foi 

endurecendo mais e mais, produzindo os seus frutos, válidos e aceitáveis 

uns, enquanto outros foram altamente nocivos, mesmo demolidores, ou pelo 

menos desmoralizantes... 

  No decorrer do segundo quartel do século XX, começou a 

desenvolver-se um processo de promoção didáctica, que deve ser observado 

com atenção e certa reserva, pois nem sempre os objectivos correspondiam 

ao que aparentavam. O interesse dispensado por alguns professores, e outros 

indivíduos mais ou menos relacionados com o ensino, inclusive autoridades 

escolares e casas editoras, à tarefa da elaboração e publicação de livros para 

as crianças a frequentar as diversas classes, denota que tal actividade 

oferecia a possibilidade de conseguir volumosos resultados materiais que 

não eram para desprezar. Em boa parte dos casos, não poderá aceitar-se que 

apenas estivesse em vista o interesse pela difusão do ensino e a melhoria dos 

métodos pedagógicos, o aperfeiçoamento dos processos de aprendizagem. 

Deveria estar em causa, com maior frequência, a sedução financeira, a 

ambição do lucro. 

  O facto de os organismos oficiais responsáveis terem 

necessidade de indicar quais os livros aprovados, deixando ao professor 

relativa liberdade de escolha, leva-nos a concluir que muitos outros seriam 

apresentados para apreciação, sem a conseguirem, por não oferecerem um 

mínimo de qualidade, exactidão e perfeição. A análise desses trabalhos, se 

nos fosse possível fazê-la, ajudar-nos-ia bastante a formar ideia clara e 

precisa das condições em que tudo isso decorria; cotejando os rejeitados 

com os que mereceram a aprovação poderíamos avaliar o mérito de uns e de 

outros e os defeitos que se patenteavam; dar-nos-ia ainda a possibilidade de 

ajuizar com maior exactidão o valor pedagógico das entidades que tinham 

ocasião de se pronunciarem. Não pode aceitar-se dogmaticamente que 

apenas o respeito pelo progresso educativo e o culto da justiça exercessem 

influência. Quando há interesses materiais em confronto, quando estão em 

jogo conveniências materiais, movimentam-se muitas influências, agitam-se 

muitos conhecimentos... 

  Em 25 de Novembro de 1933, foi aprovada a nova lista dos 
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livros e compêndios escolares que no quadriénio de 1934 a 1938 poderiam 

ser adoptados pelos professores de Angola para uso nas suas escolas. 

Referimo-nos já a uma longa lista de obras didácticas, obtida pela 

sobreposição de várias relações de livros aprovados. Desta vez considerava-

se um período mais largo, de quatro anos lectivos, pelo que a sua aprovação 

revestia-se de maior interesse, traduzindo-se em maiores lucros.  

 Não deixaremos de notar a repetição dos mesmos nomes e das 

mesmas editoras (o que já antes se verificara); as escolas começavam a 

oferecer actividades rendosas, sob o aspecto financeiro. Nem sempre se 

considerou apenas o aperfeiçoamento da sociedade humana. Mesmo que 

isso nos desagrade e nos repugne, temos de aceitar que a difusão da 

escolaridade e a vulgarização da cultura ficou devendo serviços à complexa 

estrutura capitalista, a interesses grosseiramente mercantis! 

  São os seguintes os livros aprovados para as escolas do 

ensino primário de Angola, no quadriénio de 1934-1938: 

 

LEITURAS (1ª CLASSE) 

 

Livro de Leitura, de António Figueirinhas, Série Escolar Educação; 

Livro de Leitura, de Romeu Pimenta e Domingos Evangelista; 

Livro de Leitura, de João Grave e F. J. Cardoso Júnior; 

Livro de Leitura, de Ulisses Machado; 

O Meu Livro de Leitura, de José Maria dos Santos e Carlos Alberto Pinto 

Abreu; 

Primeiros Passos, de Joaquim Tomás, Chagas Franco e Ricardo Rosa y 

Alberty; 

 

LEITURAS (2ª CLASSE) 

 

Livro de Leitura, de António Figueirinhas, Série Escolar Educação; 

Livro de Leitura, de Romeu Pimenta e Domingos Evangelista; 

Livro de Leitura, de Manuel Subtil, Cruz Filipe, Faria Artur e Gil 

Mendonça; 

Livro de Leitura, de João Grave (acrescentado em 3 de Março de 1934) 

O Meu Livro de Leitura, de José Maria dos Santos e Carlos Alberto Pinto 

Abreu; 

Pouco a Pouco, de Joaquim Tomás, Chagas Franco e Ricardo Rosa y 

Alberty; 

 

LEITURAS  (3ª CLASSE) 
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Livro de Leitura, de António Figueirinhas, Série Escolar Educação; 

Livro de Leitura, de Romeu Pimenta e Domingos Evangelista; 

Livro de Leitura, de Ulisses Machado; 

Livro de Leitura, de João Grave (aumentado em 3 de Março de 1934); 

Leituras, de César Pires de Lima e Américo Pires de Lima; 

Leituras, de Manuel Subtil, José da Cruz Filipe, Faria Artur e Gil 

Mendonça; 

Mais Adiante, de Joaquim Tomás, Chagas Franco e Ricardo Rosa y Alberty; 

 

LEITURAS (4ª CLASSE) 

 

Livro de Leitura, de António Figueirinhas, Série Escolar Educação; 

Livro de Leitura, de Romeu Pimenta e Domingos Evangelista; 

Livro de Leitura, de Ulisses Machado; 

Livro de Leitura, de João Grave (aumentado em 3 de Março de 1934); 

Leituras, de Augusto Pires de Lima e Américo Pires de Lima; 

Leituras, de Manuel Subtil, Cruz Filipe, Faria Artur e Gil Mendonça; 

Finalmente, de Joaquim Tomás, Chagas Franco e Ricardo Rosa y Alberty. 

 

ARITMÉTICA  E GEOMETRIA  (3ª E 4ª CLASSES) 

 

Aritmética, de Fonseca Lage; 

Aritmética, de Ulisses Machado; 

Noções Elementares de Aritmética, de Augusto Luís Zilhão (aumentado em 

12 de Janeiro de 1935); 

Geometria, de António Figueirinhas, Série Escolar Educação; 

Geometria, de C. A. Marques Leitão; 

Noções Elementares de Geometria, de Augusto Luís Zilhão (aumentado em 

12 de Janeiro de 1935). 

 

GEOGRAFIA (3ª E 4ª CLASSES) 

 

Geografia, de Acácio Guimarães; 

Geografia, de Pereira, Mota & Patrício, Colecção Escolar Progredior; 

Atlas Primário, da Colecção Escolar Progredior; 

Geografia Primária, de Mário de Vasconcelos e Sá (aumentado em 3 de 

Março de 1934); 

Corografia de Angola, de Adriano da Costa Mendes (aumentado em 31 de 

Agosto de 1935). 
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HISTÓRIA (4ª CLASSE) 

 

História de Portugal, de António Figueirinhas, Série Escolar Educação; 

História de Portugal, de Chagas Franco; 

Apontamentos sobre a História de Angola, de José Figueiredo; 

História de Angola, de Alberto de Lemos (livro facultativo). 

 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA (4ª CLASSE) 

 

Ciências Naturais, de António Figueirinhas, Série Escolar Educação; 

Compêndio de Ciências Naturais, de Alexandre Alberto de Sousa Pinto. 

 

GRAMÁTICA ( 4ª CLASSE) 

 

Gramática Elementar, de António Figueirinhas, Série Escolar Educação; 

Gramática Prática da Língua Portuguesa, de Amândio Ferreira Leal; 

 

Gramática Portuguesa, de Silvestre da Silva Sanches; 

Gramática Prática Elementar da Língua Portuguesa, de F. J. Cardoso 

Júnior (aumentado em 3 de Março de 1934). 

 

MORAL E EDUCAÇÃO CÍVICA 

 

Moral e Educação Cívica, de António Figueirinhas, Série Escolar 

Educação; 

Moral e Educação Cívica, de Augusto Moreno. 

 

  A mais sumária análise das obras e autores referidos levar-

nos-á a concluir que alguns deles já eram conhecidos dos professores e 

alunos dos anos anteriores, enquanto outros apareciam pela primeira vez, 

para garantirem uma presença que se prolongou por algumas dezenas de 

anos. Os nomes dos autores repetem-se demasiadamente, e isso leva-nos a 

pensar na existência de uma oligarquia dominadora do panorama escolar 

português, provavelmente resultado de manobras estudadas e política de 

interesses demasiadamente concordante e centralizadora. Grande parte das 

obras referidas eram conhecidas pelos indivíduos que, no momento da 

independência, tinham atingido ou estavam próximo de cinquenta anos de 

idade. Algumas eram, sob o aspecto pedagógico, razoavelmente bem 
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elaboradas, mas nem sempre foram essas as que obtiveram a preferência do 

professorado, que também enfermava de defeitos graves. 

  Angola está fracamente representada entre os autores 

mencionados. São angolanos (de origem ou por terem trabalhado neste 

território, sem disso fazermos questão), quer no magistério quer noutras 

actividades, Ralph Delgado, Fonseca Lage, Adriano da Costa Mendes, José 

Figueiredo e Alberto de Lemos (historiador conhecido, estudioso da acção 

lusa neste território, mas que nunca foi professor).  

  O autor designado por Fonseca Lage tanto pode ser José da 

Fonseca Lage (de quem se encontram notas biográficas em Primeiras Letras 

em Angola) como Bernardino da Fonseca Lage (professor em Angola, 

segundo afirma o diploma que aprovou o seu trabalho). 

  José Figueiredo apresenta-nos um dilema: — haverá dois 

professores de nome igual ou parecido ou será um só indivíduo com 

permanência de algumas dezenas de anos?  Tratando-se de uma só 

individualidade, teria o nome completo de José de Brito Figueiredo e no 

final da carreira desempenhava funções de destaque, na estrutura escolar. 

  Por determinação de 27 de Fevereiro de 1937, foi adicionada 

à lista dos livros escolares adoptados em Angola, aprovada pela portaria de 

25 de Novembro de 1933, a obra Leituras Coloniais, da autoria do inspector 

escolar Albano Alberto de Mira Saraiva e do coronel de engenharia Carlos 

Roma Machado de Faria Maia, que poderia ser usado como trabalho 

subsidiário dos livros de leitura das quarta classe. 

  Em 31 de Março de 1943, foi autorizado o uso de dois 

compêndios escolares da autoria de Bernardino da Fonseca Lage. Um tinha 

o título Aritmética e o outro o de Geometria. 

  Não podemos deixar de pensar que o professor de Angola 

José da Fonseca Lage escreveu diversos trabalhos de géneros literários bem 

diferentes, mas interessou-se também pelo aperfeiçoamento didáctico. 

Apesar da semelhança do nome, não é possível afirmar que seja seu o livro 

Aritmética (de Fonseca Lage), sendo mais provável que seja do mesmo 

autor de Geometria. Trabalhou em Luanda e noutras localidades angolanas, 

como professor e em outras funções, nos primeiros vinte anos do século 

XX, portanto a uma distância razoável, mas não excessiva. Podemos pensar 

que houvesse entre os dois relação de parentesco, mas nem isso é possível 

afirmar, por falta de provas. 
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ASSISTÊNCIA ESCOLAR E SOCIAL  

 
  A actividade escolar e a função educativa, embora sejam de 

natureza essencialmente espiritual, não podem exercer-se eficientemente se 

não forem realizadas certas condições materiais, isto é, quando as carências 

económicas se acentuam e ultrapassam um mínimo que podemos considerar 

como o limite lógico das dificuldades de subsistência; os resultados 

comprometem-se e prejudicam-se enormemente os frutos do trabalho da 

escola, do mestre e do aluno 

  Podemos dizer que uma das causas do atraso e pequeno 

rendimento da escolaridade angolana, ao longo de cinco séculos de presença 

portuguesa, mas sobretudo durante os cento e trinta anos de ensino oficial 

— 1845-1975 —, pode encontrar-se na pobreza de grande número dos seus 

estudantes, alguns de origem europeia mas a maior parte de etnia africana. 

  Pensou-se desde muito cedo na importância do problema 

económico, subordinando-o às condições que no momento se impunham. 

Falava-se na dificuldade da aquisição de livros, que nos meados do século 

XIX  tinham preço muito elevado. Dizia-se que o papel era caro, por vezes 

escasseava, os que o possuíam dispunham apenas de pequenas quantidades, 

sendo substituído por lousas e até por folhas de bananeira. Uma vez por 

outra, fazia-se referência à pobreza do vestuário, chegando mesmo a 

autorizar-se a frequência de algumas escolas usando os alunos apenas uma 

simples tanga. Aqui e além aparece a menção a deficiências de nutrição, por 

vezes muito notórias e tinham origem não só na pobreza como nos hábitos 

alimentares da população nativa, muito incorrectos, e cuja dietética era 

defeituosa, incompleta, pouco rica de elementos nutritivos e além disso 

desequilibrada. 

  Grande parte do erros deste sector eram devidos à dificuldade 

de adquirir géneros mais nutritivos, geralmente mais caros, ao desvio para o 

fumo e para as bebidas de boa parte dos recursos monetários, que deviam ter 

melhor aplicação. Algumas vezes falava-se mesmo na carência de alimento, 

na insuficiência alimentar sob o aspecto quantitativo, em períodos de fome 

que de quando em quando se registavam.  

  O decreto de 10 de Novembro de 1921 instituiu em Angola o 

abono de família, por vezes designado também por subsídio de família, 

calculado sobre o vencimento de categoria do funcionário. Um empregado 
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público que tivesse uma pessoa de família com direito ao subsídio receberia 

o correspondente a metade do vencimento; se tivesse duas pessoas a cargo, 

auferia de subsídio de família 60% do seu vencimento de categoria; e os que 

tivessem três ou mais pessoas a sustentar, com direito ao abono, receberiam 

de subsídio quantia equivalente a três quartos do ordenado. Deve atender-se 

que o "vencimento de categoria" era uma parte pequena do salário efectivo. 

Os políticos têm grande habilidade para sofismar, para criar miragens! 

  Pouco tempo depois, reconhecendo que estes quantitativos 

eram demasiado baixos, perante a desvalorização da moeda e o aumento do 

custo de vida, o subsídio de família, embora conservasse a mesma estrutura, 

era aumentado para o dobro. Passados bastantes anos, foi estabelecido valor 

único para todos os funcionários. Poderíamos registar outras alterações; 

contudo, limitar-nos-emos a estas, pois a finalidade deste trabalho e os 

objectivos que temos em vista são muito diferentes. 

  Apesar dos defeitos e limitações que apresentou, a medida 

em questão e a posição tomada por este decreto manifestam  a louvável 

intenção de favorecer as populações e foram o germe de outras medidas 

tendentes à minimização dos graves problemas sociais. 

  Outro decreto, este de 29 de Agosto de 1923, autorizou o 

Governo de Angola a subsidiar alunos de engenharia e estudantes dos cursos 

de condutores, seguidos nas respectivas escolas, em Portugal. Custa um 

tanto a entender em que consistiam aqueles cursos... Para poderem 

beneficiar da regalia, exigia-se o compromisso de servirem no território 

angolano, depois de concluídos os estudos, durante um período nunca 

inferior a quatro anos. Esta exigência foi mantida por longo tempo, 

praticamente até ao momento da independência, para a concessão de bolsas 

de estudo. Tinha em vista, muito naturalmente, que Angola viesse a tirar 

fruto, no futuro, dos sacrifícios monetários que suportava. Havia a 

preocupação de evitar que os alunos deixassem de servir o território, 

resgatando com a sua actuação o auxílio prestado. Não era hipótese 

fantasiosa a previsão de serem outros países a colher os frutos advenientes 

da actividade dos técnicos que se ajudava a preparar. Apesar de ser ainda 

muito estreito e limitado o panorama económico de Angola, tanto sob o 

aspecto comercial como industrial, reconhecia-se já haver grande interesse 

em dispor de pessoal convenientemente preparado, capaz de imprimir à 

evolução social, cultural, técnica e financeira um ritmo mais acelerado e 

maior vitalidade. 

  O diploma legislativo de 16 de Abril de 1927, 

frequentemente referido, que aprovou e mandou pôr em execução a 

Reorganização do Ensino Primário na Província de Angola, propunha que se 
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criassem bolsas de estudo com o fim de permitir a continuação da 

escolaridade aos Pupilos da Província de Angola, recrutados entre os alunos 

que revelassem notáveis qualidades de inteligência e aptidões que pudessem 

ser úteis ao serviço da comunidade social. Já nos referimos a esta ocorrência 

noutro ponto desta obra e neste mesmo volume. 

  Com data de 2 de Fevereiro de 1935, foi aprovado o 

Regulamento das Bolsas de Estudo, a que já se referia o diploma legislativo 

de 26 de Março de 1928. Destinava-se a incentivar o prosseguimento dos 

estudos aos melhores alunos. Aceitava-se o princípio de serem concedidas a 

estudantes que frequentassem o curso liceal, sendo renováveis nos anos 

seguintes, quando a média da classificação anual do beneficiado atingisse ou 

ultrapassasse catorze valores. Segundo a informação do texto legal, 

instituíam-se assim os agora chamados Pupilos da Colónia de Angola, em 

que se depositavam grandes esperanças e se via poderem constituir no 

futuro um núcleo de cidadãos responsáveis, bem preparados, de bom nível 

intelectual, com qualidades de trabalho e aptidões apreciáveis. A quantia 

que cada um recebia por ano era de três mil escudos. 

  Com a data de 28 de Agosto de 1939, foram instituídas duas 

bolsas de estudo, uma em cada um dos liceus de Angola, para serem 

atribuídas aos alunos melhor classificados, filhos legítimos de pais pobres, 

que lhes permitissem prosseguir estudos superiores, nas universidades de 

Lisboa, Porto ou Coimbra. As bolsas conferiam aos alunos contemplados 

direito ao bilhete de passagem, de Luanda para Lisboa. Os estudantes 

beneficiados deveriam ser encaminhados para uma das seguintes carreiras: 

— Engenharia, Medicina, Veterinária ou Agronomia. A importância da 

bolsa de estudo era de oitocentos escudos mensais. 

  Em 6 de Março de 1940, foi aprovado o Regulamento da 

Concessão das Bolsas de Estudo, acima referidas, e confirmava-se que 

tinham sido instituídas pela portaria ministerial de 28 de Agosto do ano 

anterior, nos liceus de Luanda e Sá da Bandeira, ordenando a maneira de 

fazer a selecção dos candidatos, de forma que se evitassem injustiças 

flagrantes e odiosas. 

  Tratando da assistência prestada aos estudantes carecidos de 

meios, não podemos deixar de referir que, no dia 2 de Junho de 1943, foi 

determinado aumentar uma bolsa de estudo à que a portaria ministerial de 

28 de Agosto de 1939 tinha instituído no Liceu Salvador Correia, de 

Luanda. O aumento de frequência levou os responsáveis a concluir que duas 

bolsas eram insuficientes, pelo que se criou esta. Não se foi mais além por 

motivo de carência de meios económicos — e talvez possamos acrescentar 

que por ser pequeno o interesse dispensado ao estudo e aos problemas 
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educativos em todo o País, Portugal e os territórios coloniais, sem exceptuar 

Angola. Com um pouco mais de vontade decidida e dedicação provada 

poderia ter-se ido mais longe, poder-se-ía fazer obra mais vultosa. 

  Ainda dentro do mesmo assunto, a assistência às populações 

e indivíduos que não dispunham de meios, queremos registar que, em 19 de 

Julho de 1944, foi criado em Angola, com sede em Luanda, o Instituto de 

Acção Social de Angola  (I. A. S.  A.). Este organismo desempenhou 

importante papel, tanto sob o aspecto benemerente como cultural. Era desde 

a sua fundação apresentado como instituição de utilidade pública, com fins 

de assistência e beneficência, gozando de personalidade jurídica para todos 

os efeitos legais. Entre os seus objectivos expressos contava-se o que era 

mencionado nestes termos: "subsidiar a educação de menores necessitados e 

promover o seu internamento em estabelecimentos adequados, de 

preferência mantidos pelo Instituto ou pelo Estado". Este organismo 

mantinha-se em pleno funcionamento na data da independência e muito fez 

em benefício das camadas e classes mais humildes, desvalidas e 

necessitadas; conta no seu historial realizações louváveis; não pode deixar 

de ser mencionado ao tratar dos problemas escolares, sobretudo quando se 

trata da assistência. Chegou a abrir e a manter escolas com finalidades e 

objectivos variados, tendo em vista a promoção social, inclusive para o 

ensino das primeiras letras, para a alfabetização mais rudimentar, em bairros 

e localidades desprovidas de recursos, atendendo as populações mais 

humildes. Sustentava, em Luanda e outras cidades importantes, refeitórios 

onde os carentes dispunham de alimentação gratuitamente fornecida. 

  O diploma legislativo de 16 de Abril de 1927 determinava 

que fosse criada em todos os estabelecimentos de ensino primário da 

província a respectiva Caixa Escolar ( ou outra associação congénere) 

destinada a auxiliar os alunos pobres. Era também declarada obrigatória a 

criação de bibliotecas e museus, com regulamentação própria, adaptada ao 

meio social em que funcionassem. Além destes serviços, impostos por texto 

legal, poderia haver outros, promotores da acção educativa e da assistência, 

como cantinas escolares, colónias de férias marítimas e campestres, escolas 

ao ar livre, escolas escutistas, cursos dominicais, cátedras ambulantes, 

associações de antigos alunos, associações de self-governement — aos quais 

as autoridades prestariam  protecção, favorecendo  a sua criação e 

manutenção. 

  Passados quase dois anos, em 18 de Janeiro de 1929, foi 

aprovado e publicado nas páginas do órgão oficial do território o 

Regulamento das Caixas Escolares das Escolas Primárias da Colónia de 

Angola, que desde então se multiplicaram em todas latitudes do seu vasto 
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espaço. Nos últimos tempos da dominação portuguesa, mais do que para 

prestar auxílio, serviam para simplificar a actividade escolar, fornecendo a 

todos os alunos o material escolar necessário para os seus trabalhos, 

directamente adquirido e pago com o produto das verbas recebidas, que os 

pais ou encarregados de educação voluntariamente satisfaziam, quase 

sempre no momento da matrícula. 

  Pouco depois, em 17 de Julho de 1930, foi aprovado também 

o Regulamento das Cantinas Escolares das Escolas Primárias da Colónia 

de Angola. E outro regulamento, este agora com data de 26 de Março de 

1928, atribuiu às juntas distritais de ensino, que havia em todos os 

departamentos administrativos, a função e encargo de organizarem, 

apoiarem, manterem e subsidiarem as cantinas que pudessem ir sendo 

criadas. Infelizmente, poucas entraram em funcionamento. 

  A partir do final do ano de 1935, encontramos no registo da 

atribuição dos dinheiros públicos a verba anual de dezoito contos, que se 

conservou inalterável durante alguns anos, destinada à assistência escolar e 

que era distribuída pelos diversos distritos de Angola. Podemos referir, por 

exemplo, que em 18 de Setembro de 1937 foi feita a distribuição daquela 

quantia apenas pelas três escolas de ensino secundário existentes na colónia, 

o Liceu Salvador Correia, de Luanda, o Liceu Diogo Cão, de Sá da 

Bandeira, e a Escola Prática de Pesca e Comércio, de Moçâmedes, ficando 

com as importâncias de seis, nove e três contos, respectivamente. 

  A fim de prestar melhor assistência às crianças das escolas, 

proporcionando-lhes os benefícios da mudança de ambiente, durante as 

férias, o diploma de 25 de Novembro de 1929 criou em Angola as Colónias 

de Férias Marítimas, localizadas nas cidades de Luanda, Lobito, Benguela, 

Moçâmedes e Porto Alexandre. Além do que os organismos governamentais 

poderiam realizar neste importantíssimo sector, contava-se que o exemplo 

do Estado pudesse servir de estímulo aos particulares, levando os indivíduos 

e as colectividades, firmas e empresas, organizações de qualquer tipo, a 

dedicarem a sua atenção aos problemas da assistência infantil. Tal 

desiderato não obteve a concretização ambicionada, e só algumas dezenas 

de anos mais tarde é que algumas instituições, quase sempre do âmbito 

governamental, começaram a dedicar o seu interesse a este problema e 

necessidade social. As colónias de férias infantis marítimas deveriam 

funcionar no período  abrangido pelas férias escolares, ou seja nos meses de 

Janeiro, Fevereiro, Março e Abril, os  mais quentes do ano. 

  Voltamos a ter notícia de uma iniciativa tendente a dar 

realização aos projectos oficiais das colónias de férias infantis marítimas em 

15 de Janeiro de 1938. Segundo diploma desta data, funcionariam já nesse 
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ano as de Luanda, Lobito e Moçâmedes, sendo cada uma delas destinada  

aos alunos e escolas das respectivas circunscrições escolares, e estariam 

abertas durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março, encerrando no dia 

30 deste mês para que tudo estivesse pronto, no dia próprio, para a abertura 

do novo ano lectivo.  

  Adoptar-se-ía o regime de internato ou semi-internato. As 

crianças seriam acompanhadas pelos professores expressamente designados; 

durante a duração do banho estaria presente um enfermeiro, prevenindo a 

hipótese de ser preciso prestar auxílio ou socorro de urgência. Tomariam 

parte nos diversos turnos organizados as crianças de localidades afastadas 

do mar; as da cidade em que funcionava a colónia poderiam incorporar-se, 

sem que isso representasse encargo financeiro para a organização. 

Destinavam-se apenas às crianças matriculadas nas escolas primárias, às 

quais seria distribuído o fato de banho adoptado em cada colónia, tendo em 

conta as características climáticas do local em que funcionavam. 

  A portaria de 25 de Janeiro atribuiu a cada uma delas as 

verbas indispensáveis para o seu funcionamento, nove contos para a de 

Luanda, quatro contos e meio para a de Lobito e igual quantia para a de 

Moçâmedes — o que perfazia a soma de dezoito mil angolares, na 

linguagem do tempo, relativa à moeda em circulação neste território. 

  Apesar de se não referir directamente aos problemas 

escolares ou educativos, não deixaremos de registar, como curiosidade 

histórica, que no dia 3 de Janeiro de 1938 foi dada aplicação em Angola ao 

disposto no decreto de 23 de Abril de 1937, que mandava dissolver os 

organismos, de qualquer espécie, com denominação que pudesse confundir-

se com a de organismos corporativos, e que não tivessem modificado a sua 

designação. Portugal era então, oficialmente, um "Estado Corporativo". 

Recordaremos que as doutrinas corporativas estavam então em voga, sendo 

aceites em quase todo o mundo. Podemos chegar à conclusão de que esta 

mentalidade chegou a estar mais difundida do que hoje nos querem fazer 

acreditar, sendo adoptada por indivíduos das mais diversas tendências. 

Foram abrangidos por aquela determinação as seguintes instituições: 

 

 

— Grémio Pátria Integral, de Luanda, criado em 25 de Maio de 1915; 

— Grémio Salvador Correia, de Luanda, fundado em 30 de Junho de 1924; 

— Grémio Camabatela,  na povoação deste nome, ali organizado em 7 de 

Outubro de 1929; 

— Grémio Paz e Trabalho, de Malanje, instituído em 17 de Janeiro de 1925; 

— Grémio Paulo Dias de Novais, de Malanje, criado a 16 de Abril de 1925; 
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— Grémio Lusitânia, de Benguela, organizado em 23 de Novembro de 

1910; 

— Grémio Recreativo de Seles, de Vila Nova de Seles, criado em 25 de 

Novembro de 1929; 

— Grémio Pátria Nova, de Silva Porto (Belmonte), instituído em 18 de 

Janeiro de 1912; 

— Grémio Pátria Livre, de Moçâmedes, fundado em 13 de Abril de 1926. 

 

  Embora se não trate também de uma iniciativa escolar ou 

estreitamente ligada à instrução, não deixaremos de fazer referência, neste 

lugar, ao diploma legal de 23 de Novembro de 1935, pelo qual foi dada 

aprovação oficial ao texto dos estatutos da Instituição de Assistência às 

Crianças Indígenas. Deixaram o seu nome ligado a este organismo algumas 

senhoras da melhor sociedade luandense, que a portaria da aprovação regista 

e inclui. Na mesma data, atendendo a considerações várias, foi extinta a 

Liga de Protecção à Infância de Angola, sendo os seus bens integrados no 

património da nova instituição, assim como os do Lactário e da 

Maternidade de Benguela, pelo que deduzimos que tenham sido também 

extintos, em data próxima. Em Luanda funcionava um serviço que era 

designado por Gota de Leite, e tinha em vista prestar auxílio e assistência à 

infância. A leitura do texto que se lhe refere leva-nos a concluir que deveria 

estar em causa a população infantil de idade inferior à da entrada na escola 

primária. 
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INICIATIVAS CULTURAIS 

 

  Sempre que se projecta alguma inovação relacionada com as 

escolas e o ensino, os responsáveis têm em vista o alargamento ou 

aperfeiçoamento dos valores culturais, que são o fim a atingir com todas as 

iniciativas programadas, quer elas se realizem quer fiquem no campo das 

hipóteses e dos bons desejos. Por isso, ao fazer o inventário, embora rápido 

e sumário, das diversas tentativas, experimentadas ou realizadas em Angola, 

ao longo de meio milhar de anos de presença lusíada, não podemos deixar 

de prestar atenção àquilo que se fez ou desejou fazer, e que directa ou 

indirectamente se relacionava com a elevação do nível do saber e a 

valorização das actividades do espírito.  

  Por vezes, as realizações tinham como sede e origem a 

capital portuguesa, Lisboa, que nesses tempos congregava serviços de 

interesse para os diversos territórios e populações sob o domínio de 

Portugal. Não vamos fazer a análise pormenorizada e o estudo exaustivo de 

cada organismo ou estabelecimento, mas entendemos ter algum atractivo e 

ser interessante a indicação de alguns, para nós mais importantes. 

  Em 25 de Janeiro de 1906, portanto muito dentro do período 

histórico abrangido pelo primeiro volume, foi criado em Lisboa o Jardim 

Colonial, destinado a demonstrações e experiências de reprodução, selecção 

e cruzamento de plantas, estudo das culturas agrícolas e doenças dos 

vegetais da flora tropical, onde os funcionários agronómicos poderiam fazer 

tirocínio e adquirir prática que lhes servisse quando se deslocassem para a 

África. Ministraria um pequeno curso, de apenas duas cadeiras — Geografia 

Económica e Culturas Coloniais; Tecnologia e Zootecnia Coloniais. 

  O decreto de 10 de Maio de 1919 modificou o 

funcionamento e reorganizou a estrutura do Jardim Colonial. Os objectivos 

então marcados à instituição consistiam em: 

—Fornecer plantas e sementes aos agricultores, promovendo a experiência 

da introdução de culturas novas; 

—Fazer ensaios de aclimatação, o estudo sistemático da flora e trabalhos de 

Trematologia (vermes e parasitas); 

—Servir de intermediário entre o Estado e os agricultores e viveiristas 

ultramarinos; 

—Divulgar conhecimentos sobre a flora e a agricultura, contribuindo para o 
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estudo económico das plantas úteis e respectivos produtos; 

—Publicar catálogos das plantas e dos instrumentos disponíveis para 

distribuição; 

—Promover o estudo da Fitopatologia (doenças vegetais) e dos tratamentos 

mais adequados; 

—Contribuir para que o ensino ministrado no Instituto Superior de 

Agronomia pudesse ser útil e proveitoso, prático e oportuno. 

  Fizemos referência, no momento e lugar próprios, à Escola 

Colonial. Neste ponto, podemos esclarecer que era ali ministrado o estudo 

das seguintes matérias: 

 

  1º ANO: 

—Geografia      Colonial; 

—Noções   Práticas   de   Colonização; 

—Estudo   Rudimentar   da   Língua   Ambundo. 

 

  2º ANO: 

—Regime  Económico   das  Colónias  e  suas  produções;  

—Administração  Civil   e  da   Fazenda   Pública; 

—Legislação   Colonial  (correlativa); 

—Higiene      Colonial; 

—Estudo   Rudimentar  da  Língua   Landim. 

 

  Manteria ainda, anexa mas independente do curso, a cadeira 

de "Direito Colonial". Dizia-se que seria criada uma  Secção Comercial, 

dependente do Museu Colonial, o que facilitaria a visão global e, 

consequentemente, a aprendizagem das disciplinas do programa. 

Funcionaria ao lado o Serviço de Informação Comercial. Para a admissão à 

Escola Colonial exigia-se, praticamente, ter feito o curso geral dos liceus ou 

estudo equivalente, sendo dispensado o exame de Língua Inglesa. 

  O Museu Agrícola Colonial foi também reorganizado em 10 

de Maio de 1919, competindo-lhe: 

—Contribuir para o estudo das plantas e produtos úteis; 

—Divulgar conhecimentos e fazer o estudo científico e técnico dos produtos 

agrícolas e florestais das colónias  e seus derivados; 

—Fazer o estudo de plantas exóticas que pudessem adaptar-se nas nossas 

províncias ultramarinas; 

—Difundir informações sobre a origem, produção, valor comercial e 

utilização prática dos produtos florestais e agrícolas. 

  O decreto de 6 de Novembro de 1920 reorganizou a Escola 
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de Medicina Tropical, o Hospital Colonial de Lisboa e a Enfermaria do 

Depósito Militar Colonial. 

  Em 29 de Novembro do mesmo ano, outro decreto 

determinava que fosse aprovado o novo Regulamento do Museu Agrícola 

Colonial.  

  Poderá parecer estranho que as medidas de criação e 

reorganização de vários serviços diferentes, embora semelhantes, tenham 

sido tomadas em datas muito próximas. Devemos ter em conta que os 

estudos realizados, quer para a sua fundação quer para a remodelação, 

deveriam ter sido efectuados simultaneamente, o que facilitava o trabalho de 

todos e conseguia visão mais perfeita das necessidades, conveniências, 

dificuldades e possibilidades a ter em consideração. Se mesmo assim os 

erros se acumularam mais do que seria para desejar, muito maiores seriam 

se os métodos de trabalho fossem outros, mais dispersos e ainda menos 

perfeitos.  

* * * 

 

  Apesar de se não tratar especificamente de um organismo e 

de uma iniciativa de interesse cultural, não deixaremos de fazer referência 

ao decreto do Alto-Comissariado da República Portuguesa em Angola, de 

16 de Maio de 1921, que criou em Lisboa a Agência-Geral de Angola. 

Segundo as determinações do diploma, competia a este organismo tratar dos 

problemas relativos aos serviços de:  

—Colonização europeia e imigração para Angola; 

—Aquisições para os organismos governamentais; 

—Prospecção das condições de empréstimos e abertura de créditos; 

—Estudo e solução de problemas monetários; 

—Pagamento de vencimentos aos funcionários de licença ou em férias; 

—Propaganda dos valores angolanos e suas belezas naturais; 

—Relacionamento com os organismos e autoridades portuguesas; 

—Solução dos problemas de passagens e transporte de pessoas e coisas; 

—Exercício de outras funções para que fosse solicitada cooperação. 

  Pouco depois, em 19 de Maio, era aberto um crédito especial 

de cinquenta contos para pagamento das despesas com a sua instalação e 

início de funcionamento.   

  Outro decreto, este de 10 de Maio de 1924, criou em Londres 

uma Agência de Angola, destinada a representar o Governo do território 

naquela cidade. Esta actividade apresentava-se com certo cariz de 

representação diplomática, embora se fizesse crer que se dedicava 

exclusivamente às actividades comerciais e divulgação de informações de 
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interesse geral. Isso levou o Governo de Lisboa a extinguir, em 29 de Julho 

desse ano, a Agência-Geral de Angola, instalada em Lisboa, e todas as suas 

dependências abertas no estrangeiro.  

  Aconteceu a mesma coisa com a Agência-Geral de 

Moçambique. Esta província ultramarina, imitando o que Angola fizera, 

tinha criado também um organismo similar, em 28 de Janeiro de 1922.  

  Poderemos encontrar aqui as raízes da fundação de uma 

instituição que até no nome se lhes assemelha — a Agência-Geral das 

Colónias, mais conhecida por Agência-Geral do Ultramar. Exerceu a sua 

influência em todos os territórios portugueses transmarinos e desenvolveu 

acção preponderante e de grande repercussão. Aquela primeira designação 

foi-lhe atribuída em 30 de Setembro de 1924; mas a verdadeira data da sua 

erecção foi a da extinção da Agência-Geral de Angola e da Agência-Geral 

de Moçambique. A coincidência não deixa de ser eloquente. 

  Não podemos deixar de fazer menção particular desta 

instituição. Prestou inestimáveis serviços, sobretudo quanto à divulgação de 

conhecimentos referentes aos territórios sob a dominação portuguesa. 

Remodelada em 1932, e reestruturada em 1957, acompanhou de perto a 

evolução sofrida ao longo de meio século — talvez o período mais influente 

de meio milhar de anos de acção lusa. Só acabou quando as colónias 

proclamaram a independência.    

  Ficou-se devendo à Agência-Geral do Ultramar um grande 

interesse pela acção ultramarina lusitana e pelas figuras mais destacadas da 

colonização, algumas delas bastante deformadas por uma visão um tanto 

deturpada. Para fazer o estudo cabal da actividade civilizadora de Portugal, 

somos forçados a reccorrer às suas inúmeras publicações, algumas de 

excepcional merecimento — e que não perderam valor por a situação se ter 

alterado, embora tenha diminuído o seu interesse. Divulgou nomes, factos e 

realizações; promoveu a difusão de conhecimentos, tanto em Portugal como 

mesmo no estrangeiro; produziu programas radiofónicos e televisivos, de 

alto nível técnico e informativo; tomou a iniciativa da produção de filmes, 

sobretudo documentários e curtas-metragens; instituiu prémios; subsidiou 

visitas e viagens de estudo; apoiou cruzeiros de férias; patrocinou 

exposições e emissões filatélicas. Pela sua meritória acção, pode colocar-se 

— com a Sociedade de Geografia de Lisboa — a par das instituições 

culturais mais prestigiosas e dignas de respeito.  

  Aproveitamos a oportunidade para referir que, em 12 de 

Janeiro de 1926, uma portaria ministerial ordenou que fosse aberto um 

concurso anual de literatura ultramarina, na Agência-Geral das Colónias. 

Poderemos admitir a hipótese de ter sido esta a origem da elaboração de 
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alguns trabalhos de inegável mérito, entre os quais se contam  obras de alto 

interesse para o estudo do ambiente africano, quer quanto aos costumes da 

sua gente quer quanto ao meio físico ou condicionalismo económico. 

  Com data de 6 de Fevereiro de 1928, foi aberto concurso 

permanente, pelo prazo de um ano, a coincidir com o ano civil, para 

atribuição de três prémios pecuniários a obras literárias que tratassem de 

Etnografia, Línguas, Arte e Costumes dos povos de Angola. Pretendia-se 

com esta iniciativa que os missionários, os professores e os funcionários 

administrativos dedicassem interesse a estes temas, até então estudados mais 

por estrangeiros do que por nacionais — pormenor que o diploma 

destacava, pois o referia expressamente. Previa-se que, se não fossem 

tomadas medidas eficazes e realizadas frutuosas iniciativas, os portugueses e 

mesmo os naturais de Angola poderiam vir a ter necessidade de recorrer a 

bibliotecas estrangeiras e a museus organizados em países de tradição 

colonial menos válida do que a de Portugal para estudarem temas relativos 

aos povos que nós promovemos ao estádio da civilização, baseando-se em 

autores estranhos à nação colonizadora. 

 

* * * 

 

  No dia 21 de Fevereiro de 1929, foi aberto novo concurso de 

interesse cultural, com vista à elaboração e publicação de uma Cartilha 

Colonial, destinada às escolas primárias de Angola e a ministrar noções 

gerais sobre o meio físico e humano, história e geografia, recursos 

económicos e outros elementos de interesse. Seria usado pelas 3ª e 4ª classes 

e mesmo na 5ª classe, se estivesse a funcionar nalgumas das suas escolas. É 

interessante lembrar que nunca se tinha feito menção desta 5ª classe!  Ao 

mesmo tempo, os autores deveriam elaborar também o Guia do Professor, 

explanando o mais perfeitamente possível o método e o processo didáctico a 

adoptar, indicando a bibliografia que poderia consultar-se para mais 

exaustivo estudo dos temas abordados. A obra básica, a dos alunos, deveria 

conter mapas elucidativos e documentação fotográfica adequada. O prazo 

para a entrega dos originais era estabelecido até 30 de Junho seguinte. O 

trabalho que obtivesse o primeiro lugar e fosse aprovado receberia o prémio 

de seis contos.    

  Em 29 de Abril de 1929, o Governo de Lisboa definiu 

normas para o concurso de literatura ultramarina, vulgarmente designada 

colonial portuguesa. Segundo as indicações prévias, dava-se preferência aos 

géneros romance, novela, narrativa histórica, relato de aventuras, descrição 

de viagens, etc. Havia a preocupação de despertar o gosto pelas coisas, 
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problemas e gentes do Ultramar, particularmente na juventude. O concurso 

em referência seria anualmente realizado, atribuindo-se um prémio de cinco 

contos e outro de dois contos e meio aos primeiros classificados; poderia 

também adoptar-se a modalidade de conceder prémios de quatro e três 

contos e meio, se houvesse conveniência nisso, pois a quantia a distribuir 

era exactamente a mesma. Estabelecia-se expressamente que os originais 

deveriam ter uma extensão que pudesse dar volumes impressos de duzentas 

a quinhentas páginas. Embora o texto do diploma o não declarasse, somos 

levados a pensar que este concurso deveria ser efectuado por intermédio da 

Agência-Geral das Colónias, depois designada Agência-Geral do Ultramar. 

  O diploma publicado em 17 de Julho de 1929, no Boletim 

Oficial de Angola, impôs às tipografias, litografias e todas as entidades 

editoras a obrigação de enviarem um exemplar de cada obra impressa nas 

suas máquinas, quer fosse periódica quer não, à Biblioteca Municipal de 

Luanda e à Biblioteca Pública da Direcção dos Serviços de Instrução. Esta 

obrigatoriedade tornava-se extensiva a todos os trabalhos editados fora do 

território angolano, obrigando a isso mesmo os autores estrangeiros, quando 

tratassem temas de Angola — se a edição pudesse de alguma forma ser 

controlada pelas suas autoridades. 

  Na mesma data determinava-se que deveria ser enviada 

relação anual à Direcção dos Serviços de Instrução Pública, para fins 

estatísticos, em que fossem mencionados os títulos das obras recebidas e o 

nome dos seus autores. Serviriam também para facilitar a tarefa da 

fiscalização do cumprimento desta obrigação. Deveria indicar-se ao mesmo 

tempo o número de leitores que frequentaram as bibliotecas públicas 

angolanas e ainda outros elementos subsidiários que lhes diziam respeito. 

 

* * * 

 

  Em 15 de Maio de 1930, foram criadas bibliotecas móveis a 

que se dava a designação de Bibliotecas de Educação, compreendendo três 

secções — adultos, adolescentes e crianças. Funcionariam em lugares 

públicos de grande afluência de gente. Poderiam ser instaladas em clubes e 

outras organizações associativas. Os encargos financeiros que acarretassem 

correriam por conta dos Serviços de Instrução Pública. Pouco depois, era 

publicado um diploma que aprovava o tipo de estantes que deveriam 

adoptar-se, indicando o lugar onde seriam arrumados os livros 

correspondentes a cada secção, adultos, adolescentes e crianças. A 

instalação dessas bibliotecas fez-se com grande morosidade. Bastará dizer 

que a Biblioteca de Educação nº 1 foi estabelecida em Porto Amboim, a 20 
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de Novembro de 1930; a Biblioteca de Educação nº 2 ficou em Nova 

Lisboa, sendo instalada na sede do Sporting Clube do Huambo, a partir de 

15 de Outubro de 1931; e a Biblioteca de Educação nº 3 veio a ser criada no 

Dondo, sede do concelho de Cambambe, em 20 de Outubro de 1934. São as 

únicas de que tivemos conhecimento. 

  Para fazer face às despesas com a instalação das bibliotecas 

de educação, foi estabelecida a estampilha Pró-Escola, de acordo com o que 

dispunham os textos legais promulgados em 26 de Março de 1928 e 15 de 

Maio de 1930. O tesouro público (confessava-se claramente) não se achava 

em condições de suportar novos encargos, mas reconhecia-se também que a 

instrução não poderia nem deveria deixar de se desenvolver e expandir. 

Reconhecia-se ser essa uma forma de tornar conhecidas importantes figuras 

históricas portuguesas e angolanas, aproveitadas para a impressão das 

estampilhas a divulgar dentro e fora do território.  

  Em 6 de Novembro de 1930, era autorizado o lançamento de 

uma estampilha sem taxa, uma série de doze retratos ou símbolos, que seria 

vendida em paralelo com as de taxa definida. Tal como se fez em Portugal, 

o comprador dava o que quisesse, era no fundo uma forma de colecta 

filantrópica. O modelo publicado em anexo à portaria reproduzia o busto do 

grande pedagogo português, João de Deus. A orientação dada aos artistas 

criadores das séries era expressa nestes termos: — "Convém tornar 

conhecida a história da Colónia, representada nos seus grandes mortos — 

pioneiros da nossa Civilização no continente negro, adoptando estampilhas 

com os seus nomes e retratos ou símbolos, ao mesmo tempo que se 

proporciona o ensejo de relacionar esta prática com a propaganda do ensino, 

fazendo figurar nessas estampilhas, primeiramente, os patronos das escolas, 

entre os quais se contam, além dos heróis da descoberta, conquista e 

exploração, os mais notáveis pedagogos e grandes escritores nacionais". 

  O diploma legislativo de 31 de Julho de 1937 informa-nos 

que, em 15 de Maio de 1930, foram criadas em Angola, como já sabemos, 

as chamadas bibliotecas de educação, na dependência dos Serviços de 

Instrução Pública. Ao princípio, por falta de meios, os frutos produzidos 

foram insignificantes; infelizmente, este mal só muito tarde teve remédio 

adequado, como veremos na altura própria. Destinavam-se muito 

especificamente para uso dos membros da classe docente; mas também 

estes, por razões diversas, descuravam os benefícios que lhes poderiam 

proporcionar e o aperfeiçoamento profissional que por este meio podiam 

fazer. As juntas distritais do ensino nem sempre destinavam para tal 

objectivo as verbas que por lei lhe seriam destinadas, gastando-as noutros 

sectores que lhes mereciam maior interesse e se reputavam mais prementes, 
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a compra de material escolar, artigos do expediente, produtos de limpeza... 

  Viu-se ser necessário criar o Fundo das Bibliotecas de 

Educação, tendo em vista dar ao professorado a possibilidade de aumentar a 

sua cultura intelectual e a valorização profissional. Foi determinado que as 

câmaras e comissões municipais, as juntas locais e outras autarquias 

contribuíssem para o Fundo das Bibliotecas de Educação. Estava previsto, 

de imediato, o enriquecimento do recheio da Biblioteca Central de 

Educação, a funcionar na dependência dos Serviços de Instrução Pública, 

como já referimos. A partir desta, organizar-se-íam pequenas colecções 

pedagógicas e literárias, que circulariam pelas escolas de toda a colónia. 

Dedicar-se-ía maior interesse à Pedagogia, à Didáctica e outras ciências 

educativas. 

  A Biblioteca Central de Educação veio a transformar-se, 

muitos anos depois e após diversas vicissitudes, a que a seu tempo nos 

referiremos, na Biblioteca Nacional de Angola. 

  Os professores que recebessem as colecções deveriam 

devolvê-las passado um mês, reputando-se este período adequado para a 

leitura e consulta das obras de interesse. 

  Estava prevista a publicação regular do Boletim do Ensino. 

Seria uma revista destinada a divulgar notícias relativas ao funcionamento 

das escolas e expansão da escolaridade. Publicaria também artigos culturais 

que pudessem interessar à classe docente. Pretendia-se que fosse um órgão 

formativo e informativo de alta qualidade, podendo afirmar-se que o 

conseguiu, embora com muitas limitações. Nas suas páginas seria publicada 

a lista dos livros adquiridos em cada ano. Sairia do Fundo das Bibliotecas de 

Educação a verba necessária para fazer a sua edição. Já os diplomas de 16 

de Abril de 1927 e 26 de Março de 1928 se referiam a este assunto, agora 

encarado com maior decisão. 

  Um dos professores do ensino primário da cidade de Luanda 

seria encarregado da organização e conservação da biblioteca, recebendo 

por isso a gratificação mensal de duzentos e cinquenta escudos. 

  Podemos informar que, algum tempo depois, as câmaras 

municipais, as comissões municipais ou outras quaisquer autarquias 

deveriam contribuir com subsídios obrigatórios para o Fundo das 

Bibliotecas de Educação, ignorando o seu montante. Por determinação de 8 

de Outubro de 1938, foi estabelecido novo limite mínimo aos subsídios a 

pagar, não sabendo igualmente de quanto seriam; os anteriores haviam sido 

fixados pelo diploma legislativo de 1930. 

 

* * * 
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  A 31 de Maio de 1930, foi aprovado o Regulamento da 

Biblioteca de Medicina de Luanda. Funcionava no Hospital Central desta 

cidade, que teve o nome de Hospital D. Maria Pia. Destinava-se ao pessoal 

dos Serviços de Saúde, embora pudesse ser frequentada também por 

indivíduos estranhos às classes médica e de enfermagem, quando 

apresentados por elementos destes serviços. Afirmava-se que possuía um 

recheio de muito valor, mesmo obras raras, que urgia defender e preservar, 

impedindo o seu extravio ou mutilação. 

  No dia 1 de Maio de 1933, a Direcção dos Serviços de Saúde 

e Higiene foi autorizada a comprar para a sua biblioteca revistas e livros 

estrangeiros, até à importância de cinco contos. Fazia-se referência especial 

à Enciclopédia Britânica, comercializada pela empresa "Wm. Dawson & 

Sons" que se dizia estabelecida em Londres e a quem devia fazer-se a 

aquisição autorizada. Era o texto oficial que dava estes pormenores   

  Em 8 de Dezembro de 1934, foi criada em cada uma das 

unidades militares da guarnição de Angola a respectiva biblioteca, que entre 

outras obras deveria ter livros e jornais especializados em ciências bélicas e 

ramos afins do conhecimento humano. Destinavam-se ao uso dos oficiais, 

sargentos e praças que as constituíam. Estes serviços funcionariam de 

acordo com o que dispunha o regulamento das bibliotecas regimentais, de 

20 de Janeiro de 1914. Até então, havia apenas as bibliotecas das messes 

militares, que só os graduados podiam utilizar, e isso reputava-se pouco 

conveniente. Estas bibliotecas, estabelecidas em 8 de Julho de 1933, foram 

extintas pelo mesmo diploma e o seu recheio transitava para as que agora 

eram criadas. Esperava-se que dessem aos militares, de qualquer graduação, 

a possibilidade de aumentarem os seus conhecimentos, de terem um 

passatempo salutar e útil nas horas de folga; ajudariam a afastar o 

aborrecimento e a desmoralização, frequentes entre os membros da família 

castrense, sobretudo aqueles que forçadamente são levados a passar longos 

períodos nas fileiras. 

   

* * * 

 

  A Direcção dos Serviços de Instrução Pública foi 

encarregada por determinação superior, com data de 8 de Maio de 1926, do 

cuidado de um Museu Pedagógico, nessa data criado. Deveria ir sendo 

organizado à medida das possibilidades, com as ofertas recebidas, com os 

exemplares de modelos comprados para as escolas, reservando um espécime 

de cada fornecimento efectuado e de cada aquisição encomendada. Era 
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criado também o Museu Provincial, que abrangeria as secções de História, 

Etnografia, Arqueologia e outras cuja utilidade fosse reconhecida.  

  Ficariam a cargo do Conselho Inspector de Instrução Pública, 

servindo de instrumento de trabalho a quantos quisessem ampliar o seu 

saber e documentar-se a respeito da evolução do ensino e métodos 

pedagógicos adoptados entre nós.  

  Teriam o apoio que lhes era dado por uma biblioteca nessa 

data estabelecida e se destinava a auxiliar os estudiosos nos seus objectivos, 

nas suas tarefas de pesquisa, facilitando os trabalhos científicos. 

  Em 1 de Julho de 1930, foi ordenado que os Serviços de 

Instrução Pública abrissem um concurso, sob a denominação de Concurso 

de Estudos de Angola, que teria carácter permanente e repetição anual. 

Poderiam concorrer aos prémios estabelecidos os funcionários públicos e os 

colonos residentes no território. Tinha em vista a elaboração de trabalhos 

sobre Antropologia, Etnografia, Línguas, Artes, Costumes, História, 

Arqueologia ou qualquer outro ramo das ciências humanas, em relação a 

Angola. Seriam premiados os três melhores trabalhos, que receberiam, na 

linguagem do tempo, respectivamente, quatro mil, dois mil e mil angolares. 

  Por determinação superior de 15 de Julho de 1930, foi 

instituída em Angola a Semana da Criança, na última quinzena do mês de 

Dezembro, portanto por ocasião do Natal cristão. Tinha em vista fins 

recreativos, educativos e beneficentes. Abrangeria todas ou algumas das 

seguintes actividades e manifestações: — cinema, teatro educativo, sessões 

de ginástica, palestras, exposições, reuniões de e com escuteiros, 

exposições. O produto financeiro líquido obtido destinar-se-ía a subsídios às 

caixas escolares, a prémios escolares, ao Concurso de Estudos de Angola e a 

outras obras educativas, na proporção de 50%, 20%, 20%, e 10%, 

respectivamente. 

  Em 18 de Junho de 1931, determinou-se que fosse realizada 

em Luanda, integrada na V Semana da Criança, na última quinzena do mês 

de Dezembro, uma exposição escolar provincial, incluindo as secções 

destinadas ao ensino secundário, ensino primário, profissional indígena, 

técnico elementar, missionário católico, missionário protestante. Abrangeria 

as modalidades de fotografia, desenho, memórias históricas, relatórios, 

mapas, gráficos, obras oficinais, lavores e trabalhos manuais, além de outras 

modalidades de interesse.  

  Devemos reparar que a numeração apontada para a "semana 

da criança", se estiver certa, leva-nos a antecipar a data da fundação para 

1927. Em princípio deveria ser a II Semana ! 

  No dia 3 de Dezembro desse ano de 1931, por diversas 



402 

razões entre as quais se contavam as climáticas e as meteorológicas, foi 

resolvido transferir a "semana da criança" para a segunda quinzena de 

Agosto. As duas últimas semanas do ano civil estavam demasiadamente 

cheias, preenchidas com as festas natalícias, o que diminuía o interesse que 

pretendia dar-se-lhe. O mês de Agosto oferecia condições de "tempo" mais 

seguras, pois era diminuta a probabilidade de chuvadas, além de que a 

temperatura do período de cacimbo era mais agradável. Esta alteração havia 

sido proposta pelos responsáveis das inspecções escolares. A iniciativa não 

criou tradição, deixando de haver notícia de realizações futuras. 

  Com data de 25 de Setembro de 1930, foi determinado que se 

realizassem em todas as escolas primárias e infantis de Angola, uma ou mais 

vezes por semana, em qualquer dos dias lectivos, mas fora do horário 

normal das aulas, sessões de contos educativos, efectuadas normalmente ao 

ar livre.As inspecções escolares redigiriam e fariam distribuir pelas escolas 

contos-espécimes que serviriam de modelo aos professores.  

  Determinou-se ainda que se realizassem, em todas as 

localidades onde isso fosse possível, sessões de cinema educativo, em 

matinées, aos domingos ou quintas-feiras. Se a população escolar o 

justificasse, seriam organizados vários turnos. As despesas que houvesse a 

quitar seriam satisfeitas com as verbas das caixas escolares, de cada 

estabelecimento de ensino beneficiado. 

  Por resolução superior, de 23 de Abril de 1931, foi tornada 

obrigatória a leitura, nas aulas da quarta classe de instrução primária, do 

livro da autoria de João de  Barros, Os Lusíadas de Luís de Camões contados 

às crianças e lembrados ao povo. 

  Vem a propósito referir que, em Dezembro de 1924, por 

ocasião das cerimónias comemorativas do IV centenário do falecimento de 

Vasco da Gama, foi feita a distribuição pelos alunos das escolas de Angola 

de uma curiosa edição do grande poema da literatura lusa, hoje uma raridade 

bibliográfica, cuja edição foi preparada e acompanhada de perto pelo 

conhecido missionário católico, ao tempo vigário-capitular da diocese, 

Dr.Manuel Alves da Cunha, sacerdote de muita virtude e de grande saber. 

  Como estamos vendo, a educação e a cultura eram então 

tidas na devida conta, admitindo-se que muitas vantagens oferecia o 

pormenor de  empregar métodos aperfeiçoados e meios técnicos evoluídos. 

Pena foi que muito do que se pensou fazer não pudesse ter concretização 

prática, eram sonhos com que a realidade se não compadecia! 

  O diploma legislativo de 6 de Novembro de 1930 criou em 

Luanda um organismo educativo denominado Instituto de Orientação 

Profissional de Faria de Vasconcelos, cuja acção seria extensiva a todo o 
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território. Ficava dependente da Direcção dos Serviços de Instrução Pública 

e constituiria uma delegação do Instituto de Orientação Profissional de 

Maria Luísa Barbosa de Carvalho, de Lisboa, cuja direcção estava confiada 

ao conhecido psicólogo dado como patrono ao de Angola. Pretendia-se com 

ele aproveitar os benéficos resultados que a orientação científica do ensino 

poderia produzir, determinando as aptidões dos alunos, o seu grau de 

capacidade, e sugerindo as preferências profissionais adequadas, a partir de 

testes cientificamente elaborados. Angola, a braços com uma grave crise 

económica, precisava de preparar convenientemente os seus jovens. Não 

poderia conseguir-se isso com paliativos, com medidas transitórias e 

tentativas ocasionais, mas encarando os problemas de frente, com decisão e 

a maior ponderação. Os resultados práticos foram decepcionantes! 

  Esta iniciativa continuava a longa série de empreendimentos 

fracassados, tentativas prontas para imediato destroço e desistência certa. 

Por isso, não causará estranheza que, logo em 17 de Abril de 1931, fosse 

determinado que se suspendesse a instalação do Instituto de Orientação 

Profissional, devido a dificuldades económicas, segundo confessa 

expressamente o diploma governamental. Só estranhamos que isso não 

estivesse claro menos de meio ano antes! 

  Angola vivia então grave crise, que se reflectiu em diversos 

sectores. Assim, no dia 30 de mesmo mês e ano, foi assinado um diploma 

legislativo que focava especificamente a necessidade da fiscalização e 

compressão das despesas públicas, tendo em vista manter as finanças da 

colónia dentro do equilíbrio orçamental preconizado pelos técnicos e 

adoptado pelos mais destacados responsáveis pela administração. 

 

* * * 

 

 No dia 29 de Maio de 1935, foi criado em Lisboa o Instituto de 

Medicina Tropical. A sua finalidade era expressa pelo diploma que o 

fundava. Na prática, vinha dar continuidade e maior expressão à Escola de 

Medicina Tropical, de que já falámos neste capítulo. No seu plano de 

actividade englobavam-se estes objectivos: 

—Realizar investigação científica para mais  amplo conhecimento  das 

dificul- 

dades profilácticas; 

—Promover missões de estudo que ajudem a esclarecer dúvidas e a 

encontrar 

soluções adequadas para a solução dos problemas que pudessem ilva Gaio 

surgir;     —Apoiar as pesquisas feitas pelos estudiosos que visem o melhor 
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conhecimento dos problemas das terras e gentes das colónias; 

—Empreender a divulgação de conhecimentos médicos úteis, sobretudo os 

que mais interessem no caso português.  

  Não deixaremos de anotar também que, em 14 de Julho de 

1937, foram criadas, no Ministério das Colónias, as suas Missões 

Cinematográficas, que deveriam realizar documentários filmados nos quais 

fosse realçada a acção civilizadora de Portugal, segundo a concepção em 

vigor naquele tempo, assim como o esforço dispendido nesse objectivo. O 

documento da sua criação fazia referência expressa aos territórios de Cabo 

Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique; não eram 

mencionados os territórios do Oriente (Goa com Damão e Diu, Macau e 

Timor), também ricos de interesse e repletos de exotismo. A propósito, não 

queremos deixar de declarar que, na fonte onde fomos colher estas 

informações, se dava ao organismo em causa uma designação um tanto 

diferente, em expressão mais consisa e igualmente exacta, que respeita as 

regras filológicas — Missões Cinegráficas. 

  Embora não tenha ligação directa com o assunto a que nos 

referimos, mas apenas comunicação indirecta, podemos informar que um 

decreto do Governo de Lisboa, com data de 27 de Março de 1941, criou a 

Missão Geográfica de Angola, encarregada de intensificar os trabalhos 

geodésicos e cartográficos, em todo este vasto território. A actividade 

científica começava a interessar, embora somente um grupo muito limitado 

de pessoas lhe dedicasse a sua atenção e visse nela uma forma frutífera de 

engrandecimento e de progresso. 

 

* * * 

 

  Com data de 9 de Junho de 1931, foi criado em Lisboa o 

Arquivo Histórico Colonial, que ficou instalado no Palácio da Ega, à 

Junqueira. Reuniria os documentos referentes aos territórios ultramarinos, 

incluindo o Brasil, quer os que tivessem pertencido ao acervo do Conselho 

Ultramarino quer os pertencessem ao Arquivo da Marinha.  

  O primeiro tinha sido entregue, em 1889, à Biblioteca 

Nacional de Lisboa; o segundo estava já instalado naquele edifício e 

abrangia a documentação recolhida até 1834. Funcionaria junto do Arquivo 

Histórico Colonial a biblioteca privativa do Ministério das Colónias. 

  No dia 3 de Junho de 1932, foi ordenado que se fizesse a 

publicação daquele diploma legal no Boletim Oficial de todos os territórios 

ultramarinos sob o domínio português.  

  A criação do conhecido arquivo, mais tarde denominado 
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Arquivo Histórico Ultramarino, não pode deixar de interessar à cultura dos 

novos países lusófonos, formados nas antigas colónias ou províncias 

ultramarinas de Portugal. Estão ali reunidos documentos que muito 

interessam para que possamos fazer reviver as condições do passado, 

conhecer em pormenor a forma de actuação, estudar iniciativas dignas de 

elogio e também atitudes reprováveis, pois de tudo se encontra nos milhares 

de documentos que ali se guardam. Mesmo as já velhas aspirações de 

independência  ali mantém presença. O registo de empreendimentos 

louváveis e condenáveis, o combate aos abusos e prepotências, o esforço de 

bem-fazer, actuações virtuosas e actos desumanos e imorais marcam 

presença nas suas pastas, nos seus maços e nos seus códices — provas 

cabais ou pistas a explorar que muito interesse há em divulgar, coordenando 

dados e interpretando documentos. Encontram-se ali testemunhos do 

interesse de muitos pelo desenvolvimento ultramarino, pela defesa das suas 

populações, pela elevação do seu nível de vida, pela dignificação da sua 

cultura e dos seus modos de viver. 

  Por decreto de 3 de Janeiro de 1934, foi tornado extensivo ao 

Arquivo Histórico Colonial, assim como à biblioteca e ao arquivo da 

Comissão de Cartografia, o direito de opção concedido em 27 de Junho de 

1931 à Biblioteca Nacional de Lisboa, em todos os leilões de livros, 

manuscritos históricos, literários e científicos, correspondência autógrafa, 

estampas, moedas e cartas geográficas que interessassem à esfera de acção 

das referidas instituições, realizados em Lisboa e Porto, sem prejuízo da 

prioridade que sempre e em todos os casos era assegurada à Biblioteca 

Nacional de Lisboa e ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Com esta 

medida procurava-se salvaguardar o património documental português, 

relacionado com a acção civilizadora desenvolvida ao longo de cinco 

séculos de presença nas terras ultramarinas, em diversos pontos do mundo.  

  Continuava a impor-se a orientação que se manifestara na 

segunda metade do século XIX, o período histórico que mais decididamente 

nos prendeu ao Ultramar, sobretudo em África — continente que nessa 

época nascia para o interesse cultural e científico assim como para os 

valores económicos, pelo aproveitamento das suas matérias primas ,

 que os países industrializados da Europa aqui encontravam com 

abundância e a baixo custo. Com todos os seus muitos defeitos e erros, algo 

se aproveitou sob os aspectos cultural e social. Vale a pena insistir na ideia 

de que a segunda metade do século em questão deixou profundas marcas na 

estruturação social do continente africano, delineando então muito daquilo 

que presentemente nos patenteia. 

  A 7 de Abril de 1934, foi decretado que se fizesse a 
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publicação, através do Arquivo Histórico Colonial, da Colecção de 

Clássicos da Expansão Portuguesa no Mundo, dando à estampa bom 

número de obras de interesse, cujos originais jaziam no silêncio e sob o pó 

dos arquivos, e que só um escasso número de estudiosos podia utilizar. Em 

relação a Angola, determinava-se que fosse editado o livro intitulado 

História Geral das Guerras Angolanas, da autoria de António de Oliveira 

Cadornega. Este trabalho veio a ser anotado por dois conhecidos 

missionários, dedicados cultores da ciência histórica, em relação a Angola, o 

P. José Matias Delgado e o Dr.Manuel Alves da Cunha. O P. Delgado 

anotou os dois primeiros volumes e o Dr.Cunha escreveu os comentários 

que acompanham o terceiro. 

  Os livros que pudessem ser impressos a tempo deveriam ser 

apresentados na Primeira Exposição Colonial Portuguesa, que por aquela 

altura se realizou no País. Recomendava-se urgência na edição, a fim de que 

se aprontasse o maior número possível de trabalhos. Esta iniciativa, 

observada pelo prisma do tempo e interesses dominantes, revestia-se da 

maior importância, pois colocava ao alcance dos estudiosos material raro e 

obras de vulto. Devemos reconhecer que o investigador honesto conseguiria 

descobrir informações que o vulgo não vislumbra; não se contentando com 

as informações fornecidas, encontraria pistas que o levariam à procura de 

caminhos novos, ainda não trilhados. 

  Embora não seja possível falar de todas as edições de 

particular interesse, patrocinadas pela Agência-Geral do Ultramar, não 

devemos deixar de mencionar uma obra de excepcional valor para o País— 

quer se considere Portugal quer a nação angolana. Referimo-nos à História 

de Angola, de Elias Alexandre da Silva Correia, que teve a sua primeira 

edição em 1782 e foi reeditada em 1937, integrada na "Colecção de 

Clássicos da Expansão Portuguesa no Mundo". Através das suas páginas 

podemos acompanhar de perto a acção de grande número de governadores, 

recordando os seus feitos e realizações de maior interesse. Oferece-nos 

informações variadas e muito curiosas, apreciações cheias de pitoresco, 

dando-nos visão mais larga do panorama histórico angolano do que outros 

autores, inclusive António de Oliveira Cadornega, debruçando-se sobre 

vários assuntos em vez  de, como este, se prender quase exclusivamente 

com a actividade militar e as tarefas da ocupação castrense do território. O 

prefácio da edição, da autoria de Manuel Múrias, tem também grande 

interesse, apesar de ser concebido em moldes hoje inaceitáveis, fornecendo 

dados que ajudarão a integrar-nos no passado, que a obra faz reviver. 

  Em Angola, reconheceu-se também que se tornava necessário 

e urgente salvar da completa destruição muitos e importantes documentos de 
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apreciável valor histórico, que testemunhavam a acção portuguesa ao longo 

de quase cinco séculos de convivência com as populações autóctones, e se 

encontravam nos arquivos dos serviços públicos da Colónia. Tendo em 

conta que as condições de instalação desses arquivos eram defeituosíssimas 

e dificilmente permitiriam defender os documentos da acção de vários 

agentes de destruição, alguns deles muito vorazes, próprios do clima local e 

do continente africano, foi determinado em 7 de Outubro de 1933 que se 

fizesse a publicação impressa dos mais importantes, pois reconheceu-se ser 

esta a melhor forma de os salvar e ao mesmo tempo os valorizar enormente. 

Nasceu assim a série de volumes que recebeu o título de Arquivos de 

Angola, a que prestaram a sua dedicação e entusiasmo alguns dos mais 

competentes e interessados estudiosos. Devido a dificuldades e 

contratempos, devido sobretudo ao arrefecimento do entusiasmo inicial, 

motivado em parte pelo falecimento ou saída do território dos principais 

responsáveis, a publicação foi arrastando durante anos vida débil e 

actividade anémica, com edições raras e muito morosas na sua confecção — 

para o que contribuiu o pouco interesse da entidade impressora. 

 

* * *                                           

 

  Voltando a falar dos professores de Angola, podemos 

informar que, em 14 de Outubro de 1933, foi revogada a legislação referente 

à atribuição de prémios aos melhores professores e alunos, os que mais se 

distinguiam pela sua dedicação, quer ensinando quer estudando. 

Reconhecia-se ser pouco razoável a concessão daqueles prémios, quer 

porque havia grande dificuldade em fazer a selecção justa quer porque isso 

dava motivo a descontentamento, despertava inveja, era causa de 

insinuações malévolas, numa palavra, causava desprestígio em vez de o 

promover. As importâncias respectivas passariam a ser distribuídas pelas 

caixas escolares.  

  No capítulo dedicado à atribuição e gerência dos recursos 

financeiros daremos informações mais pormenorizadas sobre este problema, 

aliás já de outras vezes tratado pelas autoridades administrativas e escolares. 

  Uma circular emanada da Repartição Central dos Serviços de 

Instrução Pública. com data de 22 de Julho de 1935, e subscrita por António 

Baptista Rosinha, regulou a maneira de efectuar o intercâmbio epistolar 

entre os alunos das escolas primárias de Portugal e Angola. Este 

intercâmbio consistia em os alunos de uma escola escreverem aos de outra 

escola, que responderiam também por escrito, sob forma de carta individual. 

A circular referida deveria simplesmente divulgar determinações de outra 
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fonte, pois não competia  àquele funcionário tomar decisões tão 

generalizadas.  

  A iniciativa partira da Sociedade de Geografia de Lisboa e 

tinha o objectivo de tornar mais conhecido o que então se chamava Império 

Colonial Português. As primeiras cartas haviam sido expedidas em Março 

de 1932, segundo afirma aquela circular, e foram escritas pelos pequenos 

estudantes de Portugal aos seus coleguinhas das terras ultramarinas. Essa 

troca de correspondência visava cultivar o amor-pátrio, o carinho para com a 

Pátria-Mãe, tendo em vista uma melhor família portuguesa. 

  A manutenção do intercâmbio escolar deveria ser atribuído 

aos alunos das segunda, terceira e quarta classes, excluindo a primeira por 

motivos lógicos. Os assuntos tratados deveriam girar em torno da vida das 

crianças — referindo-se à escola, família, localidade, monumentos, valores 

comuns e factos noticiosos. 

  A organização adoptada revestia-se de excessiva dependência 

burocrática, pois se fazia sempre e apenas através das entidades escolares. 

Havia quem defendesse o intercâmbio directo de escola para escola, que 

nunca foi adoptado, o que lhe daria mais vitalidade, maior interesse e 

rapidez. O sistema adoptado não oferecia condições satisfatórias; muitas 

vezes as cartas recebidas destinavam-se a estudantes que já tinham deixado 

a escola. Pode, portanto, dizer-se que a iniciativa do intercâmbio escolar 

epistolar não produziu os frutos que poderia ter produzido devido à apertada  

orgânica desta experiência. 

 

* * * 

 

  Em 3 de Janeiro de 1938, foram constituídas as comissões 

encarregadas de administrarem os dinheiros consignados ao Fundo de 

Instrução, a que se refere o diploma de 31 de Julho anterior. Segundo os 

termos inseridos no seu preâmbulo, via-se ser grande a necessidade de criar 

uma escola do ensino técnico secundário, no planalto de Benguela, e de 

construir em Luanda alguns bons edifícios para as suas escolas primárias. A 

partir de então, destinar-se-íam a estes objectivos os adicionais cobrados na 

alfândega sobre as importações e exportações, e que até essa altura tinham 

sido destinados à construção do Palácio do Comércio de Luanda e do 

Palácio do Comércio de Benguela, que estavam já concluídos ou em vias de 

conclusão, em curto prazo. Foi esta a origem da criação do Fundo de 

Instrução das Províncias de Luanda e Malanje, assim como do Fundo de 

Instrução das Províncias de Benguela e Bié, que pelos vistos era uma 

entidade para duas regiões geográficas. 
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  O diploma de 3 de Janeiro de 1938, acima mencionado, 

constituiu as duas comissões de gerência das verbas arrecadadas para cada 

um. A de Benguela e Bié era formada pelo governador da província de 

Benguela, pelo representante do chefe dos Serviços de Instrução e 

representante do governador da província do Bié; a de Luanda, por sua vez, 

tinha como membros o governador da província de Luanda, o chefe dos 

Serviços de Instrução e o representante do governador da província de 

Malanje. Na prática, tinham composição idêntica. 

  A Câmara Municipal de Luanda contribuía anualmente com 

o subsídio de vinte e cinco contos, para este fim. Ignoramos com quanto 

contribuíam as restantes câmaras municipais, isto é, as de Malanje, 

Benguela e Silva Porto — se contribuíam com alguma verba determinada. 

  Por decisão superior, com data de 15 de Outubro desse ano 

de 1938, a comissão encarregada de administrar o Fundo de Instrução das 

Províncias de Luanda e Malanje passou a ter constituição diferente, ficando 

a ser formada pelo chefe dos Serviços de Instrução, representante do 

governador da província de Malanje e representante da Câmara Municipal 

de Luanda, por certo em atenção ao subsídio concedido.  

  Em 29 de Outubro, a entidade mencionada no parágrafo 

anterior era autorizada a contrair um empréstimo de mil e quinhentos 

contos, na Caixa Económica Postal de Angola, para construção e 

apetrechamento de alguns edifícios escolares, em Luanda. Nesse ano de 

1939, levantaria a importância de mil contos e no ano seguinte, 1940, os 

restantes quinhentos contos; o juro a pagar era de 5% ao ano; a amortização 

seria feita em quinze anuidades, vencendo-se a primeira prestação no dia 31 

de Dezembro de 1941. Sabemos que tinha o projecto de erguer escolas 

primárias, tendo edificado algumas que ofereciam boas condições 

pedagógicas; no entanto, devemos ter presente que a grande preocupação do 

momento era construir o edifício para o liceu. 

  A Câmara Municipal de Luanda comprometia-se contribuir 

com trinta contos; não pudemos saber se englobava a verba anteriormente 

citada ou se se tratava de duas importâncias distintas. 

  O Fundo Auxiliar do Ensino Primário, criado oficialmente 

em 16 de Abril de 1927 e na prática em data mal determinada, estivera a 

cargo das juntas distritais do ensino, mas uma nova divisão administrativa 

do território impôs a extinção destes organismos. Por tal motivo e por 

disposição de 25 de Fevereiro de 1939, as respectivas receitas passaram a 

entrar nos cofres públicos através dos Serviços de Fazenda e Contabilidade, 

sendo escrituradas como verbas próprias do Fundo Auxiliar. Esta entidade 

tinha o fim de criar condições materiais que permitissem "fazer o estudo 
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mental da população escolar angolana, subsidiando investigações e a 

publicação do resultado dos trabalhos efectuados, relativos a essas pesquisas 

e que tivessem interesse para a melhoria das condições didácticas do ensino 

primário". Custearia as despesas com a elaboração, composição e impressão 

dos pontos de exame; subsidiaria a assistência escolar, os cursos de férias de 

interesse cultural e pedagógico, os congressos de professores, conferências 

sobre os problemas do ensino e outros temas de projecção intelectual, além 

de quaisquer outras actividades relacionadas com a instrução e o saber. Para 

isso carecia de despacho favorável do governador-geral, exarado em 

proposta do chefe dos Serviços de Instrução Pública. 

  Por determinação de 9 de Setembro de 1939, o Fundo 

Auxiliar do Ensino Primário, o Fundo das Bibliotecas de Educação  e o 

Fundo de Auxílio aos Cursos  de Férias, a que se referiam os diplomas de 16 

de Abril de 1927, de 27 de Julho e 31 de Julho de 1937, passaram a 

constituir um só, absorvendo o primeiro os dois últimos. Ficaria a ter a 

finalidade de "criar e manter condições de ordem material que permitissem 

o estudo mental da população escolar, subsidiar investigações pedagógicas, 

financiar a publicação dos resultados dos estudos feitos, custear as despesas 

com os pontos de exame, subsidiar a assistência escolar, os cursos de férias 

de extensão cultural e pedagógica, conferências e congressos de agentes do 

ensino, organizar a Biblioteca Central de Educação e as pequenas colecções 

a enviar aos professores, publicar o Boletim do Ensino, subsidiar missões de 

estudo, conceder auxílio a entidades que apoiassem a instrução, etc". 

  A Biblioteca Central de Educação estaria aberta ao público 

no horário das demais repartições do Estado. Atenderia todas as pessoas que 

quisessem consultar as obras ali guardadas e tomar contacto com os 

problemas educativos, a quem prestaria particular apoio e atenção. 

  Por resolução de 4 de Junho de 1941, foi alterada a 

constituição da comissão administrativa do Fundo Auxiliar do Ensino 

Primário, estabelecida em 9 de Setembro de 1939. Ficou a ser formada pelas 

seguintes personalidades: 

—Chefe dos Serviços de Instrução Pública; 

—Um inspector escolar; 

—Um dos professores primários de nomeação definitiva. 

  Deduz-se que os dois funcionários indeterminadamente 

referidos deveriam estar colocados em Luanda. A sua nomeação seria anual 

e feita por despacho do governador-geral. 

  Passaram-se, entretanto, alguns meses. Em 18 de Março de 

1942, notando-se grande dispersão e divergência na forma de 

funcionamento de vários organismos, inclusive os que se destinavam a 
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apoiar a instrução, cuja administração nem sempre era satisfatória, foi 

tomada a decisão de introduzir importantes alterações na sua estrutura. 

Reconhecia-se que todos eles se destinavam a cooperar na realização de 

melhoramentos de utilidade pública, sem que isso deixasse de manifestar a 

necessidade de adoptar novo sistema de actuação. Pretendia-se que os 

fundos monetários não fossem desviados da sua correcta aplicação, 

desenvolvendo a possibilidade de se fazer fácil, correcta e eficiente 

fiscalização. 

  Foram extintas as comissões administrativas do Fundo de 

Instrução das Províncias de Luanda e Malanje e do Fundo de Instrução da 

Província de Benguela e Bié, criadas em 3 de Janeiro de 1938, assim como a 

do Fundo Auxiliar do Ensino Primário, a que atrás se fez referência. Em sua 

substituição foram criadas, em cada província territorial de Angola, 

comissões administrativas que seriam constituídas deste modo: 

—Governador da província (ou director provincial da Administração Civil); 

—Director provincial da Fazenda Pública; 

—Representante dos Serviços de Instrução Pública.  

  Com o alargamento dos quadros, a governação de Angola 

apresentava cada vez mais problemas e dificuldades. Se muitos, talvez a 

quase totalidade, tinha a preocupação de bem servir, não eram poucos os 

que descuravam os seus deveres, tornando-se premente observação mais 

atenta e medidas mais rigorosas. Além disso, vivia-se então um período de 

grande efervescência, na escala mundial, e os seus reflexos faziam-se 

notórios mesmo na afastada África. Este território tinha sofrido pouco antes 

as dificuldades de um período económico deprimente; não ficavam assim 

tão longe as consequências da primeira Grande Guerra e viviam-se agora as 

contingências da segunda Guerra Mundial. Tudo isso e muitas outras razões 

influíam no ritmo do desenvolvimento, nos métodos administrativos e no 

comportamento dos cidadãos. 

 

* * * 

   

  A portaria de 8 de Setembro de 1938, assinada em Luanda 

pelo ministro das Colónias, que ao tempo era Francisco José Vieira 

Machado, extinguiu o Depósito de Degredados de Angola, que estava 

instalado na Fortaleza de São Miguel. 

  O mesmo diploma criou, com a intenção de se instalar no 

mesmo local, o Museu de Angola, ao qual eram desde logo atribuídas cinco 

secções distintas, e que eram estas:— Etnografia,  História,  Ciências 

Naturais,  Economia  e  Arte.  A secção de Ciências Naturais era então 
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designada por "Zoologia, Botânica e Geologia", tendo sido adoptada uma 

denominação mais curta e mais exacta. 

  Seria estabelecido, em anexo a esta instituição, o Arquivo 

Histórico de Angola, considerado como prolongamento e dependência do 

Arquivo Histórico Colonial de Lisboa, mais tarde designado por Arquivo 

Histórico Ultramarino. 

  Organizar-se-ía também, anexa ao museu, uma Biblioteca 

Histórica, com obras da especialidade, estreitamente relacionadas com o 

território e a sua gente. Ao contrário do que era tradição em Angola, estes 

departamentos criaram raízes e produziram fruto,  conseguiram manter-se. 

  Aproveitaremos a oportunidade para indicar que houve por 

estes anos a preocupação de dignificar e defender antigos padrões da 

presença portuguesa em Angola, concedendo aos mais notáveis a 

classificação de "monumentos nacionais". Neste ponto importa considerar:            

—A igreja da Nazaré, em Luanda, na data de 28 de Junho de 1922; 

—Alguns edifícios e ruínas de Massangano, em 27 de Abril de 1923; 

—As ruínas de Quicombo, no dia 2 de Janeiro de 1924; 

—As ruínas de Cambambe, Oeiras e Encoje, em 28 de Maio de 1925; 

—O Forte de São Pedro da Barra, em Luanda, a de 9 de Setembro de 1932; 

—A Fortaleza de São Miguel, em Luanda, em 2 de Dezembro de 1938. 

 Com data de 16 de Setembro de 1939, foi aberto um crédito especial 

de quinhentos e cinquenta contos para reforço da verba que no Orçamento-

Geral de Angola era destinada às despesas da organização e instalação do 

Museu de História. A dotação inicialmente prevista era de apenas duzentos 

contos, tendo-se reconhecido que com tal quantia não seria possível realizar 

a iniciativa proposta.  

 

* * * 

 

  A missão da Justiça, quando julga os delitos, quer absolva 

quer condene os acusados, a penas justas e humanitárias na sua essência, 

tem função estruturalmente educativa. A regeneração desejada não deixa de 

ser uma modalidade da formação moral e de carácter. Se não regenerarem, 

as prisões deixam de cumprir a sua principal finalidade. Este comentário 

vem a propósito da extinção do Depósito de Degredados de Angola, acima 

mencionada.  

  A pena de degredo vem da Idade Média, que até a recebeu de 

épocas ainda mais recuadas. Os navegadores portugueses da época dos 

descobrimentos precisavam de enfrentar situações muitas vezes perigosas, 

em que a vida dos emissários nem sempre estava segura. Levavam nas suas 
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naus e caravelas alguns condenados a penas de prisão e às galés, que muitas 

vezes eram empregados em missões consideradas perigosas. Alguns desses 

elementos desempenharam-se modelarmente das tarefas que lhes foram 

confiadas e apresentam-se-nos com roupagens verdadeiramente atraentes, 

simpáticas e até exemplares. 

  Os juízes optavam muitas vezes por condenar ao degredo, em 

vez de à pena capital, antecipando-se deste modo à clemência régia que 

frequentemente era solicitada e concedida. Segundo afirmam abalizados 

historiadores, o nosso rei D. João VI foi chamado "Clemente" por sempre 

ter concedido a comutação da pena de morte aos condenados que a pediram. 

  A tendência lusa, a mentalidade portuguesa, foi sempre mais 

favorável à pena do degredo do que à execução letal, pois a extradição para 

as "costas de África" era vista como mais útil, mais prática e mais 

humanitária. Portugal até assinou convénios com alguns Estados itálicos de 

antes da unificação, para receber os seus degredados em Angola. Havia, no 

fundo, a intenção deliberada de aumentar a população das colónias.  

  Pelo regimento de 12 de Fevereiro de 1676, concedido ao 

governador-geral Aires de Saldanha de Meneses e Sousa, os degredados 

deveriam ser alistados como soldados do exército e ficariam sujeitos à 

disciplina militar.  

  A portaria de 15 de Novembro de 1866 organizou em Luanda 

a Companhia do Depósito de Praças e Adidos, na qual eram incorporados 

os condenados a degredo, cremos que só os do sexo masculino. Chegou a 

haver em Angola degredados do sexo feminino — já nos referimos a isso. 

Esta medida parece acompanhar de perto a nomeação do governador-geral 

Francisco António Gonçalves Cardoso, que nessa altura veio para Luanda. 

  Outra portaria, esta de 4 de Dezembro de 1970, assinada pelo 

governador José Maria da Ponte e Horta, regulou a maneira de fazer a 

apresentação, as revistas obrigatórias e os trâmites a seguir para conceder a 

baixa. Determinou-se ainda que as guias deveriam ser cuidadosamente 

conservadas, o que nos leva a pensar que antes o assunto era tratado com 

certo desleixo. Foi elaborado um regulamento que devia ser cumprido 

quanto à matrícula na Repartição Militar, dependente da Secretaria-Geral, 

aprovado em 25 de Julho de 1871. 

  Em 21 de Julho de 1876, lembrava-se às autoridades locais 

que não deviam permitir a mudança de residência aos degredados da área 

sob sua jurisdição, pois só as estâncias superiores tinham tais atribuições. 

Em 6 de Julho desse mesmo ano, o governador-geral Caetano Alexandre 

Almeida e Albuquerque regulamentou pormenorizadamente tudo o que dizia 

respeito ao Batalhão Disciplinar. E em 15 de Setembro daquele ano de 1876 
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era criado o Depósito de Degredados de Angola, estabelecendo-o na 

Fortaleza de São Miguel, em Luanda.  

  O governador Vasco Guedes de Carvalho e Meneses 

publicou uma portaria com a data de 11 de Janeiro de 1879, aprovando novo 

regulamento e criando registos de degredados em Benguela e Moçâmedes. 

No dia 5 de Julho deste ano era publicado para entrar logo em vigor o 

Regulamento do Depósito-Geral de Degredados. 

  O ministro Júlio Marques de Vilhena dedicou grande 

interesse a este assunto, tendo sido preparado o decreto que outro ministro, 

José de Melo Gouveia, fez publicar e pôr em vigor, no dia 27 de Dezembro 

de 1881; em Angola foi executado com um ano de atraso, no tempo de 

Francisco Joaquim Ferreira do Amaral, a  partir de 15 de Fevereiro de 1883. 

  O Depósito de Degredados de Moçâmedes foi extinto em 3 

de Setembro de 1884, dando cumprimento à portaria régia de 12 de Maio 

daquele ano, que proibia o envio de degredados para aquela região. 

  O Depósito de Degredados de Benguela só veio a ser extinto 

já no século XX, no dia 26 de Dezembro de 1907. 

  Por portaria de 15 de Setembro de 1883, foi fundada a 

Colónia Penal "Esperança", na região de Malanje. Veio a ser dissolvida em 

14 de Junho de 1886. 

  A Colónia Penal "Rebelo da Silva" ficava localizada em 

Caconda. E a Colónia Penal S. Januário estava sediada na Humpata. 

  A Colónia Penal "Júlio de Matos" foi estabelecida em Pungo 

Andongo. Para aqui enviou o protagonista do seu romance, Mário, o 

conhecido escritor Silva Gaio. 

  Em 1884, com base no decreto de 27 de Janeiro, foi criada a 

Colónia Penal Agrícola do Moxico, reorganizada nos termos da portaria de 

15 de Fevereiro de 1901. 

  A aplicação da pena de degredo aos vadios metropolitanos, 

segundo o disposto na carta de lei de 21 de Abril de 1892, assim como no 

decreto de 21 de Maio de 1893, provocou sensível aumento do número de 

degredados, pelo que foi necessário alterar o sistema de funcionamento dos 

depósitos, que demorou muito e executar-se.  

  A partir de 26 de Dezembro de 1907, ficou a existir apenas 

um depósito de degredados, em Angola. 

  Procurou-se basear a regeneração moral em hábitos de 

trabalho, conseguindo até que, durante o tempo de degredo, os condenados 

pudessem juntar um pecúlio que lhes valesse ao reconquistarem a liberdade, 

ao fim do cumprimento da pena. Para isso foram montadas oficinas 

privativas, na Fortaleza de São Miguel, no tempo de Paiva Couceiro, 
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inauguradas no dia 30 de Dezembro de 1908. 

  Assim como a escola tem em vista o aperfeiçoamento das 

qualidades dos educandos, o seu enriquecimento intelectual e 

aprimoramento moral, assim deviam ser as prisões. As penas aplicadas 

pelos tribunais devem ter esse objectivo, falhando na sua missão se não 

conseguirem realizá-los, assim como as escolas falham se não conseguirem 

instruir, e mais ainda se não conseguirem educar. 
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RECURSOS FINANCEIROS 

 

  Apesar de o ensino e a educação serem actividades 

essencialmente espirituais, que só indirectamente se prendem com o 

aumento das riquezas ou com o seu aproveitamento concreto, temos de 

aceitar que dependem em grande parte da abundância ou escassez de meios 

financeiros postos à sua disposição. Poderíamos ir até mais longe, 

afirmando que é possível avaliar o interesse de uma sociedade e dos seus 

governantes, pela elevação do nível cultural do povo, olhando atentamente 

para os quantitativos monetários destinados a este sector da vida política.  

  Vale a pena, quanto a Angola, fixar alguns números relativos 

ao dinheiro público cativado para a obra da divulgação escolar. Antes de 

entrarmos na enumeração das verbas respectivas, pretendemos chamar a 

atenção para dois pormenores importantes: 

—Não tivemos a preocupação de fixar todas as verbas que dizem respeito à 

escolaridade, mencionando apenas algumas que nos pareceram capazes de 

ajudar a compreender melhor em que medida este problema preocupou ou 

deixou de preocupar os responsáveis; 

—Deve ter-se em consideração que se registou na primeira metade da 

década de 1921 a 1930 uma enorme desvalorização da moeda, pelo que os 

quantitativos mais elevados que a seguir se mencionam poderão, em muitos 

casos, ser comparativamente inferiores aos que antes se referiam. 

  A portaria de 24 de Fevereiro de 1919, assinada por 

Filomeno da Câmara Melo Cabral, ao tempo governador-geral de Angola, 

fixou as classes e respectivos vencimentos dos professores do ensino 

primário deste território. Somando o vencimento de categoria com o 

vencimento de exercício, que eram iguais, os professores que começavam a 

exercer a actividade docente ganhavam por ano a quantia de 1.200$00, ou 

seja cem escudos mensais; os que tinham mais de quatro anos de serviço 

recebiam 1.440$00, portanto 120$00 por mês; aqueles que já tivessem oito 

anos de trabalho auferiam 1.680$00, a que correspondiam 140$00 para cada 

duodécimo. 

  No dia 1 de Março seguinte era publicado um esclarecimento 

curioso e de certa importância: — Os ordenados acima apontados seriam 

pagos apenas aos professores diplomados pelas escolas normais ou com 

habilitações equivalentes; os agentes do ensino que não tivessem esse 
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diploma receberiam 800$00 por ano; os missionários católicos que 

acumulassem funções docentes (e cremos que também os pastores 

protestantes, em igualdade de condições) receberiam além do seu 

vencimento próprio mais 400$00, importância correspondente ao 

vencimento de exercício dos professores sem diploma. 

  A portaria de 24 de Fevereiro foi logo alterada por outra, 

assinada em 18 de Março (mas que por lapso ou gralha tipográfica saiu 

como sendo de 18 de Fevereiro). Alterou o ordenado das classes  de 

professores primários, considerando em cada uma os que tinham menos de 

cinco anos, de cinco a dez anos, e mais de dez anos de bom e efectivo 

serviço. Mantinha os quantitativos globais mas alterava as parcelas 

correspondentes ao vencimento de categoria e vencimento de exercício. 

  Ainda em relação ao mesmo ano, houve reforço de verbas 

por distritos. Assim, o Cuanza-Norte aumentou mais três contos para 

pagamento de vencimentos e gratificações aos professores, a que devemos 

somar três contos e meio para aquisição de material escolar. O Congo 

reforçou com setecentos escudos a verba destinada à compra de material 

para as escolas, incluindo ainda um pequeno aumento de cento e oitenta 

escudos para pagamento dos vencimentos ao professor de Maianda — 

parece-nos ser esta a primeira (e única) vez que era mencionada a sua 

escola. 

  Segundo informações oficiais de 20 de Abril de 1920, fez-se 

nova actualização dos vencimentos dos professores primários de Angola, 

que continuavam a ser agrupados em três categorias já conhecidas. Ficavam 

a ganhar, segundo a classe a que pertenciam, 1.700$00, 1940$00 e 2.200$00 

por ano. Repare-se que o valor mensal tinha já fracções de centavos... Estas 

quantias provinham da soma das importâncias respeitantes ao vencimento 

de categoria, vencimento de exercício e da subvenção que pouco antes fora 

atribuída ao funcionalismo. No caso dos professores, era de 265$00 para as 

duas primeiras categorias e de 456$00 para a terceira. 

  Em 20 de Outubro de 1920 foi aprovada nova tabela de 

vencimentos do funcionalismo público, em Angola. A anterior tinha sido 

estabelecida exactamente meio ano antes. Segundo esta tabela, os 

professores do ensino primário ficavam a ganhar 2.720$00, 3.104$00 e 

3.480$00 anuais, segundo as classes em que estavam integrados. Os 

professores do liceu de Luanda tinham o vencimento de 4.038$00 no caso 

de serem efectivos, pois os professores provisórios recebiam ordenados 

inferiores aos dos professores primários munidos de diploma. Fazendo 

comparação entre estes valores e as datas a que se referem pode chegar-se a 

conclusões muito interessantes e curiosas. E a via crucis continuou... 
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  Em 16 de Fevereiro de 1923, em documento relacionado com 

as escolas, apontava-se nova alteração nos vencimentos dos professores, que 

passaram a ser de 12.600$00 para a terceira classe e 13.800$00 para a 

primeira e a segunda classes. Podemos aperceber-nos da desvalorização da 

moeda se calcularmos a diferença que havia em relação a 1919 ou 1920. 

Deve ainda ter-se em consideração que, no dia 4 de Abril de 1924, os 

vencimentos do funcionalismo foram novamente aumentados, desta vez 

cinquenta por cento em relação aos referidos. 

  O liceu de Angola, a funcionar em Luanda, foi sustentado 

nos primeiros anos da sua existência pelos subsídios pagos pelos diversos 

concelhos e circunscrições. Não é possível indicar os quantitativos que cada 

um subscrevia e nem pode garantir-se que todos contribuíssem para tal fim. 

Dos dados recolhidos deduzimos que Malanje era dos que mais pagava, 

400$00, enquanto o de Cazengo era o que pagava menos, apenas 36$00. 

Não podemos dizer a que ano se referiam estas quantias. 

  Existia no Bié um estabelecimento de ensino designado por 

Escola Profissional Pátria Nova, ao qual foi atribuída, em 31 de Dezembro 

de 1919, por certo para ter execução no ano imediato, a importância de 

1.500$00, paga pelo departamento administrativo regional. 

  No primeiro dia do mês de Novembro do ano seguinte, 1920, 

foram atribuídas diversas verbas a várias escolas de Angola. Recordaremos 

que as de Lândana foram contempladas com a importância de três contos, 

destinada à execução de várias obras. Maior do que esta havia apenas uma 

verba, de oito mil e seiscentos escudos, destinada à Escola Prática 

Elementar de Agricultura, de Luanda. Voltava a falar-se na escola de São 

Salvador do Congo e na escola profissional da Damba, sinal quase certo de 

que se encontravam em actividade. Encontraremos adiante informações 

mais pormenorizadas. 

  Em 18 de Agosto de 1921, foi distribuída a quantia de 

cinquenta contos para aquisição de material escolar, destinado aos 

estabelecimentos de ensino dos diversos distritos de Angola. A maior verba 

coube, naturalmente, ao de Luanda, quinze contos, contando-se mil escudos 

(um conto) que se destinavam ao liceu; a seguir vinha o distrito de Huíla, 

com oito contos; em terceiro lugar apareciam os de Benguela e Congo, com 

cinco contos cada um; depois destes, Cuanza-Norte e Moçâmedes, com 

quatro mil escudos, Cuanza-Sul e Malanje, com três, Lunda, Moxico e 

Cubango, com mil escudos cada um deles. 

  No dia 15 de Outubro do mesmo ano de 1921, por proposta 

da Secretaria de Colonização e Negócios Indígenas, foi aprovada a 

distribuição da verba de trezentos contos, da tabela de despesa 
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extraordinária, para a instalação de escolas-oficinas para indígenas, atribuída 

nas quantias a seguir indicadas:— Luanda, setenta contos; Benguela, 

cinquenta e cinco;  Moxico, quarenta;  Congo, Cuanza-Norte e Huíla, trinta 

contos cada um;  Cuanza-Sul, vinte e cinco;  Malanje, vinte contos. 

  O orçamento-geral de Angola, para o ano económico de 

1922-1923, atribuía à Instrução Pública  duzentos contos para o pessoal e 

trezentos contos para material; o ensino profissional indígena tinha também 

trezentos contos de dotação e as missões civilizadoras um total de cento e 

dois contos e novecentos escudos — sendo trinta e quatro contos e 

novecentos escudos para o pessoal, e sessenta e oito contos para material.  

Estas verbas somavam a quantia de  902.900$00.  As missões religiosas 

tinham orçamentada a importância de  255.572$00.  Sob a rubrica de 

"despesas extraordinárias" estavam incluídos mais setecentos contos 

consignados ao sector da instrução pública. 

  Parece-nos ser oportuno e até necessário esclarecer que, 

nesse tempo,  o ano económico começava em 1 de Julho e terminava em 30 

de Junho  do ano imediato, evidentemente. 

  O decreto publicado com data de 29 de Dezembro de 1922, e 

considerando já a primeira metade do ano seguinte, afirmava que Angola 

tinha orçamentado para o ano de 1912-1913 a verba de dezasseis contos;  

em 1917-1918, atingiu-se a importância de vinte e cinco contos e setecentos 

e setenta e dois escudos;  em 1921-1922, a quantia atribuída à instrução 

somava já quinhentos e cinquenta contos — sendo digno de registo declarar 

que este orçamento foi o que imediatamente se seguiu àquele, pois adoptara-

se na Província, durante três anos económicos, o curioso sistema 

governativo designado "de bolsa aberta", pagando e fazendo despesas à 

medida que fossem sendo cobradas as receitas, quer dizer, administrava-se o 

território sem orçamento. No ano económico em curso, na data indicada, a 

verba destinada às escolas e ao ensino foi superior a mil e quinhentos 

contos.  

  A escola profissional de Benguela era em boa parte mantida 

com um subsídio anual concedido pelos concelhos e circunscrições 

próximos — Bailundo, Bié, Huambo, Caconda, Quilengues, Ganda, Egito e 

Ganguelas. O montante da contribuição era de quatro contos; não nos foi 

possível verificar como se atingia essa quantia, pois as verbas conhecidas, 

somadas, não a perfaziam. Também nos não é possível indicar a que data se 

refere a informação, mas deverá andar por 1920. 

  A capitania-mor da Damba orçamentava, para auxiliar a 

respectiva escola profissional, a quantia de duzentos escudos. E para ajudar 

a instalação de outra escola similar no Zombo (Maquela do Zombo?), era 
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reservada a quantia de dois mil trezentos e cinquenta escudos, pagos em 

várias prestações. Para a escola feminina de São Salvador, destinavam-se 

dois mil e setecentos escudos. As despesas com a escola profissional 

feminina de Luanda eram calculadas em nove mil escudos, estando 

programada a construção de um muro de vedação, de um resguardo, de 

cozinha e instalações sanitárias. 

  O orçamento para 1926-1927 já incluía a verba de dois mil e 

cem contos para a instrução e serviços respectivos, devendo somar-se-lhe 

ainda sessenta e oito mil e cem escudos para a manutenção do curso de 

enfermagem,  setecentos e um mil e quatrocentos escudos para o ensino 

profissional dos indígenas, seiscentos e trinta contos para dotação e 

instalação das escolas-oficinas das missões laicas. Não se incluía nessas 

verbas o dinheiro destinado às missões religiosas, católicas ou outras. 

Mencionavam-se cento e setenta e cinco mil escudos para as obras da 

instalação do Asilo-Escola Rita Norton de Matos, em Luanda, e mais sete 

mil e duzentos escudos para a Escola dos Correios e Telégrafos. 

  Vem a propósito referir que, por disposição legal, com data 

de 30 de Julho de 1927, foi esclarecido que as gratificações a abonar aos 

funcionários dos correios a exercer funções docentes na Escola dos Correios 

e Telégrafos, eram fixadas em quinhentos escudos mensais, pagas apenas 

durante o tempo lectivo, isto é, de Maio a Fevereiro. 

  O orçamento de 1927-1928, aprovado em 22 de Setembro, 

previa as seguintes despesas com a escolaridade angolana: 

—Ensino profissional dos indígenas    1.486.700$00; 

—Instrução Pública       1.912.506$90; 

—Escola dos Correios e Telégrafos         28.800$00.  

  Pelo diploma de 6 de Junho de 1927, foi autorizada a 

conclusão das obras de construção do edifício da escola do Caxito, 

gastando-se nesses trabalhos a importância de vinte e oito contos. 

  No dia 14 de Junho de 1928, foi reforçada com dois mil 

escudos a verba destinada à aquisição de material para a escola de 

Camabatela, que sairiam da importância atribuída para a escola de Lucala, 

que não sabemos de quanto fosse. Foi reforçada também com trinta contos, 

a verba atribuída à escola de Chibia, para conclusão da construção do 

edifício, gastando aqui o dinheiro previsto para ser gasto na de Otchinjau, 

que não deveria ter chegado a funcionar, pois foi extinta em 22 de Maio de 

1929. 

  Em 29 de Novembro de 1928, foi aprovado o mapa da 

distribuição das verbas destinadas à aquisição de material escolar, que subia 

a cento e sessenta contos. Esta quantia era gasta quase inteiramente em 
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Luanda, Huíla, Benguela e Moçâmedes; os restantes distritos ficavam 

apenas com vinte contos. 

  Com a data de 22 de Agosto de 1929, foi feita nova 

distribuição de verbas para a aquisição de material escolar e artigos de 

expediente. O distrito de Luanda ficou com setenta e dois contos, Benguela 

com cinquenta, Huíla quarenta e cinco, Cuanza-Norte vinte, Malanje e 

Moçâmedes quinze cada um, Bié dez, Cuanza-Sul oito, Zaire, Congo e 

Moxico cinco contos a cada um. A soma destas quantias perfaz duzentos e 

cinquenta mil escudos. 

  Na mesma altura, era atribuída a diversas escolas-oficinas 

outra verba de duzentos e dezasseis contos, aplicando quantia prevista no 

orçamento-geral do território. A verba mais elevada, de cinquenta e quatro 

contos, foi atribuída à escola-oficina de Humpata, seguindo-se-lhe a de 

Saurimo, com mais de trinta e um contos, Malanje, com quase vinte contos, 

e Andulo, com dezoito contos; as de Damba, no Congo, e Catabola, no Bié, 

tiveram quinze contos cada uma; finalmente, as de Cacuso, no Cuanza-

Norte, Calulo, Gabela e Nova Seles, no Cuanza-Sul, e Luso, no Moxico, 

ficaram com doze mil e seiscentos escudos cada uma. 

  Na mesma ocasião foi feita a distribuição da quantia de 

duzentos e quarenta contos, também prevista no orçamento, registando 

quase que uma sobreposição dos estabelecimentos, com ordenação bastante 

aproximada. A escola-oficina de Humpata recebia quarenta e três contos, a 

de Malanje trinta e sete, a de Saurimo vinte e quatro, a de Calulo vinte e 

dois, a de Sanza Pombo, dezanove, a do Luso, dezassete, a de Andulo, 

quinze, a da Gabela, doze, a de Vila Pereira de Eça, onze, e as de Santo 

António do Zaire, Cacuso, Nova Seles e Catabola, dez mil escudos cada 

uma. Hoje não pode deixar de causar estranheza esta forma de governar! 

  Em 26 de Junho de 1931, houve nova distribuição de verbas 

às escolas-oficinas. Foram contempladas as de Maquela do Zombo, Vila 

Teixeira da Silva, Chitembo, Andulo, Henrique de Carvalho, Dundo, Lépi, 

Catabola, Cazombo, Catete, Malanje, Nova Gaia, Cangamba e Luso. A 

quantia atribuída perfazia mais de cento e vinte e dois contos e meio. 

  Na data de 15 de Julho de 1930, foram instituídos prémios 

pecuniários destinados a galardoar os professores que obtivessem maior 

rendimento escolar, assim como os alunos que conseguissem melhor 

classificação. Eram criados distintamente em cada uma das quatro 

circunscrições escolares. O seu montante era de 1.000$00 e 500$00 para as 

escolas ou secções infantis; de 300$00 e 100$00 para as escolas rurais; de 

1.500$00, 800$00 (dois) e 500$00 para as escolas-oficinas; de 1.200$00 

(três) e 500$00 (dois) para as escolas primárias, todos eles destinados aos 
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professores. Quanto aos alunos, foram instituídos galardões de 100$00 e 

50$00, tanto para as escolas ou secções infantis como para as escolas rurais 

e escolas-oficinas, e de 400$00 (três) e 100$00 (dois) para as escolas 

primárias. Esta determinação veio a criar problemas, a que já nos referimos 

noutro lugar, e veio a acabar por disposições de 14 de Outubro de 1933. 

  Viu-se que não estava certo estabelecer apenas prémios para 

os diversos graus do ensino primário; por isso, em 16 de Outubro do mesmo 

ano, foram criados prémios para galardoar os melhores alunos dos liceus, 

embora se não instituíssem, obviamente, para os respectivos professores, 

que trabalham em equipa e não individualmente. Em cada um dos liceus de 

Angola, ao tempo dois, estabeleceram-se os prémios de 500$00 e 250$00 

para o curso geral e de 1.000$00 e 500$00 para o curso complementar. 

  Não deve passar sem referência a criação de uma Biblioteca 

Pedagógica, adstrita aos Serviços de Instrução Pública, em 8 de Maio de 

1926. Reconhecendo-se que se tornava indispensável manter um condigno 

recheio, no dia 6 de Janeiro de 1930 o director daquele departamento foi 

autorizado a comprar, em Portugal ou no estrangeiro, livros, revistas e 

outras publicações de interesse, até ao montante de dez contos. Em 8 de 

Março de 1932, foi uma vez mais autorizado a gastar para o mesmo fim a 

importância de um conto, mil angolares. E a 17 desse mês também o reitor 

do Liceu Salvador Correia era autorizado a gastar, na compra de livros para 

a biblioteca do estabelecimento, a quantia de mil e quinhentos angolares; e 

em 12 de Novembro seguinte foram concedidos dois contos que seriam 

também gastos na compra de livros e revistas para a biblioteca liceal. 

  Olhando os números que constam do orçamento-geral de 

Angola para o ano económico de 1932-1933, aprovado pelo ministro 

Armindo Rodrigues Monteiro, no dia 28 de Junho daquele ano, quando 

esteve de visita a Luanda, deduzimos que a instrução pública gastava a 

quantia de seis mil novecentos e noventa e três contos. Se fizermos a 

comparação com a verba orçamentada uma dúzia de anos antes, 

concluiremos que foi longo o caminho percorrido, embora não possa passar 

despercebido o facto de que o aumento dos quantitativos teve origem e 

justificação na inflação registada, pelo menos em proporção considerável. 

Deve salientar-se que naquela verba não eram incluídas volumosas 

importâncias indirectamente destinadas à educação e ao ensino, 

nomeadamente as atribuídas às missões religiosas, sobretudo às católicas. 

  O orçamento -geral relativo ao ano económico que começava 

em 1 de Julho e terminava em 30 de Junho, ou seja o de 1933-1934, atribuía 

as verbas que a seguir se mencionam, apenas como exemplo elucidativo: 

—Liceus       1.452.930$00; 



423 

—Escola Primária Superior de Moçâmedes      117.979$00; 

—Circunscrições Escolares e Escolas Primárias  2.888.973$00; 

—Escolas-Oficinas      1.542.554$00; 

—Escolas Rurais         120.000$00. 

  A portaria de 23 de Setembro de 1933 distribuía pelos 

diversos distritos a quantia de quinhentos e setenta e nove contos setecentos 

e trinta e sete escudos para o pagamento de :— subsídio de família ao 

pessoal empregado nas escolas; ajudas de custo; fardamento; subsídio de 

renda de casa; bibliotecas; material didáctico; mobiliário; expediente; 

iluminação; limpeza; reparações; maquinaria; alimentação e vestuário dos 

educandos internos. Não podemos deixar de estranhar que os pretores 

daquele tempo se preocupassem com tão insignificantes coisas! 

  Os subsídios para a assistência escolar, aprovados pela 

portaria de 28 de Abril de 1934, atingiam a quantia de dezoito contos, que 

nos parece muito reduzida para as possibilidades e necessidades da época. A 

ordem quantitativa da atribuição colocava Luanda em primeiro lugar, vindo 

a seguir Benguela e Huíla, Moçâmedes, Cuanza-Sul e Bié, Zaire e Congo, 

Cuanza-Norte e Malanje, Moxico, ocupando a Lunda o último lugar. Eram 

consideradas ainda, na distribuição daqueles dezoito contos, os dois liceus e 

a Escola Primária Superior do Barão de Moçâmedes, desta cidade. Em 26 de 

Janeiro de 1935 era distribuída igual verba  pelos distritos de Luanda e 

Benguela, Huíla, Bié, Malanje e os dois liceus. 

  Segundo informações recolhidas no orçamento publicado em 

28 de Junho de 1934, os vencimentos dos principais elementos do sector da 

instrução pública eram dos quantitativos seguintes: 

—Chefe da Repartição dos Serviços de Instrução Pública 36.000$00; 

—Professores do ensino secundário     33.300$00; 

—Inspectores do ensino primário     32.400$00; 

—Professores da Escola Primária Superior    27.000$00; 

—Directora da Escola-Oficina Rita Norton de Matos  22.200$00; 

—Professores do ensino primário     18.900$00; 

—Mestres de ofícios das escolas-oficinas    17.100$00. 

  Convém lembrar que se tratava de quantitativos anuais e não 

vencimento mensal. Registava-se, no entanto, um equilíbrio invejável, que 

depois se perdeu. 

  Em 9 de Fevereiro de 1935, foi estabelecido o mapa da 

distribuição das verbas destinadas ao pagamento de fardamento, livros para 

as bibliotecas e para o ensino, material didáctico e escolar, mobiliário, 

expediente, reparações, consertos, limpeza, etc — que eram de vinte e dois 

mil novecentos e sessenta e cinco escudos. Continuava a verificar-se uma 
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incompreensível e confrangedora pobreza de meios. 

  O orçamento relativo ao ano económico de 1935-1936 

atribuía aos diversos sectores relacionados com a instrução pública a verba 

de 5.554.506$00. Registou-se um achatamento bastante grande em relação 

ao ano anterior. Aquele ano económico veio, mais tarde, a ser prolongado, 

atingindo dezoito meses, a fim de fazer coincidir o ano económico com o 

ano civil. Para tanto, houve necessidade de reforçar verbas, pois as despesas 

a fazer a mais correspondiam a metade de um orçamento normal. 

  As importâncias destinadas aos serviços educativos não 

representam mais do que a imagem do esforço desenvolvido e podem dar-

nos ideia concreta do interesse que estes problemas despertaram nos 

encarregados da governação e da administração pública. A elevação cultural 

de um povo não pode fazer-se apenas com dinheiro, mas não pode fazer-se 

sem ele. O pessoal empregado não deixa de ter exigências sociais e, por 

consequência, solicitar meios que satisfaçam as suas necessidades. Por 

maior que seja a sua dedicação — e nem sempre ela se terá manifestado em 

larga escala e alto nível — não poderá suprir as carências imediatas e nem 

pôr de parte as solicitações individuais, familiares e mesológicas. Por isso, a 

apreciação das verbas destinadas à escolaridade ajuda a formar opiniões e a 

alicerçar juízos, a fazer deduções lógicas e muitas vezes irrefutáveis. 

  O ensino teve relativa expansão em Angola na década que 

vai de 1931 a 1940, embora sem deixar de trilhar caminhos ínvios  e 

difíceis, e sem acelerar em grande, de acordo com o que exigiam as 

necessidades da terra e da gente. Todavia, sempre se procurou fazer alguma 

coisa — tentativas pouco enérgicas, experiências mal esboçadas, iniciativas 

sem convicção. A inflação, e correspondente desvalorização do dinheiro, 

exigia cada vez recursos mais volumosos para fazer face a exigências ainda 

modestas da população escolar. No orçamento para 1937 eram-lhe 

destinados quase seis mil e trezentos contos, reforçados no decorrer do 

período com outras verbas, para diversos fins ligados ao sector. 

  Em 20 de Março de 1937 foi feita a distribuição de verbas 

destinadas a gratificações, ajudas de custo, fardamento, mobiliário, livros, 

máquinas, ferramentas, alfaias agrícolas, alimentação, vestuário para os 

alunos dos internatos do Estado, da importância de cento e noventa e dois 

contos. Havia nessa altura em serviço vinte e nove serventes e quarenta e 

sete praticantes nas escolas de todo o território angolano. 

  No dia 7 de Agosto seguinte, foram reforçadas as verbas 

destinadas à aquisição de viaturas com motor, a utilizar pelos Serviços de 

Instrução, sendo esta a primeira vez que pudemos registar tal pormenor — 

aliás já previsto no orçamento, e por isso se fez este reforço, cujo 



425 

quantitativo não registámos por não vermos nisso pormenor de interesse. 

  Recuando bastante, podemos referir que em 22 de Julho de 

1920 foi nomeado um professor para a escola masculina do concelho de 

Lubango, António do Nascimento. Para satisfação dos seus vencimentos foi 

necessário abrir um crédito extraordinário de 2.200$00. 

  No final de 1924 e 1925, por motivos inflacionários, foi 

suspensa a execução de alguns projectos aprovados por decreto do Alto-

Comissariado, declarando-se expressamente que se tinha em vista aliviar o 

orçamento de encargos monetários dispensáveis, reduzindo as despesas 

públicas. Logo a seguir, houve necessidade de fazer a actualização dos 

vencimentos do funcionalismo, acompanhando na medida do possível o 

aumento do custo de vida. Nalguns anos teve de se fazer mais de uma vez a 

reforma dos vencimentos na mesma anuidade económica. 

  Uma das informações mais completas e ao mesmo tempo 

mais elucidativas é a que nos foi dada em 12 de Junho de 1939. Numa série 

de mapas nesse dia publicados é indicada a posição dos diversos serviços e 

respectivos funcionários, quanto a vencimentos. Pelo seu interesse, 

reproduzimos o Mapa nº 7, referente aos Serviços de Instrução Pública: 

 

 
GRUPO CLASSE VENC.  MENSAL CARGOS 

B 1 6.500$00 Chefe dos Serviços 

   Ensino Secundário 

D 3 4.000$00 Prof. Diplomado 

F 1 3.000$00 Prof. Auxiliar 

L 2 1.450$00 Preparador 

   Ens. Técnico e Profissional 

F 1 3.000$00 Prof. do Ens. Técnico 

F 3 2.500$00 Prof. da Escola Prática 

I 3 1.750$00 Prof. da Escola Elementar 

J 2 1.600$00 Mestre de Ofícios 

   Ensino Primário 

F 1 3.000$00 Inspector 

H 3 1.950$00 Prof. Diplomado c/ + 15 anos 

I 1 1.850$00 Prof. Diplomado c/ + 10 anos 

I 2 1.800$00 Prof. Diplomado c/ + 5 anos 

I 3 1.750$00 Prof. diplomado 
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ESCOLAS-OFICINAS 

 
  A preparação das populações que a acção portuguesa 

influenciava preocupou os responsáveis desde os primórdios da expansão. 

Para compreendermos perfeitamente a importância e vastidão do objectivo 

de preparar profissionalmente os naturais das terras transmarinas, 

precisaríamos de atender ao que se fez nos diversos pontos do globo em que 

os portugueses se fixaram. No entanto, começaremos por ter em 

consideração que a maneira de actuar variou bastante de um lugar para 

outro, de acordo com o condicionalismo de cada região e as circunstâncias 

determinantes estabelecidas.  

  Angola foi desde muito cedo uma região que interessava 

sobretudo como fonte de braços para o trabalho a efectuar noutros pontos 

geográficos, verdadeira mina da escravaria, como alguns dos seus 

governantes chegaram a designá-la. Isso implicava que fossem menos 

salientes as preocupações da preparação profissional, sobretudo no aspecto 

artesanal, do que, por exemplo, no Brasil, desde sempre tratado como país 

de colonização europeia e fonte produtora de bens, agrícolas e mineiros. 

  Podemos encontrar em Angola exemplos da preocupação 

escolar, com utilidade prática e objectivos utilitários, com raízes no período 

dos descobrimentos. Houve quem quisesse acreditar — e fazer acreditar aos 

outros — que a sua organização social seguia os moldes modernos e 

adoptava metodologia evoluída. Mais exacto será admitirmos que deveria 

antes orientar-se por um empirismo rudimentar, adaptado às pequenas 

exigências do meio. Apesar de a informação da fundação de uma escola 

profissional no Congo, no final do século XV, nos ser fornecida por uma 

individualidade destacada do sector educativo, Simeão Nunes Vitória, que 

foi chefe dos Serviços de Instrução Pública, podemos pensar que a escola de 

São Salvador em pouco pudesse assemelhar-se a um estabelecimento dos 

nossos dias, que tendo embora organização muito rudimentar mesmo assim 

apresenta estruturação bem definida. O que se fez nos primeiros tempos não 

passaria, por certo, de um grupo de aprendizes de alguns ofícios, sob a 

orientação de mestres de oficina mais ou menos competentes, mas que não 

tinham sequer a noção do que era o ensino profissional organizado. 

  A primeira referência a um organismo que tinha a finalidade 

de ministrar sistematicamente conhecimentos profissionais aos seus 
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membros deve ser procurada na segunda metade do século XVIII, o 

conhecido Trem, fundado por D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, 

relacionado com as actividades marítimas e a construção naval. Antes disso, 

a preparação profissional dos nativos limitar-se-ía a treinar um ou outro, 

mais habilidoso, para exercer misteres rudimentares — pedreiro, sapateiro, 

ferreiro, alfaiate, correeiro, etc. Quer-nos parecer que algumas referências às 

escolas-oficinas missionárias, já no decurso do século XX, podem ser 

consideradas como imitação próxima do treinamento tradicional, e só com 

relativa deformação vocabular podemos aproximá-las das escolas comuns. 

  Nas primeiras décadas da centúria decorrente, o século XX, a 

modalidade das escolas-oficinas  contou numerosos defensores, alguns dos 

quais chegaram a exercer acção governativa em Angola. A eles se ficou 

devendo a criação destes estabelecimentos de ensino e preparação 

profissional elementar, com que contavam para promoverem o progresso 

material do território, mas que, por razões muito variadas, não puderam 

concretizar as esperanças neles depositadas, a sua influência junto das 

populações mais atrasadas ou menos protegidas. O tempo demonstrou que 

não estavam adaptadas às condições gerais, às aspirações comuns, e na 

forma de funcionamento registaram-se também desvios de orientação que 

comprometeram os resultados. Temos de aceitar que outra e melhor 

orientação poderia evitar o insucesso de mais uma tentativa de promoção 

social. Os professores e mestres deixaram-se arrastar pela tendência geral, 

que os governantes deveriam ter sabido encaminhar, pois lhes competia 

indicar o rumo mais conveniente. 

  O governador-geral e depois alto-comissário José Mendes 

Ribeiro Norton de Matos era partidário declarado do tecnicismo. O simples 

enunciado das escolas que foram criadas no seu tempo, embora o resultado 

nem sempre fosse lisonjeiro, mostra claramente qual era o pensamento do 

famoso colonialista. A maior parte dos autores que falam desta personagem 

histórica confirma tal asserção. Atribui-se-lhe a defesa intransigente da 

escola-oficina, em detrimento da preparação literária e humanista. Admitia-

se no tempo que um operário letrado se interessava menos pelo seu ofício do 

que o analfabeto. Realmente, chegou a generalizar-se a ideia de que quem 

sabia ler apenas aspirava a ser funcionário ou escrevente. Pensava-se 

também se conviria criar a concorrência do técnico indígena, perante o 

artista mecânico europeu, sem se ter em conta que isso era uma odiosa 

forma de descriminação, deprimente e degradante. 

  A propósito do mesmo assunto, podemos informar que outro 

famoso e dedicado governador-geral, Paiva Couceiro, cuja acção militar 

mereceu louvores destacados e também reparos pertinentes, sobretudo da 
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parte dos aborígenes, defendia igualmente que a escola deveria consistir 

num "complemento do ensino do trabalho, como auxiliar e subordinado 

deste, e nunca como pedagogia essencial ou dominante". Hoje pensamos de 

maneira muito diferente, mesmo antagónica em relação ao pensamento do 

famoso oficial.  

  Também não pode passar sem reparo a maneira como Norton 

de Matos apreciava a população angolana, dividindo-a em cinco categorias 

ou grupos muito curiosos: 

—Os silvícolas ainda não influenciados pelo viver próprio dos brancos, com 

os seus costumes próprios; 

—Os europeus que se embruteceram em contacto com os autóctones e 

adoptaram costumes e hábitos correspondentes; 

—Os nativos assimilados mas sem ocupação útil, residentes nos subúrbios 

das cidades, conhecidos pela designação de calcinhas, na linguagem 

corrente; 

—Os naturais que adoptaram costumes civilizados, integrando-se na vida 

social em moldes europeus; 

—Os brancos que formavam o núcleo orientador por excelência, promotor 

da elevação cultural, económica e social. 

  Esta distinção e respectiva apreciação parece-nos hoje difícil 

e imprecisa, atrevida e um tanto especiosa. Ninguém com responsabilidade e 

um mínimo de autoridade teria coragem de a subscrever. E não porque hoje 

Angola é um país independente, já mesmo nos últimos tempos da 

dominação portuguesa isso acontecia. Afirmámo-lo noutro trabalho. 

  Norton de Matos teve dois períodos de governo, cada um 

deles dividido em duas fases. O primeiro vai de 1912 a 1915 (de 17 de 

Junho desse ano a 31 de Março de 1914 — primeira fase, de vinte e um 

meses — e de 2 de Setembro seguinte a 8 de Março de 1915 — segunda 

fase, de seis meses) e o segundo começou em 1921 e acabou em 1923 (de 16 

de Abril desse ano a 18 de Junho de 1922 — primeira fase, de quinze meses 

— e de 18 de Outubro seguinte a 18 de Setembro de 1923 — segunda fase, 

de onze meses). A criação das escolas-oficinas e a concessão dos subsídios 

necessários para a sua instalação e funcionamento mereceram-lhe grande 

interesse. Embora muitas iniciativas não tenham dado fruto satisfatório, por 

não terem sido cuidadosamente estruturadas, não pode negar-se a dedicação 

que mostrou ter pela elevação cultural, social e profissional dos naturais de 

Angola. 

  Vendo as coisas com olhos do nosso tempo e observando-as 

sob o prisma da justiça e do bom senso, temos de pôr reservas à orientação 

dada ao estabelecimento e funcionamento das escolas-oficinas, que eram 
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segregacionistas, contra o sentir geral português, pelo menos na expressão 

oficial, que se apresentava favorável à integração. Se aquela orientação 

persistisse e fosse reforçada, Angola teria sofrido os inconvenientes de uma 

mentalidade que se aproximaria do apartheid.  

  Também não podemos esquecer, para sermos justos em 

relação a outras figuras da governação angolana e até em relação a ele 

mesmo, que foi o governante que usufruiu mais largos poderes, nunca mais 

repetidos, podendo dispor de dinheiro com bastante liberdade e relativa 

abundância, condição imprescindível para se conseguirem bons resultados 

em todas as realizações e para se concretizar a grande maioria dos projectos. 

  Antes de entrarmos na enumeração das escolas que criou e 

subsidiou, queremos salientar que muitas iniciativas do tempo de Norton de 

Matos, muitos diplomas então publicados, se devem a um dos seus mais 

destacados colaboradores, Miguel de Almeida Santos, que o substituiu 

durante vários meses do seu segundo mandato e foi o seu sucessor. Os 

nomes dos dois governantes sobrepõem-se durante certo tempo, aquele 

como alto-comissário e este como encarregado do Governo. Os solavancos 

políticos da época e as exigências da guerra europeia afastaram Norton de 

Matos da governação de Angola, sendo substituído por outras figuras de 

destaque, no seu tempo, e nomeadamente pelo general António Júlio da 

Costa Pereira de Eça, nome estreitamente ligado às acções bélicas que se 

prendem com a subordinação dos povos da região do Cunene, onde 

combateu. Os mesmos solavancos políticos levaram Norton de Matos a 

ocupar durante algum tempo as cadeiras ministeriais, no Terreiro do Paço. 

Alguns anos depois voltou a Angola, exercendo pela segunda vez o cargo de 

chefe da província. 

  Referimos no primeiro volume desta obra que Norton de 

Matos criou, no seu primeiro período de governação, as escolas-oficinas de 

Luanda, Pungo Andongo, Nóqui, Bié e Caconda. Esta última, segundo 

indicações recolhidas de outras fontes, recebeu o seu próprio nome, à 

semelhança do que aconteceu em Luanda, à qual foi dado o nome de sua 

filha Rita Norton de Matos, por decisão e desistência de sua esposa. Porém, 

em meados do ano de 1919 fazia-se menção de um subsídio de 30$00 

concedido à escola pela comissão municipal de Pungo Andongo, 

continuando a dar-se-lhe o seu nome. 

  No dia 15 de Outubro de 1921, sob proposta da Secretaria de 

Colonização e Negócios Indígenas, foi aprovada a distribuição de uma verba 

de trezentos contos, da tabela da despesa extraordinária, para a instalação de 

escolas-oficinas destinadas à preparação profissional dos aborígenes nos 

distritos de Luanda, Congo, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Malanje, Benguela, 
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Moxico e Huíla. Temos aqui indicação de que o problema do dinheiro tinha 

sido solucionada; devemos, porém, salientar que algumas das escolas 

subsidiadas ainda não tinham sido criadas. A administração portuguesa 

tinha destas coisas! 

  Em 17 de Fevereiro de 1922, declarava-se que a Escola Rita 

Norton de Matos, de Luanda, tinha frequência média superior a cem alunas. 

Em face disso, foi alargado o respectivo quadro docente, nomeando uma 

professora ajudante para ensinar costura e trabalhos femininos. Segundo o 

mesmo diploma, a sua professora-directora teria categoria equivalente a um 

primeiro-oficial, estando em igualdade de circunstâncias as professoras de 

primeira classe; a mestra de costura e as professoras de segunda classe 

seriam consideradas na categoria de segundo-oficial; as professoras-

ajudantes e professoras de terceira classe teriam categoria de terceiro-oficial. 

  No dia 23 de Fevereiro e do mesmo ano de 1922, foi criada 

na cidade de Luanda uma escola profissional elementar para apoiar as 

crianças do sexo masculino, equivalente à que fora fundada em 1912 para o 

sexo feminino, à qual foi dada a designação de Escola-Oficina 31 de 

Janeiro. Deveria funcionar em regime de semi-internato e, além da instrução 

primária rudimentar e da instrução moral e cívica, seriam ministrados ali 

conhecimentos técnicos relativos aos ofícios de marceneiro-carpinteiro, 

pedreiro, sapateiro e alfaiate. 

  Em dada altura, começa a aparecer referência a uma escola-

oficina de Luanda que funcionava na Casa dos Pobres. A menção à Escola-

Oficina 31 de Janeiro, por sua vez, desaparece. Isso nos leva a pensar que as 

duas fossem uma só e a mesma escola. 

  Na mesma data, foram criadas também as escolas-oficinas de 

Dondo, Belmonte (Bié) e Andulo, destinadas ao sexo feminino e que 

tomariam como modelo a sua correspondente de Luanda, a Escola-Oficina 

Rita Norton de Matos. Funcionariam igualmente em regime de semi-

internato, ministrando conhecimentos de costura, trabalhos domésticos e 

afins, como sejam a economia familiar e a puericultura. 

  No dia seguinte, 24 de Fevereiro, outra portaria lembrava que 

a Escola Pátria Nova, do Bié, não tivera até então funcionamento 

satisfatório, por não ter sido dada execução à determinação legal que a 

criou, em 26 de Março de 1914. Foi-lhe concedido um subsídio de vinte 

contos, o que nos leva a perguntar se os diversos motivos por que não pôde 

cumprir a sua função estariam relacionados com as dificuldades financeiras. 

Destinava-se à preparação profissional das crianças dos dois sexos. Poderá 

pensar-se se esta escola e a que na véspera foi criada seriam distintas uma da 

outra ou se haveria sobreposição... 
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  Em igual data, 24 de Fevereiro de 1922, era fundada uma 

escola-oficina na Humpata, também com duas secções, masculina e 

feminina. Curiosamente, determinava-se que ocuparia o edifício destinado à 

aviação, o que nos deixa um tanto surpreendidos! Havia já algumas crianças 

a receber instrução profissional no Lubango, numa escola de artes e ofícios 

anexa à Escola Primária Superior. No dia 2 de Abril de 1923, foi publicado 

um decreto do Alto-Comissariado da República Portuguesa em Angola pelo 

qual a escola-oficina da Humpata, sem perder as suas características 

especiais, era remodelada de acordo com a doutrina do Regulamento das 

Escolas-Oficinas. Em cada uma das suas secções deveria admitir, pelo 

menos, cinquenta crianças, o que nos dá o total de cem alunos. Receberia 

apenas filhos de indígenas. Manteria os departamentos necessários para que 

fossem ensinados os ofícios de marceneiro-carpinteiro, pedreiro-canteiro, 

alfaiate e sapateiro, especialmente destinados aos rapazes, e também noções 

do trabalho de costura, fiação e tecelagem, lavandaria, engomadoria e 

culinária, particularmente destinadas às raparigas. Esta escola funcionava 

ainda em 1935, pois sabemos que nas suas oficinas tipográficas foi impresso 

um folheto do governador do Bié, António de Almeida, contendo a alocução 

proferida junto do monumento a Silva Porto, em 18 de Junho desse ano.Na 

altura da sua criação não se considerava a hipótese da montagem da 

tipografia; isso viria a ser resolvido mais tarde, em condições mais 

favoráveis, por iniciativa de alguém que tinha dotes de empreendedor; 

encontraremos adiante a notícia e explicação da sua origem. 

  Ainda no mesmo dia, 24 de Fevereiro de 1922, foram 

fundadas as escolas-oficinas de Catete, Gabela, Vila Nova de Seles, 

Mussende (Gango), Calulo, Muxima e Luso. 

  Surgiu-nos a dúvida se foi criada ou não no mesmo dia a de 

Quibala, de que não temos notícia anterior, mas não vem incluída na alínea 

respectiva, só na da atribuição de oficinas. Quanto à do Luso, deve verificar-

se aqui um anacronismo qualquer, pois nessa data ainda não tinha sido 

fundada a povoação, pelo menos oficialmente, o que só ocorreu em 25 de 

Fevereiro, portanto no dia seguinte. 

  O ensino profissional ou técnico a ministrar em cada um 

destes estabelecimentos abrangia os ofícios de ferreiro-serralheiro, 

carpinteiro e  pedreiro, em todos eles, à excepção do Luso, que teria oficinas 

de carpinteiro, pedreiro e serrador — que tanto poderia ter carácter fixo 

como ambulante, e por isso não foi acoplada à primeira profissão referida. 

  No dia 10 de Março de 1922, foi criada a escola-oficina de 

Saurimo, destinada apenas ao sexo masculino e ao ensino das artes de 

carpinteiro, pedreiro e ferreiro-serralheiro. Foram fundadas também na 
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mesma data as de Cabinda, Maquela do Zombo, Santo António do Zaire, 

Malanje, Ganda e Cubango (Ganguelas), onde seriam ministrados 

conhecimentos dos ofícios de carpinteiro, serrador e pedreiro, sendo 

também exclusivamente destinadas ao sexo masculino e a crianças 

indígenas, como era norma em todas ou quase todas elas. 

  Por disposição da portaria de 12 de Julho de 1922, a escola-

oficina de Caconda, que funcionava de acordo com as determinações 

exaradas em 17 de Novembro de 1914, pela qual fora criada, passou a 

adoptar as que constam do diploma de 23 de Fevereiro de 1922, unificando-

se na medida do possível o funcionamento de todas. Nesse estabelecimento 

seria ministrado o ensino das profissões de carpinteiro, ferreiro-serralheiro e 

oleiro. Este era mencionado apenas nesta escola-oficina, até àquela data. 

  Voltamos a ter referência às mesmas profissões na portaria 

do dia 18 de Julho seguinte, que criou a escola-oficina de Cuma (Lépi), 

também para o sexo masculino. As despesas a fazer com a sua instalação 

seriam custeadas pela verba atribuída em 7 de Julho ao distrito de Benguela 

para ser gasta na difusão escolar. 

  Em 28 do mesmo mês de Julho de 1922 foi criada a escola-

oficina do Bailundo. Os seus alunos, todos do sexo masculino, seriam 

preparados para virem a fabricar tijolo e cal e adestrados nos trabalhos de 

carpinteiro e pedreiro. Existiria ainda junto do estabelecimento de ensino 

um horto agrícola, tratado pelos rapazes que a frequentassem. As despesas 

com a sua instalação seriam  também custeadas com a verba atribuída ao 

distrito de Benguela, acima referida. 

  No dia 24 de Julho do mesmo ano, foi criado em Luanda um 

estabelecimento de beneficência e instrução profissional, destinado a 

recolher crianças desvalidas indígenas do sexo feminino, cujas famílias não 

estivessem em condições de as manter consigo, por razões pertinentes. 

Funcionaria como internato e semi-internato, anexos à Escola Rita Norton 

de Matos, e sob a mesma denominação, com a categoria de "escola-asilo". 

Deveria receber, de começo, cinquenta crianças, alargando este número na 

medida das possibilidades. A sua administração ficaria  dependente da Liga 

Promotora da Instrução e Beneficência, recentemente fundada na capital de 

Angola. Os respectivos estatutos foram aprovados no dia 28 de Julho desse 

mesmo ano de 1922. 

  No dia 17 de Agosto seguinte, foi criada no Ambriz a sua 

escola-oficina, destinada ao sexo masculino. Ali seriam preparados 

ferreiros-serralheiros, carpinteiros e pedreiros. A despesa com a sua 

instalação seria satisfeita pela verba atribuída em 7 de Julho anterior ao 

distrito de Cuanza-Norte, para alargamento da sua escolaridade.  
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  Em 31 de Outubro de 1922, era criada a escola-oficina de 

Andulo, igualmente destinada apenas ao sexo masculino; a preocupação de 

preparar profissionalmente as meninas não prendia tanto a atenção dos 

governantes daquele tempo. Nele seria ministrado o ensino das artes de 

carpinteiro-marceneiro, ferreiro-serralheiro e pedreiro-ceramista, ou seja 

talvez pedreiro-oleiro. 

  A euforia da criação de escolas-oficinas, que se julgava então 

ser a modalidade mais conveniente às populações indígenas, ou pelo menos 

assim pensavam os responsáveis europeus, estendeu-se, às mais afastadas 

regiões de Angola. Assim, no dia 16 de Novembro desse ano de 1922, foi 

criada a escola-oficina de Cangamba, no então distrito da Luchazes, com 

sede naquela localidade. Destinava-se a ensinar os ofícios de ferreiro-

serralheiro, carpinteiro, oleiro, sapateiro e alfaiate, sendo frequentada apenas 

por crianças do sexo masculino. Teria uma dotação inicial de doze contos, 

sendo a terça parte desta verba para pagamento dos ordenados ao pessoal e o 

restante para despesas com a instalação e manutenção. 

  Entrámos no ano de 1923. Logo no seu início, no dia 3 de 

Janeiro, foi criada a escola-oficina de Cachingues, na zona do Alto Cuanza, 

na região biena. Deveria preparar carpinteiros e pedreiros-oleiros. A portaria 

que a criou saiu com data de 3 de Janeiro de 1922, o que é um lapso 

indiscutível. Estranhamos que estes erros fossem tão frequentes! 

  Em 25 de Janeiro de 1923, foi criada a escola-oficina para o 

sexo feminino em Malanje, designada também por escola do ensino 

primário técnico, denominação poucas vezes usada. Adoptaria o 

regulamento da Escola Rita Norton de Matos. Além da instrução primária 

elementar, ministraria o ensino das actividades de costura e outros misteres 

caseiros. 

  Em 25 de Abril de 1923, era criada a escola-oficina do Alto-

Cuanza, destinada a crianças do sexo masculino. Não se indicava claramente 

a sua localização, sabendo-se apenas que ficava no Bié. Este pormenor, 

ligado ao facto de a portaria que criou a escola-oficina de Cachingues ter 

sido publicada com data errada, leva-nos a pensar se não seria a mesma!? 

  Sentindo-se a necessidade de criar condições favoráveis e pôr 

ordem quanto ao funcionamento de todos estes estabelecimentos, quando 

chegasse o momento de iniciarem a sua actividade, foi redigido um 

pormenorizado Regulamento-Geral das Escolas-Oficinas da Província de 

Angola, que obteve aprovação a 22 de Fevereiro de 1923, tendo sido 

imediatamente publicado nas páginas do Boletim Oficial de Angola. Pela 

sua leitura podemos deduzir o que se pretendia e o que se esperava da acção 

de tais estabelecimentos de ensino. Repare-se que eram consideradas de 
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categoria inferior à das escolas primárias, pois tinham outra finalidade, que 

era a preparação dos nativos sob o aspecto do trabalho. 

  Nos anos seguintes, aparecem de vez em quando referências 

indirectas às escolas-oficinas de Angola e ao seu funcionamento. Assim, 

sabemos que em 30 de Julho de 1926 a verba atribuída à escola-oficina de 

Henrique de Carvalho (Saurimo) foi reforçada com a importância de 

35.518$10 que havia sido atribuída à Missão Civilizadora Laica Lusíadas e 

não fora utilizada. Em igual data era reforçada com a quantia de 25.000$00 

a verba atribuída à Escola Oficina de Saurimo, a cargo da missão laica. 

Estamos em dúvida se havia duas escolas ou se era só uma! Inclinamo-nos 

para a segunda hipótese. 

  Em 28 de Junho de 1927, foram criadas ou restauradas mais 

algumas escolas-oficinas em Angola, com a distribuição seguinte: 

 

—Congo 

—Escola-Oficina Duarte Pacheco, de frequência mista, na Damba; 

—Escola-Oficina Corte Real Delgado, masculina, em Sanza Pombo, 

circunscrição civil de Pombo; 

 

—Malanje  

—Escola-Oficina 5 de Outubro, mista, em Nova Gaia, concelho de Songo; 

 

—Huíla 

—Escola-Oficina Óscar Torres, mista, na Humpata; 

—Escola-Oficina Cândido dos Reis, masculina, em Vila Pereira de Eça, no 

Baixo Cunene; 

—Escola-Oficina Infante D. Henrique, masculina, na Chibia; 

—Escola-Oficina Abílio Marçal, masculina, em Chibemba, circunscrição 

civil de Gambos; 

 

—Moxico 

—Escola-Oficina Capelo e Ivens, masculina, em Cazombo, no Alto 

Zambeze; 

—Escola-Oficina Portugal, masculina, em Vila Gago Coutinho, 

circunscrição civil de Bundas; 

 

—B i é 

—Escola-Oficina 1º de Dezembro, masculina, em Serpa Pinto (Menongue); 

—Escola-Oficina Teófilo Braga, masculina, em Catabola; 
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—Cuanza-Norte 

—Escola-Oficina Alexandre Herculano, masculina, em Cacuso, concelho de 

Pungo Andongo. 

 

  Na mesma data, 28 de Junho de 1927, foram extintas as duas 

escolas-oficinas existentes em Andulo, uma para cada sexo, e criada para as 

substituir uma escola-oficina de frequência mista, pois reconhecera-se ser 

desnecessário haver dois estabelecimentos equivalentes naquela localidade.  

  Em 22 de Agosto seguinte, foi extinta a escola-oficina da 

Ganda, distrito de Benguela, do sexo masculino, criada em 10 de Março de 

1922, como se referiu na altura própria. Ignoramos as razões que levaram a 

tomar tal decisão.  

  No dia 22 de Dezembro desse ano, foi extinta a escola-

oficina de Mussende, circunscrição civil de Gango, distrito de Cuanza-Sul, 

criada em 24 de Fevereiro de 1922. Seria substituída por uma escola rural, 

nos termos do diploma de 16 de Abril anterior. 

  A escola-oficina de Serpa Pinto, ou Menongue, veio a ser 

extinta em 30 de Junho de 1928. Pode pôr-se a hipótese de nunca ter 

chegado a entrar em funcionamento. 

  Quando em 25 de Novembro de 1929 se constituíram os 

quadros docentes de cada uma das categorias das escolas de instrução 

primária, não ficaram esquecidas as escolas-oficinas, que continuavam a 

merecer a atenção dos governantes. No entanto, introduziam-se alterações 

na sua estrutura, tendo em consideração o condicionalismo geral. Por isso, 

em 11 de Dezembro seguinte, todas as escolas-oficinas de Angola passaram 

a ser consideradas mistas, adoptando-se os regimes de internato, semi-

internato e externato. Segundo determinação do correspondente diploma, 

poderiam receber alunos de qualquer etnia, mesmo que não fossem pobres. 

E em todas elas se faria a prendizagem dos trabalhos agrícolas, em que mais 

se insistiria, e também em todas seria ministrado o ensino dos ofícios de 

carpinteiro e pedreiro, além dos que eram particularmente designados para 

cada estabelecimento. As raparigas preparar-se-íam para desempenharem 

com esmero os trabalhos domésticos. Na escola-oficina da Humpata haveria 

uma oficina de tipografia, que seria montada com a maquinaria adquirida 

para a de Santo António do Zaire. Já atrás fizemos referência a esta oficina 

de tipografia, que deve ter nisto a sua origem. 

  Temos certas indicações que nos levam a pensar ter sido 

admitida uma excepção para Luanda, conservando-se aqui as duas escolas, 

com separação de sexos, a de Rita Norton de Matos, para as meninas, e 

ainda outra para os meninos. 
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  O diploma de 17 de Julho de 1930 estabelecia que a escola-

oficina a funcionar em Muchinga, cerca de trinta quilómetros de Damba, 

fosse transferida para esta localidade, onde estava a sede da respectiva 

circunscrição civil. Em regra, indicava-se como se estivesse funcionando na 

Damba, sempre que se lhe fazia referência. 

  Segundo portaria assinada em 11 de Março de 1932, pelo 

governador-geral Eduardo Augusto Ferreira,  "a prática demonstrara que a 

criação das escolas-oficinas não correspondera, por factores vários, aos 

resultados desejados, e que por isso se impunha o seu encerramento. O 

ensino profissional deveria ser divulgado metódica e gradualmente em toda 

a colónia, sem precipitações e com todos os elementos que o tornassem 

profícuo". Considerava-se que para o seu bom funcionamento era 

indispensável dotar as escolas-oficinas de mais vastos recursos materiais e 

humanos, e isso não podia fazer-se nas condições que então se viviam em 

Angola, pois passava por uma grave crise económica, com reflexos diversos 

em todos os sectores. Talvez por esses motivos, e por outros mal 

determinados que somente os especialistas poderão dissecar com exactidão, 

foram extintas as seguintes: 

Escola-Oficina Ferreira Deusdado  Cabinda; 

"  31 de Janeiro   Sanza Pombo; 

 "  Duarte Pacheco  Damba; 

 "  Damião de Góis  Maquela do Zombo; 

 "  Luís Verney   Quibaxe; 

 "  P. António de Oliveira Luanda; 

 "  Mota Prego   Catete; 

 "  José de Sequeira  Dondo; 

 "  Simões Dias   Caxito (Faz. Tentativa); 

 "  Jacob Rodrigues Pereira Cacuso; 

 "  Veríssimo Sarmento  Malanje; 

 "  Gama Barros   Dundo; 

 "  P. António Vieira  Quibala; 

 "  Mª Amália Vaz de Carvalho Vila Arriaga; 

 "  Pedro Nunes   Lépi; 

 "  Manuel Bernardes  Vila General Machado; 

 "  Branco Rodrigues  Vila da Ponte; 

 "  D. Dinis   Quipungo; 

 "  Machado de Castro  Chitembo; 

 "  Gil Vicente   Cazombo; 

 "  Columbano   Vila Gago Coutinho; 

 "  Gago Coutinho  Cangamba; 
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 "  Infante D. Henrique  Chibia; 

 "  Afonso de Albuquerque Chitemba. 

 

  Com a data de 1 de Outubro de 1932, foi ordenado que a 

Escola Profissional Pátria Nova, de Silva Porto, Bié, que estava a cargo do 

Grémio Pátria Nova, passasse para a administração directa do Estado, sendo 

transformada em estabelecimento de ensino comum dentro da sua categoria 

e ficando a ser designada por Escola-Oficina Pátria Nova. O pessoal 

docente que satisfizesse as condições legais seria mantido nos seus lugares, 

com todos os direitos e regalias conquistados. A câmara municipal local 

deveria inscrever no seu orçamento anual uma verba para subsidiar esta 

instituição de ensino profissional, do quantitativo antes destinado ao mesmo 

fim. Era imposta idêntica obrigação à circunscrição civil do Bié, que 

também contribuía com auxílio financeiro para que aquela escola 

funcionasse. Seriam ainda aplicadas aqui as verbas disponíveis da escola-

oficina do Bailundo, cujo patrono era José Augusto Coelho, que não estava 

em funcionamento.  

  Procurando dar à escola-oficina do Luso, que ostentava o 

nome de Rafael Bordalo Pinheiro, os meios indispensáveis para levar a bom 

termo a sua missão, em 21 de Abril de 1934 foi reforçada a verba 

orçamentada para a alimentação dos alunos.  

  Segundo os termos do decreto de 9 de Janeiro de 1937, o 

ensino das artes e ofícios em Angola deveria ser limitado às zonas em que se 

reconhecesse ser absolutamente indispensável, tendo em vista as condições 

do meio e as exigências da região. Havendo isso em conta, e atendendo 

também à forma deficiente como até então tinham funcionado quase todas 

as que chegaram a ser estabelecidas, na mesma data de 9 de Janeiro foi 

publicado um diploma legislativo pelo qual as escolas-oficinas seriam 

substituídas por escolas elementares profissionais de artes e ofícios ou por 

escolas elementares profissionais agrícolo-pecuárias, conforme se visse ser 

mais conveniente. Abria-se uma única excepção para a Escola Rita Norton 

de Matos, em Luanda, que continuaria a funcionar regendo-se pela 

legislação que lhe era particularmente aplicável. O pessoal docente 

transitava das escolas-oficinas para os novos estabelecimentos, dentro das 

exigências legais e respeitando os direitos e regalias que cada um tinha 

adquirido.  

  Em igual dia, foram criadas as escolas elementares 

profissionais de artes e ofícios em Luanda (duas, sendo uma delas na Casa 

dos Pobres), Benguela, Bié, Malanje e Huíla. Quanto a esta última, não se 

determinava a sua localização exacta, que oportunamente seria definida. 
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  A propósito da referência à Casa dos Pobres, recordamos que 

em 15 de Março de 1921 foi elevado para doze contos o quantitativo do 

subsídio anual concedido à missão religiosa portuguesa de Luanda, que 

sustentava um asilo para as crianças do sexo masculino, desde havia muito 

tempo, segundo afirmava aquele diploma legal. Atendia-se às graves 

dificuldades financeiras que se faziam sentir entre nós, ajudando a resolver 

as que directamente diziam respeito a esta instituição.  

  Na mesma data, e pelos mesmos motivos, foi também 

elevado para doze contos o subsídio anual concedido ao Asilo D. Pedro V. 

  A missão religiosa acima referida estava organizada nos 

termos do decreto de 2 de Janeiro de 1920 e, portanto, dentro das exigências 

da lei. As fugidias menções que se fazem à Casa dos Pobres, de Luanda, o 

facto de ali estar estabelecida uma escola de artes e ofícios, a recordação do 

que veio a ser a Casa Pia e a Casa dos Rapazes, levam a pensar se não 

haveria relação estreita entre a antiga missão e a instituição que existia cerca 

de vinte anos mais tarde! 

  O Asilo-Escola Rita Norton de Matos, que se governava por 

regulamento próprio, passou a partir de 12 de Março de 1938 a ser 

denominada por Escola Elementar Profissional Feminina, com o mesmo 

patrono, e adoptaria a organização, administração e tipo de funcionamento 

das demais. Continuava a ser, para todos os efeitos, verdadeiro asilo ou 

albergue de crianças indígenas pobres, garantindo-se-lhe, por portaria de 8 

de Outubro desse ano, as dotações e subsídios correspondentes. Continuava, 

no entanto, em vigor a determinação de atender as necessidades sociais sem 

distinção de etnia, podendo receber crianças europeias ou africanas. 

  Foram extintos os ofícios de costura ou equivalentes nalguns 

destes estabelecimentos  — Casa dos Pobres de Luanda, Pereira de Eça, 

Gabela, Saurimo e Santo António do Zaire.  

   Foi criada a Escola Elementar Profissional Feminina D. 

Filipa de Lencastre, em localidade que só mais tarde seria designada e que 

sabemos ter sido estabelecida em Benguela. 

  Em 11 de Fevereiro de 1939, foram distribuídas as verbas 

orçamentadas sob a rubrica "Construções e Obras Novas", às entidades: 

—Escola Agrícolo-Pecuária de Catete    40.000$00; 

—Escola Agrícolo-Pecuária de Malanje    15.000$00; 

—Escola Agrícolo-Pecuária de Humpata    12.500$00. 

  Convém esclarecer que estas verbas se destinavam a obras de 

construção de camaratas e senzalas. Assim o afirmam os textos oficiais. 

  Verificando-se que a região de Porto Amboim tinha oficinas 

particulares suficientes para satisfazerem e até excederem as necessidades 
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locais da preparação de artistas profissionais, e reconhecendo-se a vantagem 

de dirigir os nativos  para a prática dos trabalhos agrícolas, preparando 

capatazes e técnicos que pudessem servir nas explorações agrícolas e 

pecuárias dos europeus, a portaria de 18 de Março de 1939 transformou a 

Escola Elementar Profissional de Artes e Ofícios, da Gabela, em Escola 

Elementar Profissional Agrícolo-Pecuária. 

  A Huíla manifestou desde muito cedo e por diversas formas 

o seu interesse pelos problemas culturais. A explicação para isso talvez 

possa encontrar-se na profunda influência exercida pelos boers, ou bures, 

que ali se estabeleceram. Essa explicação parece muito mais plausível do 

que se quiséssemos baseá-la na presença dos colonos madeirenses, que na 

sua origem não mantinham estreito contacto com as coisas do espírito. 

Poderá ainda recorrer-se à tradição académica de Coimbra, trazida por 

personagens influentes na região. Seja o que for e como for, o certo é que 

dedicou particular atenção aos problemas culturais, amparando as iniciativas 

que visassem o enriquecimento espiritual.  

  Em 28 de Agosto de 1939, foi criada na Huíla uma escola de 

artes e ofícios para o sexo masculino, destinada a educar crianças pobres, de 

mais de doze anos de idade, brancas ou mestiças. Esta expressão pode levar-

nos a concluir que seriam excluídas as crianças de cor preta, o que não 

podemos aceitar. Alguns anos antes dava-se exactamente o contrário, tendo 

sido criadas escolas-oficinas exclusivamente destinadas aos africanos. 

  A primeira metade do século XX, em que tão profundamente 

se fez sentir a influência de diversos países europeus sem tradições de 

colonização, foi uma época muito estranha, vazia de conceitos, oscilante e  

movediça, seguindo passivamente influências e influxos que não eram os 

lusitanos! 

  O projectado estabelecimento de ensino profissional 

elementar ensinaria aos educandos os ofícios de carpinteiro, serralheiro e 

sapateiro. O seu director seria escolhido entre os professores do ensino 

primário e os alunos receberiam instrução literária equivalente aos 

programas da quarta classe. Avançou-se já em relação às antigas escolas-

oficinas que só preparavam até à terceira classe e nalguns casos só até à 

segunda. Ministraria as aulas o director do estabelecimento. Era obrigatória 

a assistência, mesmo daqueles que tivessem feito já o exame do segundo 

grau, que consolidariam a instrução anteriormente adquirida; estava também 

em causa o problema da disciplina. 

  Em 13 de Março de 1940, foi aprovado e posto em vigor o 

Regulamento da Escola de Artes e Ofícios da Huíla, a que se dava já a 

designação de  Escola de Artes e Ofícios Artur de Paiva, esclarecendo-se 
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que ficaria a funcionar em Sá da Bandeira.  

  Vem a propósito lembrar que teve o mesmo patrono a antiga 

Escola Primária Superior; foi extinta para dar lugar ao liceu. 

  Além do ensino primário elementar, a Escola de Artes e 

Ofícios Artur de Paiva, de Sá da Bandeira, ministraria a instrução relativa 

aos ofícios de carpinteiro-marceneiro, admitindo vinte alunos, serralheiro, 

com quinze aprendizes, sapateiro, também com quinze praticantes, podendo 

vir a montar a oficina de alfaiataria ou outras que se julgassem necessárias e 

convenientes, sob proposta do governador da província da Huíla, aceitando 

em cada uma das novas oficinas grupos de dez instruendos. O regulamento 

incluía programas pormenorizados, quer relativamente à instrução literária 

quer à preparação profissional. 

  Na primeira metade da década de quarenta (1941-1945), 

estavam a funcionar em Angola meia dúzia de escolas elementares de artes e 

ofícios. Duas delas estavam fixadas em Luanda — Rita Norton de Matos 

para o sexo feminino e Casa dos Pobres para o sexo masculino. Outras duas 

tinham a sede em Benguela — D. Filipa de Lencastre para as meninas e 

outra para os rapazes, sem patrono ou mal definido. Havia ainda a do Luso 

— umas vezes chamada Nun'Álvares e outras vezes Rafael Bordalo 

Pinheiro. Existia também a de Pereira de Eça, sob o nome de Cândido dos 

Reis. 

  Em paralelo com estas, funcionavam as escolas profissionais 

agrícolo-pecuárias localizadas em Catete, Cazengo, Malanje, Cuíma, 

Gabela, Silva Porto e Humpata, portanto em número de sete. Tanto umas 

como as outras devem ser consideradas de nível primário, inferiores 

portanto ao nível das escolas de designação idêntica mais tarde estabelecidas 

e que atingiram a data da proclamação da independência. 
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ESCOLAS AUTÓNOMAS 

 

  Vem de longa data o costume de dar o nome de "escola" aos 

mais diversos institutos, organismos ou serviços que se arroguem o papel de 

ministrarem qualquer tipo de instrução ou se dediquem, mesmo 

materialmente, a divulgar conhecimentos. Esta designação tanto se aplica 

aos cursos de instrução militar como à aprendizagem da condução 

automóvel, à preparação especializada de diversas profissões e ao 

treinamento intensivo em ramos muito particulares. Quem se dedique ao 

estudo sistematizado da actividade cultural poderá sentir-se perplexo e 

hesitar se deve considerá-los como elementos salientes da difusão do saber e 

da elevação do nível intelectual ou se antes deve reputá-los como 

empreendimentos de mero interesse particular com objectivo estritamente 

material e económico. 

  Realmente, essa dúvida manifesta-se por vezes de forma que 

chega a criar indecisões; mas, embora os serviços em questão tenham o 

aspecto de expansores do saber, contribuam para o alargamento do apreço 

pelas actividades intelectuais e generalização dos conhecimentos, resta-nos 

sempre o tópico de terem finalidade próxima, interesses imediatos, precisos 

e bem definidos. 

  Se procurarmos a origem da preparação profissional, 

particularmente a que se refere às artes e ofícios, não deixaremos de esbarrar 

com o empirismo organizado. Pouco o ultrapassava a estrutura de 

aprendizagem dos misteres da Idade Média, que se completava pela 

apresentação de um trabalho de reconhecido mérito e notória perfeição, 

inteiramente realizado pelo candidato à categoria de oficial-mestre, a sua 

obra-prima. No caso de ter sido aceite e classificada, ascendia à classe 

artesanal ambicionada, podia ombrear com os demais confrades. 

  Alguns serviços e instituições, tanto públicos como 

particulares, procuram preparar trabalhadores eficientes, ministrando-lhes a 

instrução profissional reputada indispensável. Aconteceu isso em Angola, 

em vários organismos, e é a eles que vamos referir-nos no presente capítulo. 

  Já tivemos oportunidade de mencionar algumas experiências 

e tentativas realizadas, nomeadamente a de Sousa Coutinho com a fundação 

do seu conhecido Trem, que preparava artífices da construção naval. 
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  Uma das experiências mais interessantes foi, por certo, a da 

Escola dos Correios e Telégrafos, iniciada no final do século passado. 

Todavia, nos primeiros tempos não deixou rastos bem salientes, escasseia o 

registo da actividade desenvolvida, embora haja sintomas suficientes para 

admitir o seu funcionamento prolongado. 

  No dia 1 de Outubro de 1919, foi proposto que o número de 

alunos a admitir naquela escola fosse de vinte e cinco, dez dos quais 

receberiam subsídio; os outros quinze eram designados por "extrordinários", 

e não sabemos exactamente o que isso significava — talvez alunos 

voluntários, assistentes, ouvintes, sem compromisso de futura contratação. 

O regulamento por que se regia o estabelecimento tinha sido aprovado em 9 

de Setembro de 1913, que se considera a data da sua fundação oficial. 

  Durante os próximos anos não aparecem referências a esta 

escola, cujo funcionamento deveria ter sido irregular, adaptando-o à 

necessidade mais ou menos premente de preparar funcionários para os 

quadros, o que dependia da estruturação dos serviços e também da 

dedicação e interesse dos responsáveis. Apenas em 30 de Abril de 1927 

surge a informação de ter sido aprovado o novo Regulamento da Escola de 

Correios e Telégrafos de Angola. Adoptou-se a partir de então o programa 

esquemático seguinte: 

 

  1º ANO 

—Magnetismo,  Electricidade  e  Electromagnetismo; 

—Telegrafia  e  Telefonia; 

—Legislação   Postal; 

—Língua   Francesa. 

 

  2º ANO 

—Magnetismo,  Electricidade  e  Electromagnetismo; 

—Língua   Francesa; 

—Legislação  Telegráfica; 

—Telegrafia e Telefonia (montagem de aparelhos e instalação de estações); 

 

  3º ANO 

—Radiotelegrafia; 

—Contabilidade; 

—Língua  Inglesa; 

—Dactilografia; 

—Telegrafia  (avarias, reparação e montagem de linhas). 
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  Em 25 de Abril de 1928, foi ordenado que a cadeira de 

"Magnetismo, Electricidade e Electromagnetismo", da Escola de Correios e 

Telégrafos, passasse a denominar-se "Electricidade e Telegrafia", ficando 

com a seguinte distribuição, indicada por anuidades escolares: 

1º Ano-Noções Gerais de Magnetismo, Electricidade e Electromagnetis-mo; 

2º Ano-Telégrafos e Telefonia; 

3º Ano-Avarias e Processos de Reparação e Montagem de Linhas. 

  Segundo determinação oficial, com data de 4 de Julho desse 

mesmo ano de 1928, foi encerrada a Escola de Correios e Telégrafos, que 

tinha sido reorganizada a menos de um ano de distância; poucas semanas 

antes haviam sido introduzidas alterações nos programas e disciplinas. Isso 

nos leva a pensar que havia pouca objectividade nas medidas tomadas, 

incompreensíveis em datas tão aproximadas, devido a manifestarem um 

antagonismo de posições de difícil explicação; a remodelação do esquema 

didáctico deveria indicar-nos que a sua actividade e funcionamento estavam 

garantidos! Segundo afirma o diploma legal, reconhecia-se a inutilidade de 

se manter a funcionar, ignorando os motivos em que se baseia tal conclusão! 

  Ainda em 18 de Maio anterior tinha sido aprovada nova 

Organização do Serviço dos Correios e Telégrafos das Colónias. Esse 

diploma atribuía aos respectivos chefes, em cada território, o encargo de 

dirigirem a Escola Prática Elementar dos Correios e Telégrafos, que em 

Angola não havia. 

  Isso talvez viesse a influir para a decisão de 29 de Setembro 

do mesmo ano, que aprovou  o Regulamento da Escola Prática Elementar 

dos Correios e Telégrafos de Angola, o que nos leva a pensar que os 

responsáveis foram forçados a rever posições, vindo assim  a tomar atitudes 

condizentes. Dava-se nessa data ao correspondente estabelecimento de 

ensino outra escalonação das matérias de estudo, distribuídas por quatro 

disciplinas, como a seguir se indica: 

 

  1ª DISCIPLINA 

—Legislação Postal e Telegráfica, Nacional e Internacional; 

—Geografia  Postal e Telegráfica; 

—Principais Linhas de Comunicação, Postais e Telegráficas. 

 

  2ª DISCIPLINA 

—Noções Gerais de Mecânica, Física Geral e Química (indispensáveis para 

 o estudo da Telegrafia); 

—Fontes de Electricidade; 

—Noções Gerais de Telegrafia Eléctrica. 
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  3ª DISCIPLINA 

—Aparelhos e Instrumentos Telegráficos;  Linhas e Sistemas Telegráficos; 

—Medições Eléctrica  (aplicadas à Telegrafia); 

—Telefones;  Telegrafia e Telefonia sem Fios. 

 

  4ª DISCIPLINA 

—Noções de Contabilidade Postal e Telegráfica; 

—Língua  Francesa  (prática de conversação e redacção). 

 

  Nem ainda desta vez conseguiu injectar-se vitalidade a este 

estabelecimento de preparação profissional. Quer fosse por desinteresse da 

população que devia aproveitar os seus serviços quer fosse por falta de 

dedicação dos responsáveis e fraco apoio das autoridades, o certo é que em 

17 de Abril de 1929 a Escola Prática Elementar dos Correios e Telégrafos 

era encerrada, por falta de frequência. Esta expressão, que outras vezes se 

usou, nem sempre deve aceitar-se na sua simplicidade e pureza, pois pode 

encobrir causas mais complexas e motivos mais profundos. 

  O mal não era ainda de morte. No vaivém das iniciativas 

governamentais podemos registar a decisão de 25 de Setembro desse mesmo 

ano, pela qual se determinava que a Escola Prática Elementar dos Correios e 

Telégrafos de Angola deveria reabrir, pois tinham sido admitidos alguns 

funcionários sem conhecimentos técnicos indispensáveis e que se reputavam 

necessários para bem exercerem as suas funções, pelo que se atribuía a este 

estabelecimento o papel de os preparar. 

  A Organização dos Serviços dos Correios e Telégrafos da 

Colónia de Angola, aprovados em 12 de Fevereiro de 1931, trata 

expressamente, no seu Capítulo XIV, do ensino profissional a ministrar pela 

Escola Prática Elementar. Ao mesmo tempo, o documento dá-nos o 

esquema das matérias ensinadas, que continuavam a ser distribuídas por 

quatro disciplinas, embora os pontos focados sofressem algumas alterações, 

que podem encontrar-se fazendo a comparação com o anterior. O esboço 

agora introduzido era assim ordenado: 

 

  1ª DISCIPLINA 

—Legislação Postal e Telegráfica,   Nacional e Internacional; 

 

  2ª DISCIPLINA 

—Língua Francesa;            

—Mecânica, Física e Química (indispensáveis para  o estudo da Telegrafia). 
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  3ª DISCIPLINA 

—Telegrafia Eléctrica (Fontes da electricidade, aparelhos, 

instrumentos,linhas  e sistemas telegráficos, medições eléctricas aplicadas 

à Telegrafia); 

—Telefones, Telegrafia e Telefonia sem Fios. 

 

  4ª DISCIPLINA 

—Geografia Postal e Telegráfica; Principais Linhas de Comunicações 

Postais e Telegráficas. 

 

  No dia 9 de Novembro de 1933, foi aprovado e entrou em 

vigor o Regulamento da Escola Prática Elementar dos Correios e 

Telégrafos da Colónia de Angola, que se dizia ter sido já aprovado em 18 de 

Maio de 1928. Já referimos essa data, sob outro ponto de vista. Uma vez 

mais se indicava o esquema das matérias de estudo ministradas aos alunos 

que a frequentassem, estruturalmente pouco diferente do anterior. O mais 

importante é que se fazia a distribuição por anos de estudo, em vez de ser 

por disciplinas escolares. A título de curiosidade, e até porque tem origem 

no Governo de Lisboa, e se destinava a todas as escolas deste tipo, de todos 

os territórios dominados por Portugal, incluiremos o escorço dos temas 

docentes, que eram os seguintes: 

 

  1º ANO 

—Legislação Postal e Telegráfica, Nacional e Internacional; 

—Língua Francesa; 

—Física Geral — Mecânica, Acústica, Calor, Óptica e Electricidade, 

indispenáveis para o estudo da Telegrafia, Telefonia e Radiotelegrafia); 

—Linhas Telegráficas e Telefónicas —  Telefone,  Telegrafia e 

Radiotelegrafia  (Estudo  prático dos  aparelhos, instrumentos e sistemas 

telegráficos; medições eléctricas aplicadas à Telegrafia); 

—Geografia Postal e Telegráfica — Principais Linhas de Comunicações; 

—Aritmética — Noções de Contabilidade Postal e Telegráfica; 

—Manipulação e Recepção Telegráfica Morse — Por fita e por acústica. 

 

  2º ANO 

—Legislação;  Electricidade;   Química; 

—Aritmética;   Contabilidade; 

—Instalações e Linhas — Aparelhos de Telefonia e Radiotelefonia; 

—Principais Linhas Telegráficas, Nacionais e Internacionais; 
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—Transmissões —  Por fita e por acústica. 

 

  O ensino geral era ministrado em Angola, na escola que 

funcionava em Luanda. O ensino especial continuava a ser ministrado em 

Portugal, na escola que funcionava em Lisboa. 

  Pode dizer-se que acabam aqui as referências à Escola dos 

Correios e Telégrafos, pois não volta a fazer-se menção dela no futuro. Não 

sabemos se os resultados obtidos justificaram toda a actividade legislativa e 

normativa que se registou. 

  Não podemos deixar de pensar na Escola de Correios e 

Telégrafos ao ter conhecimento de que, em 7 de Setembro de 1939, foi 

criada em Angola a Escola de Radiotelegrafia, com a finalidade de preparar 

operadores radiotelegrafistas e mecânicos electricistas. Os alunos deveriam 

ter idade compreendida entre os dezasseis e os vinte e cinco anos, exigindo-

se como habilitação literária mínima o primeiro ciclo liceal (3º ano) ou 

equivalente, para a matrícula no curso de operadores, e o exame de segundo 

grau da instrução primária, vulgarmente designado por exame de quarta 

classe, para o curso de mecânicos electricistas.  

  A duração do estudo neste estabelecimento de preparação 

profissional era de um ano. Os alunos não podiam frequentar a escola mais 

de dois anos. No final do primeiro semestre lectivo, caso tivessem 

aproveitamento, começariam a frequentar o estágio de prática de serviço, em 

diversas especialidades. O programa dos estudos era o seguinte: 

 

 CURSO DE OPERADORES RADIOTELEGRAFISTAS 
—Noções de Electricidade e  sua aplicação na Radiotelegrafia (Fenómenos 

eléctricos, condensador, corrente, magnetismo, rádio-electricidade); 

—Máquinas Térmicas e Eléctricas  (Ideia geral do seu funcionamento, 

motor de combustão, gerador de corrente alterna e contínua); 

—Manipulação e Recepção Auditiva (Transmissão correcta); 

—Legislação Radiotelegráfica Nacional e Internacional (Interpretação dos 

regulamentos sobre Radiotelegrafia, Radiotelefonia e Radiodifusão); 

—Prática de Oficinas e de Aparelhagem Radiotelegráfica (Reparação e 

construção de peças, montagem e desmontagem de máquinas, condução e 

conservação do material das estações). 

 

 CURSO DE MECÂNICOS ELECTRICISTAS 
—Máquinas Térmicas e Máquinas Eléctricas; 

—Prática de Oficinas e de Aparelhagem  Radiotelegráfica (Idêntica à 

indicada para o Curso de Operadores Radiotelegrafistas). 
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  Por diploma de 25 de Novembro do mesmo ano de 1939, 

foram fixadas as importâncias a pagar, como propina de matrícula, nesta 

escola. Quanto ao funcionamento, não dispomos de informações concretas 

que nos digam qual foi, assim como nada se sabe dos resultados obtidos. A 

circunstância de não ter deixado nome nem ter criado tradição é indicativo 

de que o seu papel foi limitado e reduzida a sua influência na vida angolana. 

 

* * * 

 

  Em 23 de Abril de 1920, foi publicado o Regulamento da 

Imprensa Nacional de Angola, que fala da organização da sua biblioteca, e 

se refere longamente à estruturação da Escola de Artes Gráficas. Esta 

unidade vinha de longe, tendo sido estabelecida nos termos da portaria 

publicada em 9 de Setembro de 1913. No fim de contas, não era mais do que 

um grupo de aprendizes de composição, de impressão e de outras 

especialidades da arte tipográfica, naquele tempo de uso e aplicação 

correntes. Pouco se parecia com um estabelecimento de ensino como nós o 

imaginamos. Não deve ter dado resultados satisfatórios, pois nas 

reorganizações futuras deixou de se lhe prestar a atenção que desta vez 

ainda mereceu. Nunca mais colhemos notícias que se lhe reportem. 

  Em 5 de Junho de 1930, foi criada em Luanda uma escola 

técnica elementar, destinada a preparar pessoal para os cargos de apontador, 

chefe de conservação e hidrometrista. Desconhecemos até a sua verdadeira 

denominação, que o diploma legal não registou. A fundação desta escola, 

segundo se esclarecia no texto do documento, não trazia encargos materiais 

ao Estado; ficaria  na  dependência dos Serviços de Obras Públicas; os seus 

mestres, que ensinariam gratuitamente, seriam recrutados entre os seus 

funcionários superiores. A habilitação literária e profissional dos alunos 

obedeceria ao seguinte esboço programático:—  

—Aritmética e Geometria; Topografia e Hidrometria; Construção Civil; 

—Construção de Estradas; Sua Reparação; Sua Conservação. 

  Segundo informações fornecidas por um diploma oficial com 

a data de 24 de Maio de 1922, foi criada em Luanda uma Escola de 

Sargentos e igualmente, ao lado dela, uma Escola de Oficiais, que se 

destinavam a preparar elementos para os quadros castrenses, dando-lhes 

instrução literária, técnica e estratégica que os levasse a bem cumprir os 

seus deveres e a exercerem a sua função com brio e dignidade. 

  Em 7 de Maio de 1941, era criada em Luanda a Escola 

Militar de Enfermagem. Pouco antes, tinham sido fundadas escolas para a 
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preparação dos quadros militares, em diversas povoações de Angola e 

diversas corporações militares, a que se não faz referência por estarem fora 

das características que se pretende dar a este trabalho. A propósito, não 

deixaremos de informar que, pouco depois daquela data, foi estabelecida 

também a Escola de Artífices Militares Indígenas, a que também não 

dedicamos mais espaço, por motivos óbvios. 

  Quanto à Escola Militar de Enfermagem, diremos que 

preparava os futuros enfermeiros tendo em conta os aspectos teóricos, 

práticos e técnicos, em harmonia com o escorço que se segue: 

 

Parte teórica 
—Anatomia e Fisiologia Humanas;   Higiene Geral;    Água e sua 

purificação; 

—Deveres do Pessoal de Enfermagem;   Administração  de  Medicamentos. 

Parte prática 
—Primeiros Socorros;  Respiração Artificial;  Hemorragias; 

—Injecções;  Pensos; Fracturas. 

Parte técnica 
—Bolsa de Maqueiro; Maca; Autoclave; 

—Ambulância; Posto de Socorros Portátil. 

 

  Em 19 de Fevereiro de 1938, foram atribuídos vinte contos 

de subsídio às bibliotecas de medicina instaladas junto dos hospitais de 

Luanda, Benguela, Silva Porto, Lubango Malanje e Maquela do Zombo. 

Seriam consideradas instituições de apoio às Escolas de Enfermagem, 

estabelecidas em cada uma das cinco localidades, sede das províncias que 

então havia em Angola.  

  Nos meados do ano seguinte, em 5 de Agosto de 1939, foi 

aprovado e entrou em execução o Regulamento das Bibliotecas de Medicina 

da Colónia de Angola. Haveria em Luanda uma Biblioteca Central, e seriam 

estabelecidas, se  não estivessem já, as bibliotecas provinciais em cada uma 

das cidades mencionadas. Funcionava ali, excepto em Luanda, a respectiva 

Escola Provincial de Enfermagem. Desconhecemos tudo quanto a elas se 

refere. 

 

* * * 

 

  Vamos agora referir-nos com maior atenção e com mais 

pormenores à preparação do pessoal de enfermagem, em Angola, ao 

funcionamento da Escola de Enfermeiros.  
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  Sabemos que pela portaria de 4 de Fevereiro de 1919, 

assinada por Filomeno da Câmara Melo Cabral, foi aumentado o subsídio 

mensal concedido aos praticantes indígenas do Curso de Enfermagem, 

elevando-o para 15$00 mensais. Este número pode induzir-nos em erro, 

julgando-o extremamente baixo; ora isso não é exacto, pois se fizermos 

comparações e atendermos à valorização monetária concluiremos que 

mesmo algumas bolsas de estudo ficavam neste patamar. Foi exactamente 

nesta altura que começou a sentir-se inflação acelerada. Aquele subsídio era 

especialmente destinado a despesas alimentares, até então de tipo indígena, 

muito barato, e só a partir daqui começou a considerar-se a hipótese de ir 

sendo substituído pelo tipo europeu, mais rico de nutrientes, mais saboroso 

mas muito mais dispendioso. Os praticantes que abandonassem o curso 

teriam de reembolsar o Estado das quantias recebidas. O subsídio em 

questão, segundo esclarecia aquele diploma, tinha sido criado pela portaria 

de 10 de Janeiro de 1916. Naquela data era autorizada a abertura de um 

concurso para a admissão de dez praticantes de enfermagem, nativos do 

país. 

  A Organização dos Serviços de Saúde de Angola, 

aprovada em 1 de Março desse ano de 1919, previa que funcionasse no 

hospital de Luanda a Escola de Habilitação Profissional de Enfermeiros, 

dos dois sexos, europeus e indígenas, inteiramente subordinada ao director 

do estabelecimento hospitalar. Esclarecia-se que continuaria a ser mantido o 

Curso de Enfermeiros, alargando e aperfeiçoando o seu funcionamento. 

Além disso, criar-se-ía um Curso para Preparação de Enfermeiras-Parteiras 

Indígenas.  

  O Regulamento-Geral dos Serviços de Saúde da Província 

de Angola, publicado em 15 de Abril de 1920, dedicava um dos seus 

capítulos (o XII) à organização e funcionamento da Escola de Habilitação 

Profissional de Enfermeiros. O ano lectivo, nesse estabelecimento de 

ensino, começaria em 1 de Maio e terminaria em 31 de Janeiro; as 

matrículas efectuar-se-íam no decorrer do mês de Abril, embora naquele ano 

o prazo fosse prorrogado até 15 de Maio, marcando-se a abertura das aulas 

para o dia 17. No mês e ano em referência, em 20 de Maio, foi publicado o 

Regulamento da Escola de Habilitação Profissional de Enfermeiros da 

Província de Angola, estabelecendo como se processaria o seu 

funcionamento, em ordem a poderem colher-se os melhores resultados 

práticos. 

  Entretanto Angola, e sobretudo a sua capital, Luanda, foi 

assolada por uma epidemia de peste bubónica, que causou grandes 

apreensões. Em 21 de Outubro de 1922, foi aberto um crédito especial de 
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mil contos para fazer face às despesas com os trabalhos de saneamento da 

cidade, a fim de poder pôr-se um travão à marcha da doença. Na mesma 

data, a Repartição Superior de Saúde e Higiene foi autorizada a requisitar, a 

bem da saúde pública, às farmácias, drogarias, armazéns e demais 

estabelecimentos comerciais, todos os desinfectantes que possuíssem em 

depósito; serim pagos ao preço do custo, por consulta das facturas, acrescido 

das despesas supervenientes. A distribuição destes produtos pelos hospitais, 

repartições públicas, quartéis, escolas, serviços do Estado e indigentes seria 

inteiramente gratuita; as pessoas e entidades que não tivessem direito a 

recebê-lo de graça pagá-lo-íam pelo mais baixo preço que pudesse ser-lhes 

atribuído.  

  Apesar de se não tratar de uma actividade escolar ou cultural, 

não queremos deixar de lhe fazer referência, pois foi uma esplêndida lição, 

uma medida de defesa da saúde pública, que está na base de muito esforço, 

grande dedicação e notório interesse pelo bem-estar geral — fim último do 

papel e da acção dos governantes. Se muitas vezes apontámos deficiências, 

não deixaremos de reconhecer virtudes e salientar devotamento elogioso. 

  Embora não queiramos fazer a história do que foi sendo feito 

para garantir um regular e abundante abastecimento de água à cidade de 

Luanda, não deixaremos de dizer que, em 1 de Março de 1923, foi 

autorizado o resgate da concessão do fornecimento, para poder transformar-

se em serviço público. Os encargos ficariam limitados a quarenta contos por 

ano, que seriam pagos até ao final do contrato. 

  A propósito desta importância e do crédito de mil contos 

atrás referido, cuja comparação apresenta uma disparidade inconcebível, e 

ainda em relação com o que dissemos ao falar do subsídio aos praticantes de 

enfermagem, devemos esclarecer e repetir mais uma vez que se registou 

nesse tempo, em Angola, uma desvalorização da moeda que mal podemos 

calcular e compreender. Referimo-nos a isto em vários pontos deste 

trabalho. A preocupação das condições sanitárias fez com que o problema 

da água subisse ao primeiro plano dos problemas governamentais. 

  Apesar de ser assunto um tanto marginal — e já que estamos 

a desviar-nos bastante do tema central deste capítulo — não deixaremos de 

dizer que, por determinação com data de 5 de Abril de 1929, foi dado o 

nome do conhecido médico investigador da doença do sono, Aires Kopke, 

ao pavilhão de cirurgia do Hospital Indígena de Luanda. Segundo se 

afirmava, seguia-se o princípio de dar aos estabelecimentos, obras ou 

melhoramentos importantes de utilidade pública o nome de figuras ilustres a 

quem a Nação deve reconhecimento pelos inestimáveis serviços prestados à 

colectividade. A determinação deste princípio valia também quando se 
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atribuíam patronos às escolas. 

  Com a data de 24 de Junho de 1931, foi suspenso o 

funcionamento das escolas de enfermagem, para europeus, em todo o 

território de Angola, com excepção da de Luanda, devido às grandes 

dificuldades económicas com que se debatia o tesouro público. A Escola de 

Enfermagem de Luanda era mantida porque tinha melhores condições para a 

boa preparação profissional dos enfermeiros, devido a estar em contacto 

permanente com os doentes do hospital. Reconhecia-se, justificando deste 

modo a medida tomada, que seria suficiente para preparar o pessoal de 

enfermagem de que Angola carecia.  

  Em consequência do que fica dito, em 7 de Março de 1932, 

foram transferidas para a Escola de Enfermagem de Luanda todas as verbas 

orçamentadas para as demais, nos distritos de Bié, Congo, Cuanza-Norte, 

Huíla, Malanje, Moçâmedes, Moxico e Zaire, e destinadas à compra de 

material escolar. A sua soma atingia a insignificante quantia de... 5.500$00. 

  Por determinação das autoridades angolanas, subscrita em 13 

de Fevereiro de 1937, procurou-se dar novo incremento ao ensino da 

enfermagem, em Angola. Verificara-se ser necessário dar conhecimentos 

técnicos suficientes, embora rudimentares, ao pessoal indígena que 

trabalhava nos hospitais, postos sanitários, enfermarias e casas de saúde, a 

fim de que os primeiros socorros e serviços de assistência mais elementares 

pudessem ser prestados nos locais em que se manifestava a sua necessidade, 

ou o mais próximo possível deles, com a perfeição desejável. Pretendia-se 

ainda combater a chamada medicina gentílica, assim como o curandeirismo, 

naquilo que se reputava nocivo; admitia-se que causassem o agravamento do 

estado de saúde dos enfermos, provocando a morte, incapacidade ou 

deformidades permanentes, sem falar no aumento de sofrimento que 

causavam aos padecentes. Tinha-se em vista favorecer o desenvolvimento 

demográfico angolano, considerando a população o maior valor de um país. 

Os governos de cada uma das províncias que então havia em Angola foram 

autorizados a criar a sua Escola de Enfermagem, dentro dos limites da sua 

jurisdição, incluindo no respectivo orçamento de receitas e despesas as 

verbas suficientes para o seu normal funcionamento. A Escola de 

Enfermagem da Província de Luanda, contudo, ficaria instalada em Maquela 

do Zombo, pois ainda ficava dentro dos seus limites geográficos, isto é, 

dentro dos limites da província que tinha a sua sede na capital angolana. 

Previa-se ainda a criação de uma Escola de Enfermagem no distrito de 

Cabinda. Os candidatos à frequência deveriam ter idade compreendida entre 

os dezasseis e os trinta anos. O ensino ministrado às raparigas seria 

particularmente encaminhado no sentido de as preparar para prestar 
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assistência às mulheres grávidas, parturientes, recém-nascidos, crianças 

pequenas e outras actividades relacionadas com a Puericultura ou Pediatria, 

sem deixar de se insistir, de modo muito particular, nos preceitos e cuidados 

da higiene geral. 

  Em 2 de Outubro de 1937, foi aprovado o Regulamento das 

Escolas Provinciais e Núcleos do Ensino da Enfermagem da Colónia de 

Angola. Era este o respectivo programa: 

—Noções sumárias e práticas da anatomia e fisiologia humanas; 

—Funções técnicas do enfermeiro; 

—Conhecimento prático dos actos mais frequentes da enfermagem; 

—Conhecimento prático da sintomatologia de fácil diagnóstico; 

—Colheita dos mais elementares elementos de informação clínica; 

—Noções muito sumárias e práticas de dietética. 

  Em 4 de Fevereiro de 1939, reconheceu-se a necessidade de 

facilitar aos enfermeiros e auxiliares de enfermagem, nativos de Angola, a 

qualificação legal para poderem ascender às diversas categorias a que se 

referia o decreto do Alto-Comissariado da República Portuguesa, de 17 de 

Novembro de 1921, e tendo em consideração que haviam sido suspensos, 

em 24 de Junho de 1931, os cursos elementar e geral das escolas de 

enfermagem, ficando apenas a funcionar a de Luanda, determinou-se que os 

enfermeiros-auxiliares nativos, de primeira e segunda classes, pudessem 

requerer o exame do segundo ano do Curso Geral de Enfermagem, perante  

júri competente, constituído pelo chefe da Repartição Provincial de Saúde e 

Higiene, delegado de saúde, farmacêutico ou  funcionário de secretaria em 

serviço na sede de cada uma das províncias. Os enfermeiros-auxiliares 

nativos, de terceira classe, que tivessem o exame do curso elementar, criado 

pelo diploma legislativo de 17 de Novembro de 1921, com cinco anos de 

bom e efectivo serviço e boas informações documentalmente comprovadas, 

poderiam prestar provas de exame do Curso Elementar de Enfermagem. As 

designações são idênticas, mas deveria haver nisto alguma diferença! Foram 

reabertos os cursos gerais de enfermagens previstos no mesmo diploma (de 

17-XI-21), nas sedes dos distritos, adoptando-se os programas em vigor na 

Escola Central de Enfermagem, de Luanda. Contudo, estas iniciativas não 

poderiam acarretar despesas ao Estado, limitação muito singular e que nos 

deixa perplexos quanto à eficiência que delas poderia esperar-se e frutos 

práticos a produzir. Os legisladores tomam por vezes atitudes que não 

podemos deixar de considerar desconcertantes! 

  Em 29 de Janeiro de 1941, era aprovado e posto em execução 

o Regulamento das Escolas de Enfermagem. Damos a seguir o esquema dos 

seus programas, que nos parece ser a melhor forma de evidenciar a sua 



453 

actividade e o seu valor: 

 

—CURSO GERAL DE ENFERMAGEM 

 

  1º ANO 

—Elementos de anatomia e fisiologia humanas; 

—Prática de enfermagem; 

—Noções elementares de farmácia; 

—Elementos de obstetrícia (somente para o sexo feminino). 

 

  2º ANO 

—Elementos de anatomia e fisiologia patológicas e prática de autópsias; 

—Prática de enfermagem; 

—Noções elementares de obstetrícia e pediatria; 

—Técnica administrativa, escrituração e legislação. 

 

—CURSO ELEMENTAR DE ENFERMAGEM 

 

  1º ANO 

—As três primeiras disciplinas do Curso Geral; 

 

  2º ANO 

—Noções gerais sobre doenças mais comuns na Colónia, especialmente  

entre os indígenas, doenças contagiosas e epidémicas, prática de autópsias; 

—Prática de enfermagem; 

—Noções sobre os medicamentos mais usuais, sobretudo os que fazem parte 

das ambulâncias dos postos sanitários, fórmulas terapêuticas mais utilizadas 

e designadas no formulário oficialmente aprovado; 

—Técnica administrativa, escrituração e legislação. 

 

  Seguia-se a este esquema a explanação pormenorizada dos 

temas referidos e dos tópicos a focar no ensino de cada disciplina. 

  Em 26 de Fevereiro de 1941, foi concedida a possibilidade de 

os europeus aprovados nas provas do primeiro ano do Curso Geral de 

Enfermagem e os nativos com aprovação no antigo Curso Elementar de 

Enfermagem  ou no primeiro ano do Curso Geral requererem e fazerem 

exame extraordinário, na primeira quinzena de Maio. Era levada em 

consideração a circunstância de estarem habilitados com parte do curso, 

com validade legal, e não poderem frequentar as aulas a ministrar nas 

escolas de enfermagem então organizadas. A preparação profissional do 
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pessoal técnico auxiliar dos médicos em exercício estava a merecer grande 

interesse aos responsáveis pela governação. Nos anos futuros este assunto 

voltaria mais vezes a ser focado, prestando-lhe a atenção merecida, e 

preparando projectos mais vastos, embora com características muito 

especiais, e que em breve se reconheceu não estarem adaptadas à realidade 

angolana, quer como território administrado por Portugal quer como país em 

vias de independência. Voltaremos a registar o que se foi fazendo, à medida 

que os factos surgirem cronologicamente. 

  Em 16 de Dezembro de 1942, foi publicada uma portaria que 

deu nova redacção a um dos artigos do Regulamento das escolas de 

Enfermagem, que se reconheceu não convir manter. Por isso, foram 

introduzidas algumas alterações nos programas, declarando-se que "a quarta 

disciplina era destinada somente aos alunos do sexo feminino, sendo comum 

ao Curso Geral e ao Curso Elementar de Enfermagem".  

  Em relação ao segundo ano do Curso Geral de Enfermagem, 

introduziu-se uma disciplina nova, ficando a ter cinco em vez de quatro. Era 

designada por Prática Farmacêutica e dava continuidade ao estudo feito no 

ano anterior; na enumeração atribuída ficou em terceiro lugar.  

  Referindo-nos ao Curso Elementar de Enfermagem, podemos 

dizer que foi introduzido nele o estudo de Noções de Obstetrícia e Pediatria 

— 2ª Parte, que constituía a quinta disciplina do segundo ano e era comum 

com a quarta disciplina do segundo ano do Curso Geral.  

  Um diploma legal assinado e publicado em 29 de Novembro 

de 1943 aprovou os programas dos exames finais de enfermeiros, de 

dentistas e de parteiras, sendo nomeados os respectivos júris, que seriam 

constituídos do seguinte modo: 

—Para exame de enfermeiro 

—O director dos hospitais de Luanda e dois professores da Escola Central 

de Enfermagem; 

—Para exame de dentista 

—O mesmo presidente de júri, o segundo cirurgião e o médico estomatolo-

gista dos hospitais de Luanda; 

—Para exame de parteira 

—O director e dois cirurgiões dos hospitais de Luanda. 

  Quanto aos programas elaborados e adoptados depois da 

competente aprovação, abrangiam a matéria seguinte: 

—Para enfermeiros 

—O programa do Regulamento das Escolas de Enfermagem, aprovado em 

29 de Janeiro de 1941; 

—Para dentistas 
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—Anatomia e fisiologia da boca e dos dentes, patologia bucal e patologia 

dentária, dentisteria operatória e cirurgia buco-dentária, prótese fixa, prótese 

móvel e elementos de ortodôncia (Cada um destes pontos era 

minuciosamente explicado e subdividido); 

—Para parteiras 

—Noções gerais da estrutura e funções do corpo humano, estudo anatómico 

da bacia da mulher, órgãos genitais femininos, fisiologia da menstruação, 

ovulação, fecundação, gravidez, anatomia e fisiologia do embrião, do feto e 

seus anexos, sinais da gravidez, deveres da parteira, higiene, assepsia e 

antissepsia, acidentes do parto, puerpério, distocia, auto-intoxicação 

gravídica, eclampsia, pielite, hemorragias e infecções dos recém-nascidos.  

  Na data de 18 de Setembro de 1940, foi aprovado o 

Regulamento da Escola de Agrimensura, criada em 28 de Janeiro de 1916. 

Teria dois graus de ensino. Para a matrícula no primeiro, seria preciso ter 

como habilitações literárias e científicas o curso complementar de ciências 

ou, pelo menos, o curso geral dos liceus; para a frequência do segundo era 

exigido o aproveitamento no primeiro grau. Os seus programas 

esquemáticos eram os seguintes: 

 

  1º GRAU 

—Estudo dos instrumentos empregados nos trabalhos topográficos; 

—Operações topográficas; 

—Levantamentos fotogramétricos; 

—Noções de astronomia aplicadas à topografia; 

—Levantamentos subterrâneos; 

—Escalas e projecções, usadas em trabalhos topográficos; 

—Generalidades sobre relevo terrestre; 

—Desenho topográfico; 

—Legislação sobre concessão de terrenos. 

 

  2º GRAU 

—Noções gerais sobre teoria dos erros; 

—Trigonometria esférica; 

—Ideia geral sobre a forma da Terra; 

—Noções de Cartografia; 

—Operações geodésicas; 

—Observações astronómicas; 

—Levantamentos cadastrais. 

 

  A longa enumeração das escolas autónomas pode deixar-nos 
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a dupla impressão de se ter feito muito, se admitirmos que tudo obteve 

êxito, ou de o fracasso ser total, se aceitarmos que os resultados foram muito 

inferiores ao que seria razoável esperar. No balanço final, somos forçados a 

reconhecer que algo se obteve, embora pudessem esperar-se frutos mais 

abundantes.  

  Ao salientar os esforços empregados, quisemos simplesmente 

demonstrar que os problemas não ficaram no esquecimento, tendo sido 

postos em equação e tentada a sua solução. Para compreendermos na sua 

complexidade o resultado obtido, teremos de entrar bem dentro do jogo de 

causas e motivos que o determinaram. Devemos ter ainda em conta que os 

planos elaborados visavam fins particulares, não pretendendo atingir a 

extensão que possa atribuir-lhes quem não tiver bem presentes as limitações 

específicas de cada um dos casos considerados. 
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LICEU SALVADOR CORREIA 

 

  O ensino liceal era uma preocupação constante dos 

responsáveis pela governação de Angola. Desde longa data se sonhava com 

ele, chegando mesmo a fazer-se diversas tentativas, algumas de iniciativa e 

responsabilidade particulares, sem que o Estado se comprometesse com 

isso. No entanto, também os governantes tentaram estabelecê-lo por 

diversas vezes, sob a modalidade que parecia mais adequada. 

  Teoricamente, Angola dispunha do ensino liceal desde 

meados do século XIX, quando foi fundado o seminário-liceu de Luanda; na 

prática, porém, pouco ou nada se fez, a sua existência legal pouco ou nada 

adiantava. O seminário-liceu teve vida muito agitada e funcionamento muito 

incerto e muito irregular, diversas interrupções da sua actividade, resultados 

problemáticos e frequência oscilante. Não tinha continuidade garantida e, 

consequentemente, não oferecia condições de estabilidade. 

  Já no seu relatório de 1861 o governador-geral Sebastião 

Lopes Calheiros e Meneses defendia a criação de um liceu distrital em 

Luanda, autónomo do seminário, nos moldes em que funcionavam os seus 

congéneres metropolitanos; contudo, reconhecia que as condições locais não 

permitiam que viessem a esperar-se dele frutos abundantes. Outras 

referências poderiam reunir-se, se houvesse a preocupação de registar todas 

as iniciativas, todas as tentativas e hipóteses; mas não vale a pena dedicar a 

este pormenor interesse esgotante e preocupações exaustivas! 

  Ao longo das páginas anteriores fomos fazendo as 

necessárias referências a este problema. Dispensamo-nos agora de fazer 

repetições desnecessárias e fatigantes. 

  Em 1882, o seminário-liceu foi transferido para a Missão 

Católica da Huíla, onde se manteve até 1907. Durante todos estes anos, um 

quarto de século, Luanda esteve desprovida do ensino liceal e parece ter 

sentido pouco a sua falta! É o pior que pode dizer-se! A cultura intelectual 

não tinha então o interesse que hoje tem, sendo relativamente poucos os que 

a apreciavam. Todavia, não deve passar sem referência a circunstância de o 

período em questão registar na capital de Angola a existência e permanência 

de um grupo de individualidades que se tornou conhecido pelo valor 

intelectual e vastidão da cultura, sendo uma época característica do que mais 

tarde veio a ser designado por crioulidade angolense, de actuação destacada 
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  Insere-se exactamente neste período a referência ao capitão 

Durão Pais, quando afirma que, no dia 25 de Abril de 1890, se reuniram 

perto de trinta africanos em casa de Caetano Vieira Dias, na cidade de 

Luanda, tendo resolvido solicitar ao Governo a criação de um liceu nacional 

nesta capital, onde fossem ministrados os estudos correspondentes, o que se 

reputava de grande interesse para a elevação do nível cultural angolano. Foi 

uma iniciativa infrutífera! 

  Em 7 de Abril de 1904, foi publicada uma portaria na qual se 

salienta que o estado da instrução pública em Angola não correspondia à 

importância da população indígena civilizada e ao crescente movimento de 

colonização europeia. Esta Província, pelo conjunto das suas condições 

naturais, constituía um importante núcleo de povoamento europeu, mas para 

que a persistência das famílias se prolongasse e fortalecesse importava criar 

os estabelecimentos de ensino que evitassem a deslocação dos filhos para 

Portugal e as avultadas despesas que isso acarretava. Angola merecia 

possuir um estabelecimento de ensino secundário que ministrasse a 

instrução de todas as matérias e disciplinas dos programas oficiais, até ao 

último grau do curso complementar, como acontecia já em Macau e em 

Goa. O mesmo diploma nomeava uma comissão encarregada de fazer o 

estudo indispensável, e que tinha a seguinte constituição: 

—Dr.Manuel Teixeira de Sampaio Mansilha, secretário-geral de Angola; 

—Dr.António José Cardoso de Barros, procurador da Fazenda Pública; 

—Dr.José Soares Pinto de Cabedo e Lencastre, juiz de Direito, em Luanda; 

—Sebastião Nunes da Mata, capitão, director das Obras Públicas; 

—Julião Monteiro Torres, presidente da Câmara Municipal de Luanda; 

—Norberto Correia Lopes, vereador do pelouro da Instrução; 

—Dr.Manuel Alves da Cunha, vigário-geral da diocese, que desempenharia 

 as funções de secretário. 

  Era-lhes conferido o encargo de determinarem as bases da 

criação de um liceu em Luanda, elaborando um relatório que seria 

apresentado à consideração e estudo do Governo-Geral, que afirmava 

esperar muito da inteligência, do zelo e  da competência de todos os 

membros. Assinou esta portaria Custódio Miguel Borja, que desta forma 

deixou o seu nome ligado a uma iniciativa que poderia ter sido influente 

para a elevação cultural e valorização da população angolense. No primeiro 

volume desta obra já se mencionou o nome deste governante, salientando o 

seu interesse pela instrução popular. 

  A comissão acima referida veio a ser extinta em 8 de Agosto 

seguinte, depois de ter levado a cabo a missão de que fora incumbida; em 25 

de Julho já o Conselho Inspector de Instrução Pública aprovava por 
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unanimidade o relatório apresentado, que dois dias depois era remetido para 

Lisboa, onde se deve ter perdido naquele mare magnum de papéis.  

  Segundo um resumo de Alberto Correia, funcionário superior 

da Secretaria-Geral, poeta, correspondente do jornal O Primeiro de Janeiro, 

que se publicava na cidade do Porto, o liceu de Luanda, a ser criado, 

seguiria o plano e os programas dos liceus metropolitanos; a Câmara 

Municipal forneceria as instalações; os recursos monetários seriam 

realizados pela contribuição das câmaras e comissões municipais, com as 

verbas destinadas à Escola Principal, que seria extinta, e com um subsídio 

do Governo-Geral; o plano de estudos abrangeria cinco anos, começando 

com um, o primeiro, e aumentando outro em cada anuidade escolar; o ano 

lectivo começaria em 1 de Maio e terminaria em 11 de Janeiro; os alunos 

poderiam transitar deste para os demais liceus portugueses. 

  O diploma que dissolveu a comissão louvou os seus 

membros pela maneira proficiente, zelosa e inteligente como se 

desempenharam do encargo que lhes fora atribuído.  

  Quando o general José Augusto Alves Roçadas desempenhou 

o cargo de governador-geral de Angola, publicou com a data de 1 de Junho 

de 1910 o seu projecto de reorganização do ensino primário, secundário e 

profissional, da Província. Previa a criação de escolas móveis e do que ainda 

chegou a designar por Instituto Politécnico de Luanda. Este estabelecimento 

de ensino ministraria aos seus alunos as matérias que faziam parte do curso 

geral dos liceus e manteria paralelamente um curso normal e um curso 

profissional. O primeiro duraria cinco anos lectivos; o curso normal teria a 

duração de três anos, que era quanto tempo demorava também o curso 

profissional. Desconhecendo o esquema elaborado e os programas 

estabelecidos, não podemos fazer ideia exacta do projecto; ignoramos, por 

exemplo, se os cursos normal e profissional davam continuidade ao curso 

liceal ou se eram independentes. Não é fácil saber o que se pretendia com a 

criação do Instituto Politécnico; a expressão empregada, "curso normal", 

leva-nos a pensar numa escola para preparação de professores, pois aquela 

denominação empregava-se então com tal significado; quanto às profissões 

a ser ensinadas, também ignoramos quais fossem. 

  Nos anos que se seguiram à proclamação da República 

Portuguesa não se registaram tentativas sérias para estabelecer o ensino 

liceal em Angola, pois havia mais em que pensar!  As preocupações dos 

governantes dirigiam-se para outros assuntos, então considerados mais 

prementes. Este é um dos maiores males da actividade política, deixa-se 

arrastar pelas solicitações e exigências ocasionais, pela pressão de grupos, 

momentaneamente exercida, relegando para mais tarde a solução de 
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problemas importantes e sérios, de dificuldades profundas, mas que não 

impõem urgência terminante e solução imediata!  Contemporizar é o grande 

método político, que por vezes ajuda mas que outras vezes prejudica 

gravemente! 

  Não está ainda suficientemente esclarecido como foi que, em 

1919, surgiu a ideia da criação do liceu. Nessa ocasião funcionava,  em 

Luanda, um estabelecimento que poderia e deveria substituí-lo, o seminário-

liceu de Angola; reconheceu-se, natural e logicamente, que não satisfazia as 

aspirações e as necessidades da população. Alguns admiradores de Mons. 

Alves da Cunha atribuem-lhe o mérito de tal empreendimento, a que o 

governador-geral Filomeno de Câmara Melo Cabral e outros responsáveis 

pelo sector do ensino teriam dado entusiástico apoio. Mas isso não está 

suficientemente demonstrado. Todavia, não pode negar-se que o dinâmico e 

esclarecido missionário foi o seu mais sólido esteio. Filomeno Cabral, por 

sua vez, tinha também já mostrado grande interesse pelos problemas 

escolares e divulgação do saber e da cultura popular, quando esteve à frente 

da governação de Timor; mais tarde, durante o seu segundo período de 

governo em Angola, retomaria o assunto com decisão; mas isso não permite 

considerá-lo autor da ideia mas apenas o seu patrocinador. Mais lógico será 

aceitar a convicção comum e reconhecer o Dr.Manuel Alves da Cunha como 

o seu principal propulsor.  

  Na sua reunião de 19 de Fevereiro de 1919, efectuada numa 

das salas do palácio do Governo-Geral, sob a presidência de Filomeno da 

Câmara Melo Cabral, o Conselho Inspector de Instrução Pública aprovou 

por maioria a proposta apresentada por António Joaquim Tavares Ferro 

com vista à criação do Liceu de Luanda. Seria um pormenor de grande 

interesse, como curiosidade histórica, saber quais foram os vogais que 

votaram contra ou se abstiveram; cremos, no entanto, que isso nunca virá a 

saber-se. Os documentos próximos nada nos dizem. 

  Assistiram à sessão as seguintes individualidades: 

—Filomeno da Câmara Melo Cabral, governador, que presidiu aos 

trabalhos; 

—António Joaquim Tavares Ferro, secretário-geral, redactor da proposta; 

—Carolino do Sacramento Monteiro, inspector dos Serviços de Agricultura; 

—João Gomes Salgado Júnior, chefe dos Serviços de Saúde; 

—Manuel Alves da Cunha, vigário-capitular da diocese; 

—José Luís da Luz, secretário do Conselho Inspector de Instrução Pública; 

—Hermenegildo Augusto Faria Blanc Júnior, major de infantaria; 

—Artur Rodrigues de Matos, alferes miliciano.  

  Desejamos esclarecer que, nalguns documentos, aparece o 
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nome do major Blanc, enquanto noutros vem o nome do alferes Matos; não 

sabemos se estiveram ambos presentes (o mais lógico), se esteve só um e 

qual deles — que neste caso deveria ser o primeiro, mais graduado. 

  A publicação da portaria referente à resposta aprovada não 

tardou a fazer-se. Na data histórica de 22 de Fevereiro de 1919, Angola viu 

nascer um dos seus mais prestigiosos estabelecimentos escolares, o Liceu de 

Luanda. Vinha ajudar os jovens a subir a ladeira do seu aperfeiçoamento 

intelectual, contribuindo para a difusão da cultura, para ajudar os habitantes  

do país a tomar consciência da sua dignidade e mesmo — parece um 

paradoxo, mas não é — para criar condições que dessem possibilidades de 

se fazer a independência, pois passaram por aqui alguns dos seus próceres... 

Para tanto foram precisos cinquenta e cinco anos, que é um prazo muito 

curto em termos de historicismo. Transcrevemos o documento: 

 

PORTARIA  Nº  51 
 
 Com o parecer favorável do Conselho Inspector da Instrução 
Pública e com o voto afirmativo do Conselho de Governo,  
 O governador-geral de Angola determina: 
Artº 1º — É criado um liceu central na cidade de Luanda. 
Artº 2º — O Liceu Central de Luanda terá uma organização 
semelhante à dos liceus da Metrópole. 
Artº 3º — A regulamentação e programas do liceu constituirão 
objecto de uma portaria especial. 
Artº 4º — Provisoriamente, os professores das diversas disciplinas 
do Liceu Central de Luanda serão nomeados 
 pelo governador-geral, com o voto afirmativo do Conselho 
Inspector de Instrução Pública. 
Artº 5º — As despesas para a instalação e manutenção do liceu 
serão custeadas pelas câmaras e comissões 
 municipais da Província, que foram previamente consultadas. 
Artº 6º — As aulas abrirão em 15 de Maio do corrente ano. 
 CUMPRA-SE 
 Residência do Governo-Geral, em Luanda, 22 de Fevereiro 
de 1919. 
 

O governador-geral 
 

Filomeno da Câmara Melo Cabral. 
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  O fundador do liceu foi a discutida figura da História de 

Angola, Filomeno Cabral. O seu primeiro reitor e principal animador foi o 

grande missionário angolense, sacerdote católico, vigário-capitular da 

diocese de Angola e Congo, Dr.Manuel Alves da Cunha. 

  O ano de 1919 marca, efectivamente, a divisão de dois 

períodos distintos da História da Cultura em Angola. O que se fez antes não 

passou de tentativas e experiências quase sempre mal sucedidas, de frutos 

praticamente nulos; nenhuma delas ultrapassou esta em valor e resultados, 

assim como nenhuma delas diminuiu o seu interesse. A partir desta data, 

Angola passou a ter, definitivamente estabelecido, o ensino secundário 

oficial, o ensino liceal e por extensão também o ensino técnico. 

  A criação do Liceu Central de Angola, como também era 

oficialmente designado, pouco depois chamado Liceu Salvador Correia, foi 

como que o atingir de uma meta, a realização de um sonho. As primeiras 

dezenas de anos serviram para fazer experiências, corrigir defeitos, 

aperfeiçoar pormenores, melhorar o conjunto. O ano de 1919 foi, sem 

qualquer sombra de dúvida, de alto interesse para a vida cultural angolana, 

talvez o maior da primeira metade do século. Neste ano, além do liceu de 

Luanda, foram fundadas as escolas primárias superiores (três em teoria e 

duas na prática) que, evoluindo, deram origem ao Liceu Diogo Cão, em Sá 

da Bandeira, e à Escola Industrial e Comercial Infante D.  Henrique, em 

Moçâmedes. 

  Apesar de ter sido criado por decreto governamental, o 

antigo seminário-liceu nunca chegou a ter validade plena, quanto aos 

estudos nele ministrados, pois nunca foi elaborado, aprovado e posto em 

vigor o respectivo regulamento. Poucos serviços prestou na formação do 

clero local, pois foi muito limitado o número dos que chegaram a ser 

ordenados sacerdotes, e menores foram ainda os serviços de liceu distrital 

que também deveria ser. Estava ao serviço da diocese de Angola e  do 

bispado de São Tomé, cujo administrador apostólico era o prelado de 

Luanda. Como curiosidade, esclarecemos que podia ser frequentado também 

por estudantes do sexo feminino, como liceu oficial que era, de que se 

conhecem alguns poucos exemplos. O seu período mais brilhante, no 

período em estudo, corresponde ao da sua permanência na Huíla, de 1882 a 

1907. 

  Decorrido um mês exacto sobre a data da fundação do Liceu 

Central de Angola, foi aberto um crédito de oito contos para custear as 

primeiras despesas feitas com a sua instalação  e o funcionamento no 

primeiro semestre desse ano. Foi também publicado o texto da Organização 

do Liceu, que abrangia a primeira parte da portaria de 22 de Março  de 1919, 
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e o Regulamento do Ensino Secundário Particular, que prenchia a segunda 

parte do mesmo diploma. O problema em equação era levado a sério! 

  Chegou, porém, o mês de Maio em que deveriam começar as 

aulas. Espalhou-se a notícia de que a abertura do liceu seria adiada, para 

data a indicar oportunamente. Foi publicado um aviso nesse sentido, em 29 

desse mês. Nessa altura já Filomeno da Câmara não estava em Angola. 

  Nota-se certa indecisão nos primeiros tempos de existência 

deste estabelecimento de ensino. A primitiva "Organização" foi alterada em 

23 de Agosto do mesmo ano, ainda antes de o liceu começar a funcionar. 

Determinava-se que as aulas abririam no ano lectivo que estava a decorrer, 

prevendo-se o seu prolongamento para compensar o atraso. Segundo o que 

se dizia no documento publicado em 29 de Maio, reconhecia-se que falharia 

nos seus objectivos se não obtivesse o reconhecimento legal, dando aos seus 

cursos a equivalência aos que eram ministrados nas escolas metropolitanas. 

Esperava-se que o Governo de Lisboa publicasse o decreto que garantisse a 

paridade com o ensino oficial dos liceus portugueses, permitindo 

transferência de alunos e validade para ingresso nas escolas superiores, 

nomeadamente a Universidade. Chegou mesmo a afirmar-se que se 

pretendia evitar que os diplomas passados pelo liceu de Luanda fossem 

somente títulos literários sem valor e utilidade prática, ornamentos 

intelectuais que apenas servissem de decoração. Ninguém poderá negar que 

os responsáveis estavam pensando acertadamente. 

  O liceu de Luanda começou a funcionar em 15 de Setembro 

de 1919, num casarão que fora da Companhia de Ambaca e residência dos 

seus directores, na Rua da Misericórdia. Logo em Outubro mudou de 

instalações, transferindo os alunos para outra casa, melhor do que a 

primeira, que ficava perto, na Avenida Álvaro Ferreira, vulgarmente 

conhecida por Avenida do Hospital. Ali se manteve até ao final do ano 

lectivo de 1941-1942. Com o decorrer do tempo e o aumento da frequência, 

as instalações tornaram-se acanhadas, mesmo insuficientes, pelo que teve de 

espalhar algumas turmas de alunos por diversos edifícios da cidade, 

inclusive o primitivo. Há indicações de que chegou a recorrer-se a salas 

provisórias. 

  Em 23 de Agosto de 1919, foi criada uma Escola Comercial 

e também uma Escola Industrial que deveriam funcionar conjuntamente 

com o liceu. Quando em Março do ano seguinte foi publicado o edital 

avisando o prazo de matrícula para o ano lectivo que estava para se iniciar, 

já se não fazia referência àquelas escolas, pois no ano lectivo anterior, em 

que foram fundadas, não aparecera nenhum aluno a pedir a inscrição.  

  No primeiro ano de funcionamento, o Liceu Central de 
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Angola funcionou com quatro professores:  

—Dr.Manuel Alves da Cunha, que exercia as funções de reitor; 

—Dr.Manuel do Nascimento Almeida, médico em Luanda; 

—Cyril Jakson Rogers, súbdito britânico residente na cidade; 

—Ângelo David da Costa, capitão do exército,  a prestar serviço militar. 

  No segundo ano de actividade começaram a leccionar mais 

três professores, pois funcionou já com alunos de dois escalões, e eram eles: 

—Dr.José Maria Antunes, médico em Luanda; 

—Dr.Henrique Pereira do Vale, também oficial do exército; 

—Dr.José Firmo de Sousa Monteiro, que tinha sido professor no seminário- 

 liceu e tinha a profissão de engenheiro-agrónomo. 

  Trabalhou, no primeiro ano, com dezassete alunos, treze 

rapazes e quatro meninas. Uma das alunas, Isaura Cassagne, faleceu durante 

o ano lectivo. Transitaram onze à classe imediata, obtendo aproveitamento. 

  Em 28 de Outubro de 1922, foi publicado em Angola novo 

Regulamento da Instrução Secundária, aprovado no dia 18 de Julho do ano 

anterior. Não se compreende bem a razão da dilação. Talvez se hesitasse 

entre as determinações antigas e as de agora!  Talvez se levantassem 

dúvidas quanto à conveniência das mudanças!  Talvez  os governantes de 

então não estivessem de acordo com as directrizes preconizadas pelos seus 

predecessores!  A título elucidativo vamos inserir um esquema organizado 

sobre aquele diploma: 

 

CURSO GERAL DOS LICEUS   CURSO COMPLEMENTAR   

—Língua Portuguesa e Narrativas    Língua e Literatura Portuguesa 

Históricas 

—Língua Latina      Língua e Literatura Latinas 

—Língua Francesa      Língua e Literatura Francesas 

—Língua Inglesa      Língua e Literatura Inglesas 

        Língua e Literatura Alemãs 

—História       História 

        Filosofia 

—Geografia       Geografia 

—Ciências Naturais      Ciências Naturais 

—Ciências Físico-Naturais     Física e Química 

—Matemática       Matemática 

—Desenho       Desenho. 

 

  Chegou finalmente o dia 30 de Janeiro de 1924. Por decreto 

desta data, a que se dava também a designação de "Diploma Legislativo 
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Colonial nº 5", foi aprovada a fundação do liceu de Luanda e deu-se-lhe 

como patrono Salvador Correia, ficando a ser equiparado, para todos os 

efeitos, aos liceus centrais metropolitanos. Assinaram este documento o 

presidente da República Portuguesa, Manuel Teixeira Gomes, e o ministro 

das Colónias, Mariano Martins. 

  Com a data de 6 de Março de 1924, foi liberada uma verba 

de sessenta e cinco contos para as obras de ampliação do edifício do liceu. E 

em 1 de Agosto do mesmo ano era já concedido mais dinheiro para a 

construção ginásio e mais instalações. Com o tempo, outras exigências 

foram sendo feitas e outras necessidades surgiram; procurava dar-se aos 

alunos condições educativas satisfatórias. O diploma de 22 de Maio de 1929 

inscreveu uma verba "para o pagamento das gratificações ao regente de 

Música e Canto", que se reconheceu fazer falta numa escola deste nível.  

  Em 11 de Dezembro do mesmo ano de 1929, foram 

superiormente organizados os quadros docentes dos liceus de Luanda e 

Huíla. Falaremos deste no lugar próprio. Quanto a Luanda, sabemos que 

ficou a ter dezasseis professores, incluindo neste número o instrutor de 

ginástica e o regente de canto; contava nove funcionários, somado o pessoal 

da secretaria, do laboratório e encarregados da vigilância. 

  O grande problema continuava a ser o das estruturas. No dia 

2 de Abril de 1925, foi novamente alterado o sistema de funcionamento 

deste estabelecimento de ensino, introduzindo modificações no respectivo 

regulamento. As dificuldades económicas também se faziam sentir com 

muita premência, causando preocupações e sobressaltos aos responsáveis, 

pois influíam fortemente no aspecto da organização. Os programas foram 

mais uma vez alterados. No dia 5 de Abril de 1929, eram publicados em 

Angola os diplomas que adoptavam para este território os que o Governo de 

Lisboa tinha aprovado em 2 de Novembro de 1926, também  com  dilação 

considerável; mas incluíam-se neles as últimas alterações aos cursos 

complementares, cuja aprovação tinha a data de 14 de Janeiro daquele ano 

de 1929. 

  As alterações aos programas não podem deixar de nos 

parecer demasiado frequentes, sinal de que os estudos realizados não tinham 

a solidez e consistência que deveriam apresentar. Repetiam-se experiências 

sobre experiências, sem que houvesse tempo para consolidar a sua estrutura 

e firmar as iniciativas. 

  No dia 23 de Abril de 1931 foi publicado o texto dos novos 

programas do ensino secundário, assim como o que regulava as visitas de 

estudo e as excursões escolares. Pouco depois, em 2 de Abril de 1932, 

introduziram-se novas alterações, entraram em vigor novos programas, que 
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tinham sido aprovados em 8 de Outubro do ano anterior. Continuavam a 

praticar-se erros antigos, não se corrigiam defeitos  já tradicionais! 

  Com a data de 6 de Outubro de 1934, eram já aprovados 

programas diferentes, que também pouco tempo estiveram em vigor, visto 

que em 14 de Outubro de 1936 foram aprovados outros, tendo em vista a 

reforma estrutural do sector escolar. 

  Aquele ano de 1936 foi fértil em inovações, de cujo valor se 

pode duvidar, que deram origem a críticas acerbas e a acusações violentas, 

substituindo elogios destemperados que antes quase todos faziam. Torna-se 

difícil manter o equilíbrio e a serenidade no julgamento de posições que 

traduzam orientação política! Talvez se possa dizer que houve e continua a 

haver exagero nas duas atitudes; normalmente os méritos não são tão 

grandes como os seus defensores apregoam e os defeitos não são tão 

prejudiciais como os seus detractores nos querem fazer acreditar. Em 

política, os erros são preciosos auxiliares das oposições — que não deixam 

de se aproveitar deles mesmo quando não concordam com a sua vigência. 

  No dia 21 de Junho de 1935, foi ordenado que o decreto de 

25 de Maio anterior, que instituiu o exame de aptidão para o ingresso na 

Universidade passasse a aplicar-se nos territórios ultramarinos, portanto 

também em Angola. A determinação afectava de maneira muito particular 

os estudantes liceais.  

  Não se deixava de ter presente os interesses dos académicos, 

não só os do ensino oficial como mesmo os do ensino particular. Levam-nos 

a pensar assim as determinações de 31 de Agosto de 1935, que autorizavam 

os alunos matriculados em colégios a fazer uso, para as suas experiências e 

trabalhos práticos, dos laboratórios dos liceus, nas condições que eram 

estabelecidas pelo mesmo diploma legislativo. E poucos dias depois, em 7 

de Setembro, eram criadas as Salas de Estudo no liceu de Luanda, 

destinadas aos alunos do primeiro ano; a frequência seria gratuita e 

facultativa; o reitor poderia alargar o benefício aos alunos do segundo ano, 

se visse nisso vantagens notórias. Vem a propósito referir que, em 7 de 

Dezembro desse ano, esta regalia era tornada extensiva aos alunos do liceu 

de Sá da Bandeira. 

  Em 10 de Novembro de 1937, dando seguimento a uma 

sugestão da reitoria do Liceu Salvador Correia, foram tornados extensivos a 

Angola os pontos-modelo para os exames do ensino liceal, pondo de parte 

processos considerados antiquados, retrógrados, susceptíveis de permitirem 

injustiças lamentáveis. Este sistema mereceu a confiança dos professores, 

dos estudantes e do País durante mais de trinta e cinco anos, sendo 

substituído por novo sistema, em que se não souberam, não quiseram ou não 



467 

puderam evitar erros incompreensíveis e inaceitáveis. As alterações do 

panorama social, as mudanças nas condições políticas levaram a seguir 

novos rumos e a trilhar novos caminhos, a tentar novas experiências. 

Devemos lamentar que muitas vezes se não queiram admitir e reconhecer as 

lições do passado! 

  A 21 de Julho de 1939, foram admitidos para Angola os 

exames de admissão aos liceus, que em Portugal estavam já em uso desde 

1935, tendo sido estabelecidos em 5 de Junho desse ano. No ano lectivo de 

1967-1968 foram novamente abolidos. Este assunto foi já abordado no 

primeiro capítulo do presente volume. 

  Com a data de 22 de Fevereiro de 1936, foi publicada uma 

portaria que regulava a forma de fazer a nomeação  dos professores interinos 

para os liceus de Angola. Afirmava-se que o ministro tinha dado autorização 

oral para que se fizesse a publicação; veio a ser anulada em 4 de Dezembro 

desse ano, sob a justificativa de ter sido ilegal e abusivamente promulgada.  

  Este curioso pormenor leva-nos a perguntar a qual dos 

ministros se faria referência, se a José Silvestre Ferreira Bossa, que poucos 

dias antes da data da portaria deixou o cargo, ou a Francisco José Vieira 

Machado, que substituiu aquele!?  Pela lógica, deveria ser Ferreira Bossa, 

não deixando de aceitar-se simplesmente que alguém, para nós 

desconhecido, tivesse cometido inacreditável abuso de funções! 

  Começou por esta altura a dedicar-se bastante interesse ao 

intercâmbio estudantil, às visitas de estudo e passeios escolares. Assim, em 

12 de Maio de 1937, foi publicada em Lisboa uma portaria que regulava a 

maneira como devia ser efectuado um cruzeiro de estudantes dos liceus de 

Angola e Moçambique, a Portugal. Em relação aos dois liceus angolanos, 

tomariam parte quarenta e quatro alunos e seis professores; seriam 

preferidos os melhores estudantes naturais de Angola e que nunca tivessem 

feito esta viagem. Seria igual o número de pessoas de cada um dos liceus, 

vinte e dois académicos e três professores. Quanto a Moçambique, onde 

havia apenas um liceu, o cruzeiro beneficiaria trinta e seis alunos e quatro 

docentes. O tempo de viagem seria aproveitado para ministrar diversas 

aulas, em harmonia com as condições e a capacidade dos mestres, sendo 

considerado tempo lectivo. O período de permanência em Portugal 

considerar-se-ia tempo de férias, a deduzir das que se lhes seguiam. Os 

componentes do primeiro cruzeiro estudantil ultramarino desembarcaram 

em Lisboa a l6 de Junho daquele ano. 

  Em 17 de Julho de 1937, foi delegada no director dos 

Serviços de Fazenda e Contabilidade — exercia então estas funções o 

inspector superior de Fazenda, das colónias, em comissão naquele cargo, 
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Guilherme Augusto de Meneses — a competência legal para adquirir um 

terreno e uma casa nele construída, situado na Avenida Brito Godins, em 

Luanda, aos herdeiros de Fernando Pimentel e a Ema de Sousa e Emília 

Perez y Perez, para aí ser construído o futuro edifício do liceu. A compra 

tinha sido autorizada pelo governador-geral em 8 de Junho anterior e o 

preço a pagar seria de cento e setenta mil oitocentos e sessenta e cinco 

escudos.  

  Este problema, no entanto, só em parte ficou resolvido. Em 

22 de Outubro do ano seguinte, acentuava-se que o Estado tinha absoluta 

necessidade de adquirir a casa e o terreno dos herdeiros de Fernando 

Pimentel, no local indicado, para aí ser construído o liceu. Estando ausente 

em parte incerta a co-herdeira Maria Fernanda Marinho Pimentel, de cujo 

paradeiro a própria família não sabia, foi declarada de urgente utilidade 

pública a expropriação do referido terreno e prédio urbano aos seus 

proprietários — Fernando Pimentel Júnior, Ema Lucinda Pimentel Parreira, 

Fernando Pimentel França do Amaral, Fernando de Sousa Pimentel e a já 

indicada co-herdeira, Maria Fernanda Marinho Pimentel. O valor da 

propriedade era avaliado em cem contos e aceitava-se a expropriação por 

acordo, podendo recorrer-se também à desapropriação judicial ou 

contenciosa, se houvesse necessidade disso.  

  Fernando Pimentel Júnior foi um nome destacado do 

panorama escolar angolano e leccionou durante bastante tempo neste 

estabelecimento de ensino; encontram-se notas biográficas que se lhe 

referem no livro Patronos das Escolas de Angola  e na monografia Liceu 

Salvador Correia, que antecederam este trabalho. 

  Recuemos, neste ponto, um período de tempo correspondente 

a meia dúzia de anos. Verificou-se muito cedo que as instalações do liceu 

não satisfaziam. Chegaram a construir-se dois pavilhões de madeira no 

terreno anexo ao edifício principal e houve até necessidade de utilizar 

edifícios dispersos pela cidade. Já nos referimos a este facto. Ao princípio, 

admitiu-se que a construção se fizesse no mesmo local, na Avenida Álvaro 

Ferreira, mas depressa se verificou que seria melhor construí-lo ao cimo da 

encosta que desce para o mar, à entrada do planalto. Conseguir-se-ia espaço 

mais vasto, ficaria livre dos inconvenientes da zona comercial e teria 

localização adequada ao futuro crescimento urbanístico de Luanda, com 

amplas vistas sobre o campo mas particularmente sobre o oceano. 

  O decreto de 30 de Junho de 1933 aceitava já que se 

construísse um edifício novo, obedecendo a certo número de exigências. 

Apontavam-se, em relação ao projecto a ser elaborado, os seguintes 

requisitos: 
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—Isolamento das instalações escolares da parte destinada ao público; 

—Isolamento das instalações para cada ciclo; 

—Concentração das repartições e aproveitamento do espaço; 

—Grandes possibilidades de arejamento; 

—Grandes superfícies de galerias cobertas, para recreio dos alunos; 

—Defesa contra a humidade e a insolação; 

—Isolamento hidrófugo das fundações; 

—Possibilidade de trabalho simultâneo para dezasseis turmas, com salas 

privativas para cada uma delas. 

  No dia 15 de Março de 1937, efectuou-se num dos salões do 

palácio do Governo-Geral, em Luanda, uma reunião de individualidades de 

destaque, incluindo os órgãos de informação, a fim de se tratar do problema 

da construção do novo edifício do liceu. Assistiram  à conferência: 

—António Lopes Mateus, governador-geral de Angola; 

—Luís Wittnich Carriço, vogal de Junta de Construções para o Ensino 

Secundário; 

—Vasco Lopes Alves, governador da província de Luanda; 

—Guilherme Augusto de Meneses, director dos Serviços de Fazenda; 

—Manuel Ferreira Rosa, director dos Serviços de Instrução Pública; 

—Afonso Brandão de Vasconcelos, director dos Serviços de Obras 

Públicas; 

—Luís Ribeiro da Cruz Aguiar, reitor do Liceu Salvador Correia; 

—Manuel da Cruz Malpique, professor do mesmo estabelecimento; 

—José Maria Antunes,  professor liceal; 

—José Luís Belchior Júnior,  professor liceal; 

—António Couceiro Martins,  professor liceal; 

—Abel Nogueira Godinho,  professor liceal; 

—Baeta Neves, representante da Câmara Municipal de Luanda; 

—Albuquerque Cardoso, representante do jornal A Província de Angola; 

—Joaquim Faria, representante do jornal O Comércio; 

—Vasconcelos Hasse, representante do jornal O Diário de Luanda. 

  Ao apresentar os desenhos, Luís Carriço explicou que se 

escolhera um tipo de edifício de características clássicas, para vincar bem a 

união espiritual que ligava os habitantes de Angola  a Portugal, pondo de 

parte o estilo moderno, mais arrojado, sem se descurarem as exigências 

pedagógicas, higiénicas e de conforto. Teve-se em conta o condicionalismo 

climatérico e, quanto ao espaço, procurou-se o equilíbrio, fugindo de 

exageros, nem demasiado acanhado nem grandezas inúteis... Admitia-se que 

o problema do ensino liceal ficaria resolvido por um período bastante 

extenso... O anteprojecto, a respectiva planta  e o caderno de encargos foram  
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elaborados  e traçados pelo arquitecto José da Costa e Silva; a construção do 

edifício foi adjudicada à Sociedade Técnica de Engenharia de Angola, Ldª;  

as obras começaram em 15 de Novembro de 1938;  e a inauguração solene 

efectuou-se em 5 de Julho de 1942, com a presença do ministro Francisco 

José Vieira Machado. 

  Não nos alargamos com mais referências, pois as que 

poderíamos acrescentar foram na sua quase totalidade inseridas na 

monografia publicada para comemorar, em 1969,  os seus cinquenta anos de 

actividade, a que atrás nos referimos. 

  O papel que o Liceu Salvador Correia desempenhou no 

historial das actividades, organismos e instituições culturais, em Angola, 

apresenta-se-nos com um brilho excepcional. Constitui marco saliente da 

divulgação do saber, glorioso padrão da nossa acção civilizadora, 

testemunho do interesse que algumas figuras dedicaram à elevação do nível 

de vida dos seus habitantes e à dignificação das suas gentes. Foi um farol a 

rasgar as trevas da ignorância  e uma esperança a brilhar no espírito das  

gerações jovens, artífices do seu futuro. 
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LICEU DIOGO CÃO 

 
  A cidade de Sá da Bandeira foi fundada em 1885 pelos 
colonos madeirenses. Por motivos mal esclarecidos, a que não deve ser 

estranha a circunstância de ali se terem fixado antigos estudantes de 

Coimbra, manifestou-se desde muito cedo certa propensão para a vida 

académica. Neste particular, pode dizer-se que soube acompanhar de perto a 

cidade de Luanda, tomando por vezes a dianteira quanto a aspirações e 

projectos. Bastará dizer que ainda pouca gente pensava, em Angola, no 

ensino universitário e já os lubanguenses reivindicavam este benefício para 

a sua cidade.  

  Em 23 de Agosto de 1919, os governadores dos três distritos 

de Benguela, Moçâmedes e Huíla foram autorizados a criar as respectivas 

Escolas Primárias Superiores, que a lei previa e tinham naquele tempo certa 

aceitação. Pouco depois, em 15 de Janeiro de 1920, foi aberto um crédito 

especial de cinco contos para fazer face às despesas com a instalação da 

Escola Primária Superior da Huíla, estabelecimento considerado como de 

ensino secundário.  

  Vem a propósito referir que, no decorrer do primeiro 

semestre de 1920, a Câmara Municipal de Lubango, conjuntamente com o 

seu orçamento ordinário, apresentou à consideração do Conselho de 

Governo, entre outras coisas, o pedido da criação de um liceu municipal na 

sua cidade.  

  Deveria ter motivado isso a circunstância de a edilidade ter 

de se debruçar sobre o problema da Escola Primária Superior, uma vez que 

devia orçamentar a verba para a sua manutenção. Apresentou-se desde logo 

à consideração dos responsáveis locais a vantagem de um liceu, pois a 

população residente preferia-o... A proposta, apreciada por quem de direito, 

não mereceu ser aprovada, pelo que a hipótese da criação do liceu na cidade 

de Sá da Bandeira foi automaticamente afastada; mas a ideia não morreu e 

ficou a aguardar-se ocasião favorável.  

  Reconhecia-se não haver meios com que se mantivesse, 

admitia-se a hipótese de faltarem alunos, e entendia-se que, considerando as 

condições, seria mesmo preferível a escola primária superior. Vem a 

propósito referir que no orçamento municipal era incluída a verba de 
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duzentos escudos destinada a subsidiar o liceu de Luanda, considerado um 

estabelecimento de ensino secundário de interesse para toda a Província, 

recebendo auxílio de quase todas as câmaras e comissões municipais. 

  Em 8 de Dezembro de 1920, foi publicada uma portaria em 

que se afirmava ter sido aprovado o Regulamento da Escola Primária 

Superior da Huíla. No entanto, e ao contrário do que normalmente 

acontecia, não foi logo publicado o respectivo texto. Por esse motivo, não 

nos é possível saber se o Regulamento a que se refere era expressamente o 

seu próprio, na ocasião elaborado; mais tarde, em 10 de Março de 1922 foi 

publicado um documento de igual denominação e por isso ficamos sem 

saber se houve dois ou se houve simplesmente demora na publicação. 

  Determinava-se que a Escola Primária Superior da Huíla 

manteria cursos diversificados, subdivididos deste modo: 

—Curso geral, que prepararia o ingresso noutras escolas mais adiantadas; 

—Cursos técnicos de agricultura e comércio, que funcionariam 

incorporados ao curso geral; 

—Cursos singulares, de disciplinas isoladas, com direito a certificado 

quando o aluno tivesse seguido com aproveitamento o programa de todas as 

classes de cada disciplina e fosse aprovado no exame final. 

  No esquema das rubricas dos programas, incluíam-se: 

 

 CURSO     GERAL 

—Português 

—Francês 

—Inglês; 

—História de Portugal 

—Geografia de Portugal 

—Ciências Naturais; 

—Matemática 

—Física  e  Química 

—Desenho. 

 

 CURSO DE AGRICULTURA 

—Elementos de Agricultura 

—Hidráulica Agrícola; 

—Legislação Agrária 

—Agrimensura; 

—Tecnologia Agrícola 

—Zoologia Veterinária. 
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 CURSO   COMERCIAL 

—Contabilidade 

—Escrituração 

—Noções de Economia; 

—Caligrafia 

—Dactilografia 

—Estenografia; 

—Direito Fiscal 

—Direito Comercial. 

       

Além destas, a escola ensinaria outras pequenas coisas, 

reputadas de menos interesse e projecção docente. Deveria manter uma 

biblioteca, um museu, laboratório, gabinete de física, gabinete de fotografia 

e outras dependências. 

  No curso geral, haveria ainda outra disciplina de estudo, 

facultativa, o Latim. Não dispomos de indicações concretas quanto ao seu 

funcionamento, admitindo apenas que fosse estudada pelos alunos que 

desejavam seguir cursos em que fosse obrigatória. 

  No dia 3 de Janeiro de 1922, foi aprovado o projecto da 

construção do corpo central do edifício destinado à Escola Primária Superior 

da Huíla. O seu orçamento previa despesa de vinte contos. Assinou o 

documento o encarregado do Governo-Geral, Miguel de Almeida Santos.  

  Em 25 de Maio do mesmo ano foi decretado que se fizesse a 

expropriação dos terrenos necessários para a construção. Apontava-se, como 

se fizera em relação ao liceu de Luanda, o nome dos respectivos 

proprietários, que eram José da Nóbrega, António Marcelino de Sousa 

Júnior, Gregório Martins, António Rodrigues Vieira Júnior, herdeiros de 

José Ribeiro e João da Silva da Cruz. 

  Como vemos noutro lugar, o diploma de 23 de Maio de 1925 

atribuiu-lhe como patrono o célebre militar português Artur de Paiva, que se 

distinguiu nas campanhas do centro e sul de Angola, em que se notabilizou, 

e cuja acção era ao tempo exaltada pelas autoridades portuguesas, a quem 

obedeceu devotadamente ao serviço da Pátria. 

  O diploma legislativo de 30 de Agosto de 1926 garantiu aos 

professores efectivos da Escola Primária Superior Artur de Paiva, da Huíla, 

vencimentos idênticos aos dos professores do liceu de Luanda. Esclarecia-se 

ainda que este estabelecimento prestava grandes serviços à difusão da 

cultura e da instrução; identificara-se com as aspirações da população do 

Lubango e com as obrigações civilizadoras de Portugal, a que dera 

realização com a possível amplitude. Ao mesmo tempo afirmava-se que se 
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tratava já da sua conversão em liceu nacional, estando a decorrer os trâmites 

do respectivo e competente processo. Por esta informação somos levados a 

deduzir que a população de Sá da Bandeira não deveria ter desistido do seu 

sonho de que viesse a ser fundado ali um liceu, estabelecimento de ensino 

considerado mais nobilitante do que aquele, que no fim de contas não 

passava da miniatura de um liceu, devendo ter movido influências nesse 

sentido. 

  Esta aspiração veio a tornar-se realidade quando em 6 de 

Abril de 1929 o governador-geral e alto-comissário, Filomeno da Câmara 

Melo Cabral, extinguiu a Escola Primária Superior Artur de Paiva, em Sá da 

Bandeira, criando em sua substituição o Liceu Nacional da Huíla. Devemos 

atender a que lhe não foi atribuído o nome do antigo patrono, não se sabe 

porquê. Filomeno Cabral ficou assim forte e indelevelmente ligado à 

História do Ensino em Angola, como fundador dos seus dois primeiros 

liceus, um em cada período de governo. Já em Timor dedicara especial 

interesse à difusão da cultura, organizando os serviços de instrução. Já  atrás 

falámos disso.  Um diploma legal do dia anterior, 5 de Abril de 1929, 

adoptou para os liceus de Angola parte da legislação escolar metropolitana. 

Deve salientar-se a expressão adoptada, o seu pluralismo, o que nos leva a 

concluir que a criação do liceu de Sá da Bandeira deveria ter sido 

anteriormente autorizada pelo Governo de Lisboa e não ser só iniciativa de 

Filomeno Cabral, como em 1919, até porque nessa altura o gabinete 

ministerial controlava já eficaz e minuciosamente o que se fazia em 

qualquer das capitais dos territórios sob sua dominação. A política 

portuguesa de então era dirigida por José Vicente de Freitas, que foi 

substituído como primeiro-ministro pelo general Ivens Ferraz; Carmona era 

já o presidente da República; Salazar detinha um ministério e começava a 

influir profundamente na orientação política e nos sucessivos gabinetes 

governamentais organizados.  

  Segundo as determinações de 5 de Abril, o ano lectivo liceal 

em Angola começaria em 4 de Maio e terminaria a 30 de Janeiro; por sua 

vez, o ano escolar iria de 1 de Maio ao último dia de Fevereiro. Foram 

adoptados como dias feriados ou de férias os domingos, os dias festivos da 

Igreja Católica, os feriados nacionais, e os períodos que vão de 1/16 de 

Agosto, 1/3 de Novembro, 23-Dezembro/6-Janeiro, e os três dias a seguir ao 

domingo de Carnaval. Não deixaremos de considerar o tempo que separa o 

fim do início do ano lectivo, as "férias grandes". 

  Segundo o que foi determinado em 11 de Dezembro de 1929, 

o Liceu Nacional da Huíla ficou com um quadro docente constituído por 

doze professores, incluindo o instrutor de ginástica e o regente de canto 
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coral. Haveria no liceu mais seis funcionários — os empregados na 

secretaria, os manipuladores do laboratório e o pessoal da vigilância.  

  O liceu de Sá da Bandeira foi um dos estabelecimentos de 

ensino referidos pela portaria de 6 de Novembro de 1930, pela qual foram 

criados cursos facultativos de línguas indígenas, faladas no território, de 

preferência as de cada região. Mencionavam-se, além dos dois liceus, a 

Escola Primária Superior de Moçâmedes e determinadas escolas primárias 

de Malanje, Nova Lisboa e Benguela. Os cursos durariam três meses e 

teriam três lições semanais, que seriam ministradas à noite, a fim de que 

pudessem ser mais facilmente frequentadas. Quanto aos professores, dizia-

se que deveriam preferir-se os missionários que soubessem as línguas 

nativas; a sua nomeação seria feita por escolha do governador-geral, 

mediante proposta do diretor dos Serviços de Instrução Pública. 

  Por determinação com data de 23 de Março de 1933, o Liceu 

Nacional da Huíla foi equiparado aos liceus metropolitanos, para efeitos 

pedagógicos e equivalência das habilitações nele concedidas. Eram ainda 

tomadas outras medidas em relação ao seu corpo docente, merecendo 

salientar-se a que permitia aos antigos professores da Escola Primária 

Superior ficarem a prestar serviço na situação de provisórios, garantindo-

lhes as regalias e direitos legitimamente adquiridos.  

  A portaria de 28 de Setembro de 1934 atribuiu ao liceu de Sá 

da Bandeira o seu patrono, Diogo Cão, o descobridor de Angola. Dizia-se 

ser o único liceu português que não tinha o nome de uma figura prestigiosa 

da História de Portugal, pelo que se encontrou no célebre navegador e 

explorador da costa africana um modelo e exemplo a apresentar aos seus 

alunos. Seja qual for o prisma por que vejamos os factos históricos, Diogo 

Cão não deixará de ser aquele que estabeleceu a ligação entre as terras 

angolanas e conguesas e os países europeus, integrando-as e às suas 

populações numa sociedade nova, diferente, com erros e defeitos mas 

também com qualidades e méritos, através dos quais Angola veio a integrar-

se no cômputo das nações soberanas e dos países civilizados. 

  Em 2 de Fevereiro de 1935, foi aprovado o Regulamento da 

Biblioteca do Liceu Nacional de Diogo Cão, em Sá da Bandeira. Já atrás 

dissemos que a escola primária superior mantinha uma biblioteca e um 

museu; o seu acervo passou, logicamente, para o estabelecimento de nova 

denominação. Determinava-se que seriam extensivos a esta instituição os 

subsídios estabelecidos pelo diploma de 15 de Maio de 1930 e, se um dia 

viesse a ser extinta, o seu recheio passaria a ser património da Junta Distrital 

do Ensino do Distrito da Huíla. 

  Nos seus primeiros anos, tanto a escola primária superior 
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como o liceu tiveram pequena frequência de alunos, o que aliás já era 

previsível. A sua manutenção e preservação mostrava-se um tanto 

periclitante e a actividade desenvolvida era reduzida; mas com o decorrer do 

tempo veio a constituir um dos mais sólidos pilares da cultura, em Angola. 

  O Liceu Nacional de Diogo Cão passou a funcionar no 

edifício projectado para a Escola Primária Superior Artur de Paiva, que foi 

inaugurado em 1936. Apesar das muitas limitações que apresentou, não 

correspondendo como seria para desejar às funções para que serviu, 

reconheceu-se que foi concebido com largueza de vistas e noção ampla das 

exigências pedagógicas. 

  Fazem-se frequentes referências à sua biblioteca, que em 7 de 

Dezembro de 1940 foi transformada em biblioteca pública, tendo mais tarde 

prestado eficaz apoio aos estudantes universitários. Encontra-se nela um 

repositório de obras literárias e científicas digno de ser realçado; guarda 

produções de relativa raridade e, por isso, de grande valor bibliográfico, 

edições pouco vulgares, manuscritos de excepcional interesse e outros 

valores da especialidade, podendo considerar-se uma boa biblioteca no 

conjunto das suas congéneres angolanas.  

  A partir daqui, as referências ao Liceu Diogo Cão deixam de 

ter interesse particular, podendo englobar-se perfeitamente nas que 

dedicarmos ao ensino liceal, generalizado. Pelos apontamentos que aí 

deixamos poderá acompanhar-se a evolução do estabelecimento; ali 

ensinaram grandes mestres, ali se prepararam diversas gerações de alunos; 

uns e outros criaram tradição que manteve aceso e vivo o facho da 

camaradagem e o fogo da amizade.  

  Nasceu aqui, efectivamente, um célebre grupo que toda a 

Angola conhece, o Reino de Maconge, misto de sério e de burlesco, de 

plebeu e de burguês, de popular e de aristocrático, uma associação de 

antigos alunos que procura manter um pouco da tradição estudantil de 

Coimbra em terras do Lubango. 

  Em 28 de Setembro de 1934, a Caixa Auxiliar dos Alunos do 

Liceu da Huíla, de cuja fundação não temos conhecimento pormenorizado, 

foi autorizada a estabelecer um internato destinado aos seus alunos. 

Mantinha já uma cantina que fornecia alimentação aos estudantes, não 

sabemos se a preços módicos se inteiramente gratuita; distribuía também 

pelos alunos do liceu livros e material escolar, vestuário e outros socorros de 

que carecessem. A criação do internato teve em conta os funcionários 

públicos que residissem a distância ou eram forçados a fazer deslocações e 

ficavam sem possibilidade de proporcionar aos filhos a ambicionada 

educação, a desejada instrução. Atendendo a isso, dava-se prioridade de 
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admissão aos filhos dos servidores do Estado que residissem longe da 

cidade de Sá da Bandeira. 

  O Regulamento do Internato da Caixa Auxiliar dos Alunos 

do Liceu Nacional Diogo Cão, elaborado logo a seguir à sua fundação, foi 

aprovado na data de 19 de Outubro de 1935. A menos de um ano de 

distância, em 1 de Agosto de 1936, o internato anexo ao liceu da Huíla era 

declarado como "instituição de utilidade pública". Dizia-se que tinha sido 

inaugurado no dia 2 de Abril desse mesmo ano. Reconhecia-se que 

representava uma iniciativa de alto valor moral e educativo, elemento de 

directa assistência aos alunos pobres, fornecendo-lhes alojamento e 

alimentação, vestuário e material escolar, livros de estudo e medicamentos. 

  No dia 14 de Maio de 1938, foi aberto um crédito (de valor 

insignificante) para reforço da verba destinada ao apetrechamento dos 

gabinetes e laboratórios do Liceu Diogo Cão, de Sá da Bandeira. O ministro 

tinha autorizado tal despesa por telegrama, em 17 de Março anterior; isso 

nos leva a deduzir que deveria ter surgido qualquer dificuldade, visto que 

um problema mesquinho e tratado por telegrama demorou muito tempo a ser 

resolvido! A burocracia tem por vezes destas coisas! 

  Em 11 de Dezembro de 1940, foi aprovado e entrou em vigor 

o novo Regulamento do Internato do Liceu Nacional Diogo Cão, criado em 

26 de Outubro de 1937 e destinado ao sexo masculino. Já nos referimos a 

este organismo e aos objectivos que tinha em vista, pelo que nos 

desobrigamos de voltar a mencioná-los. Apenas queremos salientar a 

discordância (pelo menos aparente) dos dados e das datas, todos eles de 

fonte oficial ou oficiosa. 

  O liceu da Huíla continuava a merecer a atenção dos 

governantes. Não queremos deixar passar o ensejo sem anotar que, em 19 de 

Novembro de 1941, foi aprovado o Regulamento da Biblioteca Pública do 

Liceu Diogo Cão, criada em 7 de Dezembro de 1940. Era considerada "uma 

obra de extensão escolar daquele estabelecimento de ensino, destinada a 

projectar sobre o meio social ambiente a sua acção cultural e educativa".  

  Não podemos deixar de prestar atenção ao que se passou com 

os problemas escolares da região da Huíla, quer os que diziam respeito ao 

Liceu Diogo Cão quer à Escola Agro-Pecuária Dr.Francisco Vieira 

Machado. São bastantes as referências que se encontram e algumas delas 

merecem ser arquivadas, ao fazer o historial dos dois estabelecimentos.  

  No dia 7 de Dezembro de 1942, foi criado no internato do 

liceu, em Sá da Bandeira, um curso de habilitação para o exame de 

admissão aos liceus, a que seriam admitidos apenas os seus internos. Ficaria 

encarregado do ministrar os conhecimentos um professor ou o inspector do 
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ensino primário, a residir ali. Vendo as coisas à distância e recordando os 

defeitos, abusos e erros que marcaram os exames de admissão aos liceus, 

escolas de ensino médio e  universidades, o facto não pode deixar de causar 

estranheza! E exigir que o professor vivesse no internato indica que a 

medida era bem personalizada! Criar e prestigiar o exame de admissão em 

detrimento das provas prestadas nas escolas primárias é indicativo de que 

muitas dificuldades futuras são preparadas a longo prazo pelos legisladores 

e pelas autoridades. A sua abolição prova que poderia ter sido 

dispensado.Os responsáveis pelos problemas da administração preocupam-

se pouco com o devir longínquo; não têm nem querem ter vocação de 

profetas. 

Em 20 de Outubro de 1943, foi aberto um crédito especial de 

dois mil contos em favor do Liceu Diogo Cão, da Huíla, para custear as 

despesas a efectuar com a construção de um muro de vedação, sanitários, 

piscina, campo de jogos, compra de um terreno anexo, aparelhos de 

ginástica, material para os gabinetes de Física, Química e Ciências Naturais. 

Na mesma data era aberto outro crédito destinado a adquirir livros para a 

sua biblioteca, atribuindo-lhe a importância de cinquenta contos. Alguns 

meses depois, em 8 de Março de 1944, foi adicionada à tabela das despesas 

extraordinárias, previstas no orçamento-geral da colónia, a quantia de mil 

novecentos e cinquenta contos destinada a custear as despesas com os 

melhoramentos a fazer no liceu, os já mencionados. Talvez o dinheiro fosse 

o mesmo, não tendo sido gasta a verba prevista. Afirmava-se que aquela 

importância provinha do saldo do ano de 1943.  

  Em 24 de Agosto de 1944, foi declarada urgente e de 

utilidade pública a expropriação de diversos terrenos anexos ao liceu. 

Dificuldades insuperáveis não deixaram que se fizesse a desapropriação dita 

amigável, pelo que teve de se recorrer aos meios que a lei previa e facultava 

em tais circunstâncias. Eram proprietários dos lotes em causa as seguintes 

firmas e indivíduos: — Venâncio Guimarães & Companhia; João Antero 

Camacho; Venâncio Henriques Guimarães Sobrinho; José da Nóbrega 

(herdeiros); Pereira, Simões & Companhia; Manuel da Silva da Cruz 

(herdeiros); Domingos Luís de Melo; Rafael Ávila de Azevedo; Manuel 

Monteiro Fernandes  e  Maria Adelaide Monteiro Fernandes Vilar, sua irmã. 

  Concluiremos dizendo que Rafael Ávila de Azevedo foi 

nome destacado no panorama escolar angolano, estranhando que apareça 

com o estigma que marca os seus pares! 
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ENSINO SECUNDÁRIO EM MOÇÂMEDES 

 

  Referimo-nos já, em diversos lugares deste trabalho, à 

determinação de 23 de Agosto de 1919, do visconde de Pedralva, Francisco 

Coelho do Amaral Reis, quando criou em Luanda uma escola comercial e 

uma escola industrial, que deveriam funcionar anexas ao liceu, e concedeu 

autorização aos governadores dos distritos de Benguela, Huíla e Moçâmedes 

para criarem e fazerem funcionar em cada uma das suas capitais as 

respectivas escolas primárias superiores.  

  Em Moçâmedes, demorou bastante tempo para que a medida 

fosse aplicada e a resolução concretizada. Só em 30 de Março de 1925 foi 

decidido que a Escola Primária Superior de Moçâmedes entrasse em 

funcionamento, no ano lectivo que ía iniciar-se. Simultaneamente, era 

aprovado, publicado e entrou em vigor o respectivo regulamento.  

  No dia 23 de Maio do mesmo ano era-lhe atribuído como 

patrono o conhecido e prestigioso governador-geral de Angola cujo nome de 

certo modo já a cidade ostentava — José de Almeida e Vasconcelos Soveral 

de Carvalho da Maia Soares de Albergaria, vulgarmente conhecido por 

Barão de Moçâmedes. 

  Segundo o que dispunha a portaria de 17 de Junho de 1927, a 

Escola Primária Superior Barão de Moçâmedes passou a ser directamente 

administrada pelo Estado, visto que a Câmara Municipal não reunia 

condições para continuar a manter o encargo de sustentá-la, pois lhe 

faltavam recursos monetários. Os seus professores estavam sem receber os  

vencimentos desde Novembro do ano anterior, por falta de verba com que 

pudessem ser pagos. Ora esta situação não podia manter-se indefinidamente, 

não se antevendo qualquer hipótese de solução, qualquer possibilidade de 

resolver o impasse, a não ser a que foi executada, dando assim remédio 

àquele embaraço.  

  A partir de 10 de Julho de 1930, a Escola Primária Superior 

Barão de Moçâmedes passou a adoptar períodos lectivos idênticos aos dos 

liceus, fazendo coincidir as férias com as destes estabelecimentos de ensino.  

  Tal como acontecera em Sá da Bandeira, sonhava-se com a 

promoção e transformação da escola, elevando-a a categoria superior na 

escala da classificação. Os respectivos professores não deixavam de 

salientar por todos os meios de que dispunham que se tratava de uma escola 
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de ensino secundário, pugnando para que assim fosse considerada. 

  O decreto de 30 de Novembro de 1936, que tinha em vista 

organizar em moldes novos o orçamento dos territórios ultramarinos, pondo 

em prática os princípios já experimentados em Portugal, extinguiu a Escola 

Primária Superior Barão de Moçâmedes, do distrito e cidade deste nome, e 

criou em sua substituição a Escola Prática de Pesca e Comércio.  

  O diploma legislativo de 9 de Janeiro de 1937, tendo em 

consideração os diversos problemas levantados com a extinção daquele 

estabelecimento e a criação deste, de categoria que se não considerava 

exactamente igual nem superior, determinou que os exames finais dos 

alunos a frequentá-lo, chamados também exames de saída, seriam realizados 

no decorrer desse mês de Janeiro, sendo o júri constituído pelos professores 

em exercício. O director da escola e o único professor efectivo que nele 

trabalhavam transitariam, sem mais exigências, para o quadro do recém-

criado estabelecimento de ensino.  

  Havia um texto legal que defendia que o ensino ministrado 

em cada meio social fosse o mais adaptado possível ao seu ambiente e às 

suas necessidades. Por isso entendeu-se que, sendo Moçâmedes terra de 

pescadores, a nova escola deveria ter esta característica e, portanto, 

relacionar-se com as actividades marítimas e o sector piscatório. 

  No dia 3 de Abril de 1937, foi aprovado o Regulamento da 

Escola Prática de Pesca e Comércio de Moçâmedes. Segundo o que este 

diploma legal determinava, o ensino teria a organização seguinte: 

—Sexo masculino 

—Mestre de pesca e carpinteiro-calafate; 

— Sexo feminino 

—Costura e bordados; 

—Os dois sexos 

—Curso geral do comércio. 

  No curso de mestre de pesca, os alunos estudariam 

Português, Francês, Ciências Geográfico-Naturais, Matemática, Desenho e 

Trabalhos Manuais, e Educação Moral e Cívica. Tomariam contacto com os 

trabalhos de construção e reparação de barcos; treinariam nas actividades da 

navegação e pilotagem; atenderiam aos trabalhos da pesca e conserva do 

peixe; seriam iniciados na reparação dos instrumentos de bordo e outras 

tarefas afins.  Os alunos do curso de carpinteiro-calafate estudariam as 

mesmas disciplinas e ainda Desenho de Projecções, Desenho Profissional e 

Estilos, e Tecnologia; nas oficinas, aprenderiam o que dizia respeito à 

construção e reparação de barcos. 

  As alunas de costura e bordados estudavam as mesmas 
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disciplinas e tinham trabalhos práticos, de cuja amplitude não podemos 

aperceber-nos, pois o texto legal não é suficientemente claro. 

  No curso comercial, estudavam-se as mesmas matérias 

acrescidas de Inglês, Elementos de Direito Comercial, Economia Política, 

Noções Gerais de Comércio, Contabilidade e Escrituração Comercial, 

Caligrafia, Dactilografia e Estenografia. Continuava a prestar-se atenção a 

tudo o que dizia respeito à pesca e conserva de peixe, construção e 

reparação de barcos. 

  A Escola Prática de Pesca e Comércio de Moçâmedes era 

considerada, mesmo no aspecto burocrático e estrutural, como uma escola 

de ensino técnico secundário, pois havia em Angola pelo menos uma escola 

de ensino técnico elementar, criada em 5 de Junho de 1930, a que fazemos 

referência no lugar próprio. Podemos chegar à mesma conclusão se 

atendermos ao ensino literário nela ministrado. Todavia, não chegou a criar 

tradição que a prestigiasse, esbatendo-se no panorama da escolaridade que 

temos vindo a analisar. 
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ENSINO AGRÍCOLA 

 

  Angola baseou a sua economia sobre a actividade agrícola, 

sobretudo no último século da presença portuguesa, por razões de todos 

conhecidas e por motivos bem evidentes. Embora a forma mais fácil de 

adquirir fartos bens fosse através do comércio, este aproveitava-se de alguns 

poucos produtos agricultáveis ou então de produtos provenientes da sua 

fauna, sobretudo bravia. Desde longos tempos se viu ser indispensável 

desenvolver e modernizar a agricultura, a fim de que a terra pudesse 

produzir frutos abundantes, os preços fossem baixos e houvesse abundância 

de mercadorias. Tinha-se ainda em mira a fartura de géneros alimentícios, o 

que nem sempre se verificou, pois se registaram no decurso da História de 

Angola alguns períodos caracterizados pela fome e carência de alimentos. 

  Referimos já algumas iniciativas de promoção agrícola 

através das escolas e do ensino das técnicas correspondentes. Pode dizer-se 

que estas preocupações acompanharam de perto as da preparação 

profissional, sob outros aspectos, como sejam as artes e ofícios.  

  A primeira referência que encontrámos, relativa ao período 

correspondente a este volume, tem a data de 1 de Novembro de 1920. Por 

ela ficámos sabendo que a Escola Prática de Agricultura de Luanda tinha 

orçamentada para sua instalação e funcionamento a verba de oito mil e 

seiscentos escudos, que não era tão pequena como pode parecer. 

  Se olharmos as listas de livros oficialmente aprovados para 

uso nas escolas primárias, não deixaremos de notar que alguns tratavam 

expressamente da actividade agrícola. Podemos mencionar, por exemplo, o 

compêndio Agricultura, de António Simões Lopes, e o que tinha o título  

Botânica e Agricultura ou talvez Rudimentos de Agricultura, de António 

Xavier Pereira Coutinho. Usou-se ainda outro livro que tratava o mesmo 

tema, da autoria de José Fernandes Moura e Júlio Diamantino de Moura.  

  Em 28 de Março de 1927, foi criado o Posto Experimental 

Algodoeiro de Catete. Se ao princípio não era, positivamente, uma escola, a 

verdade é que com o tempo veio a ter anexo um estabelecimento de ensino 

das técnicas agrícolas e pecuárias.  

  O decreto de 9 de Janeiro de 1937, portanto uma dezena de 

anos mais tarde, volta a tratar do problema do ensino profissional agrícola. 

Nesse período, apenas poderia ter sido considerado um tanto 
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esporadicamente, sem carácter sistemático. O diploma referido dizia que 

seria instituído em Angola, e nos restantes territórios ultramarinos sob 

administração portuguesa, o ensino profissional agrícolo-pecuário, 

destinado a preparar trabalhadores indígenas. Os respectivos 

estabelecimentos ficariam localizados junto das estações e postos de 

agricultura e pecuária. Tratava também do ensino rural, deixando entrever 

que consistia em ministrar aos alunos a prática dos trabalhos agrícolas, 

embora se procurasse também ensinar-lhes a ler, escrever e fazer as 

operações aritméticas. Os núcleos de ensino ficariam localizados junto das 

granjas administrativas, que lhes dariam o apoio de que carecessem.  

  Na mesma data, 9 de Janeiro de 1937, foi publicado um 

diploma legislativo pelo qual eram extintas as escolas-oficinas, que seriam 

substituídas por escolas elementares profissionais agrícolo-pecuárias. Foram 

criadas então as escolas agrícolo-pecuárias de Catete, destinada à cultura do 

algodão, de Cazengo, que se prendia particularmente ao café, de Malanje, de 

Bié, de Huambo e de Humpata, que tinham por objectivo cuidar dos 

problemas relativos a sementes e fruteiras.  

  Em 3 de Abril desse mesmo ano, foi feita a distribuição da 

verba de cento e oitenta contos para a instalação e entrada em 

funcionamento das escolas agrícolo-pecuárias recentemente criadas, 

pormenor que nos mostra haver relativo interesse  em pôr estes 

estabelecimentos de ensino em actividade. 

  A 8 de Maio de 1937, foi aprovado o Regulamento 

Provisório das Escolas Elementares Profissionais Agrícolo-Pecuárias. 

Ministrariam o ensino técnico rudimentar da especialidade, reservado aos 

indígenas, tendo em vista a preparação de práticos de pecuária  e de 

capatazes de postos, que pudessem encarregar-se da orientação dos 

trabalhadores não especializados e fossem auxiliares qualificados nas 

explorações agrícolas e nas fazendas destinadas à criação de gado, na posse 

dos europeus, portugueses ou de outras nacionalidades. Funcionariam em 

regime de internato, e semi-internato para os alunos que vivessem na mesma 

povoação. O curso tinha a duração de três anos; o ensino seguiria este 

esboço programático: 

 

  1º ANO 

—Rudimentos de Botânica e Zoologia (em função das práticas agrícolo- 

pecuárias); 

—Noções práticas dos instrumentos aratórios; 

—Noções práticas das instalações do gado. 
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  2º ANO 

—Noções práticas de agricultura geral; 

—Rudimentos de Arboricultura, Horticultura e Pastos; 

—Noções práticas do material agrícola; 

—Noções práticas do tratamento do gado. 

 

  3º ANO 

—Rudimentos de Arboricultura, Horticultura e Pastos (continuação); 

—Rudimentos de Silvicultura; 

—Noções práticas do tratamento do gado (castração e vacinas); 

—Rudimentos e noções práticas de Higiene Geral; 

—Rudimentos e noções práticas de construções rurais 

   

  As autoridades esclareciam ainda que, além dos pontos 

focados, os alunos deviam ser treinados no conhecimento técnico e na 

prática das mais importantes culturas locais, com o objectivo de melhorá-

las, a fim de que as populações pudessem tirar delas o maior rendimento, 

fazendo o seu aproveitamento cada vez mais perfeito e mais completo. 

Recomendava-se que fossem iniciados na técnica de certos trabalhos 

auxiliares da actividade agrícola e pecuária, como a carpintaria, serralharia, 

cerâmica, alvenaria, de aplicação prática na construção e reparação das 

instalações agro-pecuárias.  

  O recrutamento dos alunos seria feito através dos chefes 

indígenas, as autoridades tradicionais, a começar pelos seus filhos e 

parentes, entre os nativos que frequentassem os postos agrícolas e pecuários, 

e entre os educandos das missões, sobretudo as católicas. Dava-se 

preferência àqueles que soubessem ler e escrever (embora isso não fosse 

condição essencial da admissão), no caso de haver indivíduos alfabetizados 

que mostrassem interesse em frequentar as escolas. 

  Temos conhecimento de que em 2 de Outubro desse mesmo 

ano de 1937 "foi aprovado" o regulamento provisório. Recordemos que já 

tinha sido aprovado antes; apenas se pode aceitar que tenha sido posto em 

vigor relativamente a Angola. 

  A preparação literária ministrada aos alunos corresponderia 

ao ensino das primeira e segunda classes do ensino primário, de que 

ficariam encarregados os professores indígenas das escolas rurais ou das 

missões católicas. Vem a propósito esclarecer que a preparação literária 

destes mestres era já muito rudimentar, mesmo imperfeita, pois em regra os 

seus conhecimentos intelectuais não íam além dos programas da instrução 

primária. Estávamos a viver condições que correspondiam às da segunda 
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metade do século XIX; deveriam ter sido largamente ultrapassadas, mas na 

verdade não foram! 

  Em 19 de Fevereiro de 1938, foram distribuídas verbas para a 

instalação e entrada em funcionamento de algumas escolas agrícolo-

pecuárias, recebendo cada uma delas a quantia mencionada: — Humpata, 

cinco contos; Cazengo, dez contos; Catete, quarenta contos; Malanje, dez 

contos; e Bié, dez contos.  Como é fácil de verificar, estas importâncias 

somavam a quantia de setenta e cinco contos.  

  Em 8 de Dezembro de 1938, foi publicado um decreto que 

criava, na província da Huíla, uma Escola Agro-Pecuária destinada a 

preparar pessoal para as diversas actividades relacionadas com o 

aproveitamento da terra e criação de gado, cuja necessidade e utilidade era 

reconhecida por todos, incluindo as autoridades cimeiras da administração 

portuguesa. Alguns meses depois, em 29 de Maio de 1939, era delegada no 

director interino da Direcção de Fazenda, no distrito da Huíla, Eduardo 

Correia Machado, a competência legal para adquirir, em nome do Estado, 

uma propriedade pertencente à firma Maximino & Companhia, da Humpata, 

a fim de ali ser instalada a referida escola. E ainda no decorrer do mesmo 

ano civil, em 28 de Agosto, foi publicada a portaria que regulava o 

funcionamento da Escola Agro-Pecuária da Huíla.           

 O estabelecimento de ensino profissional em questão tinha a 

finalidade de preparar capatazes agrícolas e práticos da actividade agro-

pecuária. Os respectivos cursos tinham a duração de três anos. Seguiam o 

esquema de programas aqui inserido: 

 

 CURSO DE PRÁTICOS AGRO-PECUÁRIOS 

 

  1º ANO 

—Noções de Física e Química; 

—Noções de fisiologia e exterior dos animais domésticos; 

—Estudo elementar do solo e do clima; 

—Culturas arvenses; 

—Lavouras e amanhos; 

—Máquinas agrícolas. 

 

  2º ANO 

—Estudo da alimentação, higiene dos animais domésticos e primeiros 

socorros veterinários; 

—Tecnologia agrícola e pecuária; 

—Culturas tropicais especiais; 
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—Culturas arvenses; 

—Pomares, palmares e cafezais; 

—Estudo do solo e do clima; 

—Rudimentos de Agrimensura; 

—Noções de Legislação Agrícola e Pecuária. 

 

  3º ANO 

—Zootecnia geral e especial; 

—Tecnologia agrícola e pecuária; 

—Culturas tropicais especiais; 

—Culturas arvenses; 

—Pomares, palmares e cafezais; 

—Noções de Economia Rural, Escrita e Contabilidade Agrícolas; 

—Rudimentos de Agrimensura. 

 

 CURSO DE CAPATAZES AGRÍCOLAS 

 

  1º ANO 

—Noções de agricultura geral; 

—Rudimentos de máquinas agrícolas; 

—Exterior dos animais domésticos. 

 

  2º ANO 

—Noções de tecnologia agrícola e pecuária; 

—Noções de Zootecnia e Higiene dos animais domésticos; 

—Generalidades sobre culturas especiais. 

 

  3º ANO 

—Especialização por aptidões. 

 

  Para a frequência do Curso de Práticos Agro-Pecuários era 

exigido o exame do primeiro ciclo liceal ou equivalente; para o Curso de 

Capatazes Agrícolas bastava ter feito o exame do ensino primário, cremos 

que o de quarta classe. Quanto à idade, os candidatos deveriam ter mais de 

catorze anos, não se indicando a idade máxima, donde se conclui que não 

tivesse limites.  

  Em 22 de Maio de 1940, foi aprovado e entrou em vigor o 

Regulamento da Escola Agro-Pecuária Dr.Francisco Vieira Machado, que 

se dizia ter sido criada em 8 de Dezembro de 1938. Corresponde à data atrás 

apontada, tratando-se pois do mesmo instituto escolar. 
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  Foi esta a primeira vez que se lhe deu tal denominação, 

atribuindo-lhe um patrono, embora se não faça referência expressa, o que 

não deixa de ser estranho. Continuava a afirmar-se que tinha em vista a 

preparação de capatazes agrícolas e práticos agro-pecuários. Não deixa de 

ser curioso que sempre se indique em primeiro lugar o curso menos 

qualificado, ao contrário da regra, que era apresentá-los por valor 

decrescente! As respectivas bases foram estabelecidas pela portaria 

ministerial de 28 de Agosto de 1939, a que já fizemos referência. 

  No dia 24 de Setembro de 1941, foi aberto um crédito 

especial de cento e sessenta contos para custear as despesas da conservação 

das propriedades em que deveria estabelecer-se ou já estava estabelecida a 

Escola Agro-Pecuária Dr.Francisco Vieira Machado, que com o tempo se 

tornou uma das mais conhecidas unidades académicas de Angola e que 

durante bastante tempo foi a única da sua categoria e especialidade. Ficava 

localizada na povoação de Tchivinguiro, no Lubango. 

  Em 7 de Janeiro de 1942, foi publicada uma curiosa portaria, 

assinada por Abel de Abreu Sotto-Mayor, encarregado do Governo-Geral, 

que uma semana depois, em 14 de Janeiro, publicou uma declaração em que 

afirmava ser nula e não produzir nenhum efeito. No entanto, pela sua 

interessante contextura, merece que se lhe faça referência. 

  Afirmava que a produção hortícola da região de Sá da 

Bandeira se mostrava insuficiente para suprir as necessidades da população 

e sugeria-se à Escola Agro-Pecuária Dr.Vieira Machado, visto possuir 

terrenos apropriados para tais culturas, que passasse a dedicar-se à sua 

produção. Recomendava-se a instituição de um regime de gestão semelhante 

ao das granjas militares e administrativas, cuja direcção ficaria confiada a 

uma comissão constituída pelo chefe da Repartição Provincial de Pecuária 

da Huíla, director provincial de Fazenda e o técnico encarregado das 

propriedades da escola, podendo ter com secretário um funcionário dos 

Serviços de Fazenda e Contabilidade. Deveria procurar-se que produzisse 

hortaliças, legumes e frutas para abastecimento das tropas que iriam ser 

aquarteladas em Sá da Bandeira — pormenor que não podemos dissociar do 

período histórico que se estava atravessando, pois travava-se então a 

segunda guerra mundial. As terras africanas não deixavam de ter interesse 

bélico e até posição estratégica. Voltando a reportar-nos àquela portaria, 

esclarecemos que, conjuntamente com a exploração agrícola, fazia-se a 

previsão da exploração pecuária, nos seus aspectos mais fáceis e mais 

rápidos — porcos, ovelhas, cabras, coelhos e aves de capoeira — cujos 

produtos se destinariam igualmente ao abastecimento da tropa.   

  Nos últimos anos da primeira parte do período abrangido 
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pelo segundo volume desta obra — que engloba os tempos compreendidos 

entre a primeira grande guerra e a segunda guerra mundial — as autoridades 

angolanas dedicaram grande interesse à Escola Agro-Pecuária Dr.Vieira 

Machado, do Tchivinguiro, sendo frequentes as referências a este 

estabelecimeto de ensino.  

  Em 16 de Setembro de 1942, foi aberto novo crédito especial 

de cento e sessenta contos, para fazer face às despesas com a conservação 

do núcleo de propriedades anexas à escola. E menos de um ano mais tarde, 

em 23 de Junho de 1943, era aberto outro crédito, desta vez de cento e 

setenta e três contos, para custear as despesas gerais da sua manutenção e 

sustentação. E em 24 de Maio de 1944 constituía-se novo fundo monetário, 

da quantia de novecentos e cinquenta contos, para pagamento de obras a 

realizar, incluindo a construção de um edifício que servisse de residência ao 

seu director.  

  Por decisão das autoridades competentes, o director do 

estabelecimento poderia expedir telegramas oficiais, usando como endereço 

a abreviatura "Agros". Referimos isto por ter sido a primeira vez que 

encontrámos menção oficial expressa relativamente à sua localização, pois 

até aí apenas se referia à Escola Agro-Pecuária da Humpata, ou Escola 

Agro-Pecuária da Huíla, havendo o perigo de se confundir com outra, de 

grau e importância muito diversos, a Escola Agrícolo-Pecuária da Humpata. 

  Em 23 de Junho de 1943, foram estabelecidas três estações 

climatológicas no sul de Angola, na serrania que domina a cidade de Sá da 

Bandeira. Ficavam a cargo da Escola Agro-Pecuária Dr.Francisco Vieira 

Machado. Estavam localizadas em Tchivinguiro e  Chão da Chela, no 

concelho de Lubango, e Bruco, na circunscrição civil de Bibala. 

  Como curiosidade, não deixaremos de referir que, poucos 

dias antes, em 16 de Junho, foi delegado no governador da província da 

Huíla, capitão Eurico Rodrigues Nogueira, a faculdade de empossar nas 

funções de "encarregado do governo da província da Huíla" o engenheiro-

agrónomo Alberto Ferreira da Silva, director da Escola Agro-Pecuária do 

Tchivinguiro, que deveria entrar em exercício logo que o governador se 

ausentasse, o que parece ter acontecido em breve. Este pormenor prova, pelo 

menos, que o estabelecimento era dirigido por pessoa de muito destaque, 

merecedora de alta consideração, a que poderemos acrescentar que deveria 

reunir destacados méritos! 
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ESTRUTURAS BUROCRÁTICAS 

 

  Atendendo às exigências da sistematização, embora 

rudimentar, dividimos o período histórico abrangido por este volume em 

duas épocas distintas, procurando encontrar tópicos para justificar a divisão 

efectuada e estabelecer a diferença de condições, e de certo modo até a 

semelhança entre elas. Entendemos que as duas guerras mundiais poderiam 

servir de baliza à primeira parte e que o pormenor de Marcelo Caetano ser 

ministro das Colónias a partir de 1944 e ter deixado a Presidência do 

Conselho ao iniciar-se o processo de descolonização, por exigência dos 

revolucionários de 25 de Abril de 1974, servia perfeitamente a ordenação 

que se procurava. 

  Sem deixarmos de reconhecer deficiências e erros, temos de 

confessar que, durante os últimos cinquenta e cinco anos de presença 

portuguesa, desde que foi instituído o ensino liceal até ao momento em que 

Angola proclamou a sua independência, longo foi o caminho percorrido e 

vastos os resultados obtidos. No entanto, as necessidades da população eram 

ainda maiores e as suas exigências nem sempre foram satisfeitas. Se nos 

séculos passados bastava manter reduzidos núcleos de cultura, não se 

sentindo a premência de preparação mais completa, no século XX 

reconheceu-se a necessidade urgente de andar depressa, de recuperar atrasos 

e de nos colocarmos na longa fileira da promoção social, através da 

escolaridade. Em boa parte, este objectivo foi atingido e realizado! 

  As duas guerras, que espalharam pelo mundo calamidades e 

dores indizíveis e permitiram a prática de crimes inarráveis, tiveram também 

como resultado um assombroso e desmedido desenvolvimento técnico e um 

extraordinário aperfeiçoamento das ciências. A desesperada procura de 

peritos em todos os ramos do saber fez com que a escola se valorizasse,  que 

fosse reconhecido o verdadeiro papel que lhe cabe na preparação dos 

indivíduos e na construção de um mundo novo, em que todos estamos 

empenhados. Porém, e como contraste bem compreensível, a essas 

exigências e à necessidade de preparação intensa e rápida, ao afluxo de 

grandes multidões às salas de aula, correspondeu o abaixamento do nível 

qualitativo do ensino ministrado que se manifestou de forma preocupante, 

não só nos aspectos intelectual e pedagógico como sobretudo no campo 

político e social. Reconheceu-se aqui a verdade da sentença que nos diz ser 
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a quantidade inimiga da qualidade. 

  Não é difícil ver na escola uma das principais forças que 

levaram as regiões colonizadas do mundo, África e Ásia, a lançar-se 

desesperadamente à conquista da independência nacional. Foi exactamente 

o desenvolvimento técnico, assim como a divulgação do saber, que 

contribuiu para que esses movimentos pudessem vingar e encontrassem em 

toda a parte a simpatia e o apoio de que careciam. Mas foi também um certo 

desfazamento cultural que fez com que muitos jovens, descontentes e 

discordando da sociedade em que tinham de se integrar, não compreendendo 

as exigências do passado e os compromissos das gerações predecessoras, 

com preparação intelectual deformada e imbuídos de preconceitos, 

enveredassem abertamente pelo caminho da contestação e forçassem novas 

soluções. Na Europa e na América, em países com tradições estratificadas, a 

solicitação política arrastou-os para alterações mais ou menos profundas dos 

regimes políticos; na África, continente até então dominado por potências 

europeias que exploravam em proveito próprio as suas riquezas, a revolta 

não podia contentar-se com a simples alteração do tipo de governo, do 

sistema de administração, exigindo-se reformas mais profundas e lutando-se 

por conseguir a proclamação das independências. Por aqui verificamos que 

a divisão de épocas históricas atrás estabelecida não é tão artificial como 

pode parecer. As guerras, incluindo a Guerra da Libertação de Angola, 

influiram profundamente na evolução da escolaridade e na orientação 

pedagógica; mas a escola também exerceu importante papel na evolução 

política e social, ajudando a solucionar e a encaminhar problemas em 

sentido bem determinado. 

  O conhecido político português Marcelo José das Neves 

Alves Caetano foi nomeado ministro das Colónias em 6 de Setembro de 

1944; substituiu neste cargo Francisco José Vieira Machado; manteve-se no 

lugar até Fevereiro de 1947, tendo sido neste período de tempo que 

terminou a segunda guerra mundial.  

  No dia 1 de Março de 1945, uma portaria assinada pelo 

governador-geral Vasco Lopes Alves delegou em diversos altos 

funcionários de Angola algumas das suas atribuições. Quanto ao chefe dos 

Serviços de Instrução Pública, poucas alterações se verificaram em relação 

ao que pouco antes tinha sido estabelecido, conferindo-lhe, praticamente, os 

poderes que já tinha e nós mencionámos noutro lugar.  

  Em 5 de Dezembro do mesmo ano de 1945, voltou a fazer-se 

referência às atribuições conferidas aos chefes e directores dos serviços. As 

alterações introduzidas começavam a vigorar a partir de 1 de Janeiro de 

1946. Também desta vez eram poucas as modificações relativas ao chefe 
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dos Serviços de Instrução. Pode dizer-se que foram apenas duas: 

—Foi autorizado a liquidar o tempo de serviço público prestado pelo seu 

pessoal; 

—Recebeu o encargo de conceder o abono de diuturnidades a que tivessem 

direito os professores e demais funcionários. 

  O diploma de 20 de Setembro de 1948, introduziu algumas 

alterações nos concursos para inspectores ou subinspectores escolares. Pelo 

disposto neste documento legal, foi dada nova redacção a um dos artigos do 

Regulamento do Ensino Primário Infantil e Geral, de 16 de Março de 1928, 

determinando-se que o júri dos concursos,  nomeado pelo governador-geral , 

teria a seguinte constituição: 

—Chefe dos Serviços de Instrução Pública (ou seu representante legal); 

—Dois inspectores do ensino primário; 

—Um professor do quadro docente do Liceu Salvador Correia; 

—Um médico escolar. 

  Em parágrafo único, especificava-se que, na falta de 

inspectores do ensino primário, poderiam estes ser substituídos por 

professores do liceu ou pelo inspector do ensino particular. Deduz-se da 

publicação do diploma e do seu texto que poderia dar-se o caso de não haver 

em Luanda inspectores suficientes para formarem o júri, por motivo que não 

é fácil determinar; poderemos admitir a hipótese de algum ou alguns 

estarem fora, em gozo de licença graciosa, ou em comissão de serviço 

noutro lugar, sendo casos de frequente verificação. 

  No dia 25 de Outubro de 1944, foi publicado o texto que 

introduziu algumas alterações à constituição da Comissão Administrativa do 

Fundo Auxiliar do Ensino Primário, em cada uma das províncias existentes 

em Angola, modificando neste particular o disposto no diploma legislativo 

de 18 de Março de 1942. Segundo as novas determinações, ficou a ser 

constituída assim: 

—Director Provincial da Administração Civil; 

—Director Provincial da Fazenda Pública; 

—Director da Zona Escolar. 

  Antes de continuarmos a fazer referência ao assunto que 

acabamos de registar, queremos anotar que o último documento publicado 

nas páginas do Boletim Oficial de Angola, e que traz a assinatura de Marcelo 

Caetano, como ministro das Colónias, tem a data de 5 de Fevereiro de 1947; 

e o primeiro que aparece subscrito pelo seu sucessor, Teófilo Duarte, vem 

no mesmo número, com a data de 4 de Junho, tendo sido emitido no dia 10 

de Março anterior. 

  Em 2 de Abril desse ano de 1947, foram aprovados os 
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orçamentos dos seguintes organismos: 

—Fundo de Instrução da Província de Luanda, na importância de duzentos e 

sessenta contos; 

—Fundo de Instrução da Província de Malanje, de cento e sessenta e seis 

contos setecentos e vinte e cinco escudos; 

—Fundo de Instrução da Província de Benguela, em novecentos e setenta e 

quatro contos quinhentos e setenta e seis escudos; 

—Fundo de Instrução da Província de Bié, com a quantia de seiscentos e 

dezasseis contos. 

  Devemos recordar que estas verbas eram, em regra, 

empregadas para a construção de edifícios escolares, sua reparação, compra 

de mobiliário e aquisição de material didáctico.  

  Tendo sido extinta a província de Luanda, foi também 

extinto o correspondente fundo de instrução; e, sendo criada a província do 

Congo, o saldo existente passou a pertencer ao Fundo de Instrução da 

Província do Congo, logo criado. O território de Cabinda foi transformado 

num distrito, e por consequência criado o Fundo de Instrução do Distrito de 

Cabinda. A cidade de Luanda e seu termo ficou a constituir um concelho 

autónomo, e teve também o seu Fundo de Instrução do Concelho de Luanda. 

  No dia 7 de Setembro de 1949, foram extintos o Fundo 

Auxiliar do Ensino Primário (criado em 16 de Abril de 1927) e os Fundos 

de Instrução (estabelecidos segundo o disposto em 31 de Julho de 1937), os 

quais foram substituídos pelo Fundo Escolar de Angola; a sua forma de 

funcionamento tinha sido reestruturada em 18 de Março de 1942, como já 

dissemos. Com as alterações introduzidas pretendeu-se fazer a unificação 

das verbas cobradas e a sua aplicação segundo planos mais vastos e mais 

concordantes com as necessidades da população, procurando actuar mais 

equitativamente. Além disso, pretendeu-se ainda que passasse a ter maior 

influência na sua aplicação e administração a entidade a que dizia 

directamente respeito, os Serviços de Instrução Pública. Esclarecia-se, nesta 

altura, que deveria ter-se em vista a consecução dos seguintes fins: 

—Construção de edifícios escolares, sua reparação e manutenção; 

—Compra de mobiliário e de material didáctico; 

—Financiamento de experiências pedagógicas; 

—Aperfeiçoamento do professorado primário; 

—Publicação regular do Boletim do Ensino; 

—Subsídio a iniciativas válidas ou organismos de promoção cultural; 

—Organização e manutenção de colónias de férias. 

  Em 12 de Outubro de 1949, foram aprovados os orçamentos 

dos "Fundos de Instrução" de Malanje, Cabinda, Bié, Congo e Benguela 
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(este em 9 de Novembro), cujas verbas somadas atingiam a elevada quantia 

de mil seiscentos e sete contos. 

  No dia 28 de Dezembro, foi aprovado o orçamento do Fundo 

Escolar de Angola, segundo se dizia, relativo ainda ao ano que estava a 

findar, e que atingia a importância de mil oitocentos e sessenta e cinco 

contos. Pouco depois, em 22 de Março, era aprovado o orçamento para 1950 

que passava já para quase quatro mil e noventa contos. Este aumento, 

porém, não foi tão grande como poderá parecer, embora fosse muito 

acentuado, pois o saldo do ano anterior era exactamente igual ao que fora 

aprovado em fins de Dezembro. Não houve tempo para gastar esse dinheiro! 

Coisas da burocracia! 

  Não tivemos a preocupação de mencionar as verbas de todos 

os anos seguidos, mas apenas algumas que pudessem servir de exemplo e 

termo de comparação. Assim, em 4 de Março de 1953 era aprovado o 

orçamento do Fundo Escolar, que atingia  cinco mil quatrocentos e oitenta e 

cinco contos e meio; subscreveu este documento o responsável pelos 

Serviços de Instrução Pública (como substituto legal) e presidente da 

respectiva comissão administrativa, Alberto de Matos Serpa Neves, nome 

que se distinguiu pela sua actuação e pelos seus méritos pedagógicos, assim 

como pela sua invulgar ilustração.  

  Damos por terminada a menção ao Fundo Escolar de Angola, 

que atingiu os tempos da descolonização e cujas verbas aumentaram de ano 

para ano, acompanhando de perto a evolução deste sector da vida pública 

 Em relação à década que vai de 1921 a 1930, e também à que 

estende de 1931 a 1940, fizemos algumas referências a verbas dispendidas 

com a escolaridade, como exemplo do interesse ou falta de interesse das 

autoridades responsáveis. Podemos, neste ponto, informar que o Orçamento-

Geral de Angola para 1947 destinava  9.977.175$00 aos Serviços de 

Instrução Pública; em 1951 essa verba subiu já para 14.416.116$00. 

Devemos atender a que, nessa altura, ainda se não tinha começado a prestar 

ao ensino, em Angola, a atenção e o interesse que depois veio a merecer, 

vivendo-se ainda num ambiente de estagnação, de deprimente modorra.  

   

* * *  

 

  No dia 7 de Março de 1956, foi aprovado o Regulamento da 

Utilização dos Aparelhos Gravadores de Som, subscrito pelo chefe dos 

Serviços de Instrução Pública, Rafael Ávila de Azevedo. Segundo se 

afirmava no documento em questão, deveriam existir nas zonas escolares e 

na Escola de Aplicação e Ensaios, de Luanda. Destinavam-se a: 
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—Gravar canções, coros, descantes do folclore nacional, nas escolas que o 

solicitassem; 

—Gravar lições-modelos, quando os inspectores reconhecessem 

conveniência  na divulgação pela sua actualidade pedagógica, valor 

didáctico ou características de originalidade; 

—Gravar documentários sonoros de filmes educativos aprovados para uso 

nas escolas. 

  Este material poderia ser requisitado pelas emissoras 

radiofónicas, directores escolares, missões, reitores dos liceus, directores de 

escolas industriais e comerciais, seminários e casas de espectáculos. 

  Em 12 de Abril de 1949, o ministro Teófilo Duarte autorizou 

a fixação de gratificações ao pessoal docente da Escola de Preparação de 

Professores Indígenas, que poderiam atingir mil escudos mensais. E logo a 

seguir, no dia 27 de Abril, foi aprovado e entrou em execução o 

Regulamento do Curso de Regentes Escolares assim como o Regulamento 

dos Professores do Quadro Docente Eventual; e em 28 de Dezembro de 

1948 tinha sido autorizado o contrato de vinte regentes escolares e criado o 

curso especial para fazer a sua preparação pedagógica, a funcionar no liceu 

da Huíla. O Quadro Docente Eventual fora criado em 16 de Março de 1945; 

os seus professores deveriam seguir um curso intensivo de formação 

pedagógico-didáctica, com a duração de dois semestres; os participantes 

deveriam ter as habilitações literárias exigidas pela lei, mas não podemos 

concretizar quais fossem; deveriam ainda ter idade compreendida entre os 

dezasseis e os vinte e três anos. O estudo preparatório para vir a exercer a 

docência era ordenado de acordo com o esboço a seguir reproduzido: 

 

     SEMESTRES  1º 2º 

—Pedagogia e Didáctica Geral     + 

—Psicologia Escolar      + 

—Didáctica Especial      + + 

—Legislação e Administração Escolar    + 

—Higiene Escolar      + 

—Desenho e Trabalhos Manuais    + + 

—Organização Política e Administrativa da Nação   + 

—Educação Feminina  (sessão)   + +  

—Religião e Moral  (sessão)   + + 

—Música e Canto Coral (sessão)   + + 

—Educação Física  (sessão)   + + 

—Prática Pedagógica  (8 horas)   + + 
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 Em 6 de Fevereiro de 1950, foi aprovado e posto em vigor o 

Regulamento do Ensino e do Magistério Rudimentar. Estava previsto que 

teriam programas especiais, que foram publicados como complemento do 

respectivo diploma. Segundo o determinado, abrangia o primeiro grau do 

ensino indígena, previsto no Estatuto Missionário, de 5 de Abril de 1941. 

Seria inteiramente ministrado em língua portuguesa; teria sentido prático, 

visando a boa preparação do indivíduo para angariar o sustento com o seu 

trabalho; destinar-se-ia a crianças dos sete aos quinze anos; abrangeria uma 

classe preparatória e mais três de estudos ascendentes. O ano escolar 

começaria a 15 de Dezembro e terminaria a 8 de Outubro; o ano lectivo iria 

de 3de Janeiro a 30 de Setembro. 

  Não deixaremos de comentar o longo período de férias 

estabelecido, de três meses seguidos, embora uma parte pudesse ficar 

preenchida com os trabalhos de exame. E não podemos esquecer os diversos 

hiatos de férias curtas... Julgamos interessante frisar que, um século antes, 

as escolas tinham férias mais reduzidas em comparação com as de agora. 

Tem-se acentuado a tendência de diminuir cada vez mais o número de dias 

lectivos em cada anuidade. Isso também contribui para o vilipêndio da 

classe docente, para estabelecer o espírito de insubmissão nos escolares, 

favorecendo crises académicas de vários tons... 

  As actividades didácticas teriam a duração de sete horas, 

sendo duas para trabalhos agrícolo-pecuários, três de aulas e mais duas de 

prática nas oficinas, que poderia ser substituída por ocupações campestres. 

Por aqui se verifica haver a preocupação de preparar os alunos para a vida 

futura, como trabalhadores agrícolas ou oficiais de alguns misteres, 

incutindo hábitos de trabalho e treinando-os na sua realização.  

  O pessoal docente seria recrutado entre os professores e 

auxiliares do ensino rudimentar. Para a sua conveniente preparação, seria 

estabelecido o correspondente curso do magistério rudimentar, com duração 

de três anos. Começariam por receber aulas de revisão da matéria já 

estudada, os programas de quarta classe do ensino primário geral — que se 

admitia ter sido mal assimilada ou estivesse esquecida. O programa dos 

anos seguintes não fora claramente elaborado, apresentava-se em esboço, 

imperfeitamente delineado. Pode aceitar-se que, ao longo de três anos, além 

do estudo específico, os candidatos teriam ocasião de receber noções 

rudimentares da organização e da escrituração escolares, prática de 

primeiros socorros e enfermagem (a que se dedicaria grande interesse e seria 

obtida pela assistência no hospital anexo, da sede da escola) e também a 

prática pedagógica (adquirida na frequência das escolas que funcionassem 

na localidade). Não se indicava ainda onde o estabelecimento iria ser criado. 
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  Pela análise do texto legal podemos concluir que a 

enfermagem e as actividades agrícolo-pecuárias deveriam ter bastante 

importância, pois foram suficientemente desenvolvidos os respectivos 

temas, particularmente a enfermagem. Podemos pensar se não está aqui 

delineada a estruturação das futuras Escolas de Habilitação de Professores 

de Posto e mesmo se não se inspiraram nesta iniciativa os responsáveis pela 

instituição dos futuros cursos intensivos para preparação de monitores 

escolares. 

  Devemos acrescentar que, em 17 de Março de 1950, foi 

criada uma estação postal que devia funcionar na localidade próxima da 

escola, ficando a cargo do respectivo director. Apesar de não haver menção 

claramente expressa, inclinamo-nos para a hipótese de se estar pensando em 

Cuíma, na região do Huambo. 

  No dia 17 de Abril de 1957, foram criados cursos de 

alfabetização para indivíduos maiores de catorze anos. Segundo afirmava o 

diploma em questão, o afluxo de imigrantes de origem metropolitana, 

portanto portugueses europeus, fez com que aumentasse muito a 

percentagem de brancos analfabetos a residir em Angola. Alguns anos antes, 

reconhecera-se que entre estes e seus descendentes nascidos em território 

angolano, e mesmo entre a população de cor dita civilizada ou assimilada, 

era diminuta a taxa de indivíduos que não soubessem ler e escrever. 

Pretendia-se, com esta medida, difundir também a instrução entre os 

indígenas, que contavam altas percentagens de analfabetos. A partir de 1 de 

Julho de 1958, portanto um ano mais tarde, seria proibida a admissão de 

indivíduos não-indígenas que não soubessem ler e escrever, residindo em 

Angola há mais de seis meses, nas profissões que se relacionassem com o 

comércio ou a indústria; exceptuavam-se desta exigência os que tivessem 

mais de quarenta e cinco anos de idade ou mais de dez anos de estadia no 

território. Devemos atender a que Angola estava a imitar o que se fizera em 

Portugal a partir de 1952, pondo em prática medidas discutíveis, algumas 

mal estruturadas, por vezes um convite à fraude, mas que tinham em vista 

erradicar o analfabetismo, tendo conseguido a longo prazo resultados 

apreciáveis. 

  Em 4 de Março de 1959, foi aprovado o Regulamento dos 

Cursos do Ensino Primário para Adultos, previsto no diploma legislativo de 

17 de Abril de 1957, atrás referido. Deverá ter sido elaborado sob a 

orientação de Túlio Lopes Tomás, que ao tempo exercia as funções de chefe 

dos Serviços de Instrução Pública. E com data de 27 de Março de 1959 eram 

criados cursos oficiais para o ensino de indivíduos adultos analfabetos nas 

cidades de Luanda (três), Nova Lisboa (dois), Sá da Bandeira (dois), Lobito, 
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Benguela e Moçâmedes.       

  No dia 1 de Abril de 1959, foi publicado o alvará que 

regulava o funcionamento do Conselho de Ensino de Adaptação, criado em 

23 de Dezembro de 1957. Tinha a finalidade de melhorar o rendimento do 

ensino e de o difundir mais, estudando os complexos problemas que se 

prendem com a alfabetização dos indígenas e com a sua preparação para  

condições de vida melhores do que as de que disfrutavam. Devia fornecer ao 

Governo estudos que levassem a realizar a tarefa educativa em tempo 

mínimo e com o máximo de probabilidade de êxito. Deveria preocupar-se 

especialmente com o problema da mulher, dando-lhe possibilidade de vir a 

desempenhar o papel relevante que lhe compete. O Conselho de Ensino de 

Adaptação seria constituído pelas seguintes individualidades: 

—Inspector do ensino ou seu delegado; 

—Chefe da 5ª Repartição dos Serviços de Instrução; 

—Chefe da 6ª Repartição dos Serviços de Instrução; 

—Representante da Repartição Central dos Negócios Indígenas; 

—Representante das missões católicas, residente em Luanda e indicado 

pelos 

bispos; 

—Representante das escolas de magistério de adaptação, do sexo masculino, 

indicado pelos prelados; 

—Representante das escolas de magistério de adaptação, do sexo feminino, 

também indicado pelos bispos; 

—Representante dos estabelecimentos particulares do ensino de adaptação, 

designado pelo governador-geral. 

  Não foi possível saber se desta iniciativa se colheram frutos 

satisfatórios ou se foi mais uma frustração a somar a outras anteriores e a 

juntar às que se lhe seguiram. Torna-se muito difícil, praticamente 

impossível por agora, avaliar os resultados de certas medidas, pois não 

temos conhecimento da actividade de numerosos organismos; nem todas 

foram registadas por escrito e nem todos os documentos podem ser 

manuseados e analisados pelos estudiosos.  

  Aproveitaremos o ensejo de estar a falar do Conselho de 

Ensino de Adaptação para referirmos um organismo afim, de cuja actuação 

nada sabemos mas que entendemos dever, no mínimo, arquivar a sua 

designação. Estamos falando da Comissão Central do Patronato. Não há 

notícias que se lhe reportem e desconhecemos a sua actividade, que nos 

parece estar relacionada com os problemas sociais, sobretudo os que diziam 

respeito ao trabalho. A sua constituição abrangia os representantes de: 

—Inspecção do Ensino ou seu representante; 
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—Serviços de Agricultura e Florestas; 

—Serviços de Portos, Caminhos de Ferro e Transportes; 

—Serviços de Obras Públicas; 

—Serviços de Economia e Estatística Geral; 

—Serviços de Veterinária; 

—Câmaras Municipais; 

—Companhia dos Diamantes de Angola; 

—Companhia Mineira do Lobito; 

—Associação Industrial de Angola; 

—Associação Comercial de Luanda; 

—Petrangol; 

—Grémios de Pesca; 

—Associação dos Agricultores de Angola; 

—Sindicato Nacional dos Empregados do Comércio e Indústria; 

—Sindicato dos Motoristas, Ferroviários e Metalúrgicos de Angola; 

—Imprensa diária. 

  Este organismo, atendendo à sua composição, deveria estar 

particularmente vocacionado para resolver problemas do mundo do 

trabalho. No entanto, devemos atender a que o seu primeiro elemento foi 

recrutado nos serviços escolares e educativos. Tinha sido previsto pelo 

diploma de 23 de Dezembro de 1957 e veio a ser criado em 1 de Abril de 

1959. Poderia ajudar a encontrar o melhor caminho para a orientação a 

imprimir ao ensino profissional, promovendo a sua valorização, o seu 

aperfeiçoamento e o enriquecimento cultural dos que o preferissem. Entre os 

meios apontados para atingir os seus objectivos, contava-se a realização de 

conferências, promoção de estudos, melhoria no apetrechamento dos 

estabelecimentos de ensino, instituição de prémios, subvenção financeira de 

estágios de aperfeiçoamento, organização do serviço de colocações, etc. 

Talvez  algumas realidades do futuro, como a concessão de bolsas de estudo 

pelas maiores empresas, o auxílio a colónias de férias, a instituição de 

prémios aos melhores alunos, etc. tenham aqui a sua origem e a explicação 

lógica.  

 

* * * 

 

  No dia 6 de Fevereiro de 1954, foi determinado que o ano 

lectivo (em Angola e Moçambique) começasse a 10 de Setembro e 

terminasse a 30 de Junho. Tinha-se em vista favorecer e facilitar as relações 

demográficas com Portugal, e a articulação mais perfeita e mais apertada 

dos serviços escolares. A divisão dos períodos em que o ano lectivo se 
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subdividia seria estabelecida em cada um dos territórios. Segundo o que foi 

determinado, as férias do Natal iriam de 24 de Dezembro a 2 de Janeiro 

(depois ampliadas, de 19 de Dezembro a 3 de Janeiro); as férias da Páscoa 

seriam gozadas entre o Domingo de Ramos e a quarta-feira a seguir ao 

Domingo da Ressurreição. Nos anos seguintes houve alterações com vista 

ao reajustamento, pois pretendia-se que o ano escolar coincidisse com o de 

Portugal, incluindo as datas do exames, pelo menos os liceais. O ano lectivo 

de 1955-1956 começou em 26 de Outubro e terminou em 30 de Junho; esta 

agenda manteve-se, com pequenas discordâncias, até à data da proclamação 

da independência. No mês de Março, em Angola, as escolas suspendiam a 

sua actividade, entravam em férias. 

  O Boletim Oficial de Angola publicou no seu número 23 do 

ano de 1956 os pontos-modelo de ditado, redacção e aritmética referentes 

aos exames de admissão aos liceus e escolas industriais e comerciais. Foram 

subscritos por Armelim Cândido de Moura Dinis, substituto legal do chefe 

dos Serviços de Instrução.  

  Em 17 de Dezembro de 1952, considerando-se ser 

conveniente não se efectuarem os exames de admissão às escolas do ensino 

profissional, industriais e comerciais, naquele ano escolar, em Angola, foi 

suspensa a sua realização, pois previa-se que, por falta de professores e não 

estarem preenchidos os quadros docentes, não pudesse ministrar-se o ensino 

aos alunos que viessem a ser aprovados, o que causaria natural 

descontentamento às pessoas interessadas. Esta portaria veio a ser revogada 

em 30 de Maio de 1956, o que nos leva a pensar que nestes anos todos se 

não realizassem aquelas provas de apuramento dos candidatos à frequência 

do ensino técnico mais avançado. No entanto, deve ter-se em consideração 

que estava previsto, na origem, apenas "aquele ano escolar". 

  No dia 26 de Abril de 1954, porém, foi autorizada nas 

capitais das províncias ultramarinas portuguesas em que não existisse 

qualquer Escola do Magistério Primário a realização dos respectivos exames 

de admissão, aos indivíduos interessados em frequentar as escolas já criadas 

em Portugal ou noutros territórios sob a administração lusitana. Seriam 

admitidos, logicamente, os candidatos que estivessem nas condições legais, 

quer quanto a habilitações literárias quer quanto à idade estabelecida para a 

frequência daqueles estabelecimentos de ensino. Hoje, à distância de 

algumas dezenas de anos, podemos perguntar se um estudante estaria 

disposto a deixar a sua terra para cursar uma escola que iria fazer dele 

humilde e ignorado mestre-escola, professor de primeiras letras! 

  Sentia-se ser premente a necessidade de ordenar a actividade 

burocrática relacionada com o ensino primário, escalonando devidamente 
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certas questões da administração. Deveria ter-se presente o que já fora 

estabelecido pelo decreto de 27 de Dezembro de 1957 e atender-se 

primacialmente ao número de escolas estabelecidas e seus graus. Tendo isso 

em conta, foi estabelecida na data de 25 de Junho de 1958 a classificação 

dos distritos escolares, em Angola, com correcções de 16 de Dezembro de 

1959 e 22 de dezembro de 1962, ficando, resumidamente, ordenados como a 

seguir se indica: 

—1ª CLASSE—Luanda, Huambo, Benguela e Huíla; 

—2ª CLASSE—Uíge, Malanje, Bié, Cuando-Cubango e Moçâmedes; 

—3ª CLASSE—Cabinda, Congo, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Lunda, 

Moxico. 

  Ainda dentro deste assunto, recordamos que a simples 

consulta ao Orçamento-Geral de Angola para 1963 nos diz que o ensino 

primário contava os seguintes cargos directivos e de fiscalização: 

—15 Subinspectores escolares; 

—5 Subdirectores escolares; 

—5 Inspectores escolares; 

—8 Directores escolares de 2ª classe; 

—4 Directores escolares de 1ª classe. 

  No dia 19 de Agosto de 1959, foi aprovado e posto em 

execução o Regulamento das Actividades de Educação Física nas Escolas 

Primárias, subscrito pelo presidente do Conselho Provincial de Educação 

Física. O seu texto só veio a ser publicado em 29 de Setembro de 1960, 

conjuntamente com o Manual de Preparação Física Geral nos Desportos 

de Competição e com o Manual da Preparação Física no Futebol, em igual 

data aprovados. Não se compreende o motivo de tão grande dilação! Estes 

documentos constituem um grosso volume do Boletim Oficial de Angola 

que abrange nada menos de cento e oitenta páginas. 

  Em 4 de Fevereiro desse ano de 1959, tinha sido determinado 

que as provas de passagem de classe, nas escolas  primárias elementares, 

quer no ensino oficial quer no particular, se efectuassem nos últimos cinco 

dias lectivos do mês de Junho. Os exames da quarta classe, tanto no ensino 

geral como no ensino de adaptação, teriam início no primeiro dia útil de 

Julho. Estas decisões, pode dizer-se, continuaram em vigor até à 

independência, com a diferença de as passagens de classe serem antecipadas 

cerca de uma semana ou até mais, segundo em cada anuidade era 

determinado. 

  No dia 28 de Fevereiro de 1963, foram subscritas pelo 

director dos Serviços de Instrução, Sebastião António Morão Correia, as 

normas da promoção da terceira à quarta classes, nessa data aprovadas. 
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Eram apresentados pontos-modelo de aritmética e geometria, história pátria, 

ciências geográfico-naturais e gramática aplicada.  

  Em 23 de Abril de 1962, um despacho do secretário-geral, ao 

tempo Amadeu Castilho Soares, regulamentou a situação dos alunos que 

frequentavam as escolas mantidas pelas forças militares em zonas de guerra, 

integradas numa campanha a que se deu o nome de Acção Psico-Social. 

  Com data de 31 de Maio de 1961, determinou-se que o prazo 

das matrículas nas escolas do ensino primário se fizesse coincidir com os 

dias que vão de 10 a 20 de Julho de cada ano. Ficavam sujeitos ao trabalho 

de matrícula os agentes de ensino em efectivo serviço e a trabalhar tanto nas 

escolas primárias como nos postos escolares. 

  Algum tempo antes, em 5 de Agosto de 1960, foram 

mandados aplicar no Ultramar, com diversas alterações, os Programas do 

Ensino Primário que tinham sido elaborados para as escolas de Portugal e 

foram aprovados em 28 de Maio do mesmo ano. 

  No dia 25 de Agosto de 1961, foram adoptadas algumas 

medidas relativas ao funcionamento da competente actividade burocrática. 

Criou-se o Gabinete de Apoio ao Director dos Serviços de Instrução, 

organizou-se a Repartição Escolar Distrital de Luanda e deu-se nova forma 

ao sistema de actuação das direcções escolares distritais e inspecções 

escolares,  aperfeiçoando o seu funcionamento. 

  Ainda no decorrer do mesmo ano civil, em 2 de Novembro, 

foram criados nos Serviços de Instrução Pública, e com execução a cargo da 

Comissão Provincial de Auxílio às Populações Desalojadas, alguns cursos 

intensivos para preparação de pessoal especializado, com aulas que se 

estenderiam por dez meses e começariam a funcionar no dia 21 desse 

mesmo mês de Novembro. Estavam previstos os seguintes cometimentos: 

—Curso de Agentes de Trabalho Social; 

—Curso de Agentes Familiares; 

—Curso de Jardineiras de Infância. 

  Mais uma vez se demonstra que a necessidade força muitas 

vezes a tomar atitudes, a improvisar soluções; o condicionalismo da guerra 

obrigou as autoridades portuguesas a desenvolver uma actividade que sem 

ela não seria tão intensa nem tão extensa — mesmo que viesse a promover-

se, seria muito mais morosa, muito mais lenta, e pode até admitir-se que em 

muitos casos não chegaria a experimentar-se... 

 

* * * 

 

  Ao terminar este capítulo, vamos referir-nos aos livros 
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escolares, retomando em parte o que já foi dito atrás. Começaremos por 

mencionar que, em 8 de Junho de 1945, um decreto do Governo de Lisboa 

estabeleceu as regras que deviam orientar a importação de livros pelos 

territórios ultramarinos, incluindo Angola, tendo em conta não tanto os 

escolares como os outros, englobados sob a designação de científicos, 

literários, artísticos ou pedagógicos, considerando-os livres de direitos 

alfandegários.  

  Em 11 de Agosto de 1948, foram aprovados os livros 

escolares a utilizar no ensino primário, no quadriénio  de 1949-1950 a 1952-

1953. Para a primeira e segunda classes adoptava-se o chamado "Livro 

Único"; na terceira e quarta classes poderiam usar-se os seguintes: 

—Leituras, de Manuel Subtil, Cruz Filipe, Faria Artur e Gil Mendonça, 

edição da Livraria Sá da Costa; 

—Aritmética Prática, de Ulisses Machado, edição da Livraria Rodrigues; 

—Geometria, da Série Escolar Educação, edição da Editora Educação 

Nacional; 

—História de Portugal, de Janeiro Acabado, edição de Gomes & 

Rodrigues; 

—Apontamentos sobre História de Angola, de José de Figueiredo, edição da 

Livraria Lello & Cª, de Luanda; 

—Breves Noções de Ciências Naturais, de António Augusto de Barros  

Almeida, edição de Livraria Popular, de Francisco Franco; 

—Geografia, de Janeiro Acabado, edição de Gomes & Rodrigues, aprovado 

provisoriamente, enquanto não fossem introduzidas correcções e adaptações 

relativas ao ensino desta matéria em Angola. 

  Esclarecia-se ainda que no ano lectivo de 1949-1950, 

atendendo a diversas dificuldades práticas, seria permitido o uso dos livros 

anteriormente aprovados para a terceira e quarta classes. 

  Por disposição tomada em 4 de Março de 1953, foram 

mantidos os livros escolares do ensino primário aprovados em 11 de Agosto 

de 1948, introduzindo naquela lista as seguintes alterações: 

—Livro de Leitura da 3ª Classe, do Ministério da Educação Nacional; 

—Leituras, de Janeiro Acabado, edição de Gomes & Rodrigues, ao qual 

deveriam ser introduzidos textos relativos ao Ultramar. 

  Devemos ter presente que  o livro de leituras para a terceira 

classe foi durante muitos anos considerado como "Livro Único", pelo menos 

em Portugal, e estamos convencidos de que também em Angola. 

  Segundo o disposto em 25 de Julho de 1956, continuariam a 

manter-se para o ano lectivo seguinte os livros anteriormente adoptados, 

com alterações que mais tarde foram introduzidas, acrescentando-lhes: 
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—Livro de Leitura (4ª classe), de António Matoso e Manuel Bandeira, 

edição da Livraria Lello & Cª, de Luanda, que ficaria desde já aprovado 

para o quadriénio de 1956-1957 a 1959-1960. 

  Em 9 de Maio de 1962, foram aprovados para o quadriénio 

que então se iniciava as seguintes obras: 

—Primeiro Caderno de Leitura Inicial, para o ensino primário rural, edição 

da Livraria Lello & Cª; 

—Segundo Caderno de Leitura Inicial, também para o ensino primário 

rural, da mesma editora; 

—Leitura, igualmente para o ensino rural, da Livraria Lello & Cª, de 

Luanda. 

  E no dia 10 de Agosto de 1963 foi aprovado ainda: 

—Livro de Leitura, para o terceiro ano do ensino primário rural, edição de 

Livraria Lello & Cª, de Luanda, a usar no quinquénio seguinte. 

 Embora se não indiquem autores, podemos pensar se não seriam 

António Matoso e Manuel Bandeira.  

  Com tais referências terminamos este capítulo, em que 

procurámos dar ideia sumária da organização escolar, das alterações nestes 

anos introduzidas, das medidas tomadas, dos meios de que se dispunha e até 

mesmo das iniciativas empreendidas. Não chega para saber tudo, mas é 

suficiente para formar uma ideia e basear juízo crítico e apreciativo. 
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CORPO DOCENTE DO ENSINO PRIMÁRIO 

 

  Há pormenores da vida escolar relacionados com o 

professorado que poderão ajudar-nos a compreender a situação geral, como 

determinantes do ambiente e exemplos frisantes da actividade comum. 

Mesmo certos casos considerados excepcionais e fora do âmbito corrente, 

ajudar-nos-ão a formar ideia exacta do condicionalismo de vida e de 

trabalho em que a grande parte do professorado teve de embutir-se, 

consciente ou inconscientemente.  

  Torna-se difícil, quanto a este aspecto, fazer comentários 

pertinentes, pois só com explanação demorada poderá traçar-se o esboço da 

situação angolana, reflexo da portuguesa metropolitana, que para ali foi 

mais ou menos fielmente transplantada, com vantagens evidentes e com 

prejuízos notórios. Por isso, passaremos desde já à enumeração de factos, de 

que tivemos conhecimento e que reputamos de interesse para divulgação 

pública. 

  No dia 25 de Abril de 1945, um diploma legislativo 

autorizava os governadores de província, em Angola, a elevarem até ao 

limite máximo possível a gratificação mensal atribuída aos professores de 

posto, assim como a que se pagava pela regência dos cursos nocturnos, 

quando o julgassem conveniente. As importâncias até então pagas — 

salientavam as próprias autoridades — tinham sido estabelecidas já em 27 

de Julho de 1937, estavam muito desfasadas, e reconhecia-se que o trabalho 

realizado merecia maior pagamento.  

  Em 23 de Maio do mesmo ano de 1945, foi determinado que, 

durante os meses de Outubro e Novembro de cada ano se efectuasse o 

recenseamento da população escolar não-indígena, em relação ao ano 

lectivo seguinte. Em Luanda e outras cidades principais, a designar 

expressamente pelos responsáveis pela administração pública, seria levado 

em conta o número de crianças em idade pré-escolar, compreendidas entre 

os três e os seis anos. Deveriam, por certo, considerar-se apenas as 

povoações dotadas de jardins-escolas oficialmente criados, pois seria 

incompreensível de outro modo. Nós sabemos que  muito poucos estavam 

em funcionamento. 

  Com a data de 1 de Março de 1946, foi acrescentado o  

"parágrafo único" ao Art. 42º do decreto de 22 de Fevereiro de 1923. 
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Tratava do problemas das férias nas escolas-oficinas, agora designadas por 

Escolas Elementares Profissionais de Artes e Ofícios. Segundo o que fora 

estabelecido, tinham três semanas de férias em Fevereiro ou Março; porém 

as autoridades escolares eram de opinião que, pelo menos no Baixo Cunene, 

seria preferível transferi-las para o mês de Julho. Fazia-se referência 

expressa à Escola de Artes e Ofícios de Pereira de Eça. No tempo quente, 

Fevereiro ou Março, os rios tinham grandes enchentes e as comunicações 

ficavam interrompidas durante muito tempo, impedindo as pessoas de 

viajarem com segurança e comodidade.  

  Segundo dispunha o diploma de 6 de Março de 1948, o ano 

escolar iniciava-se, em Angola, no dia 1 de Abril e terminava em 10 de 

Fevereiro; o ano lectivo iniciava-se também a 1 de Abril e findava a 22 de 

Dezembro. Os períodos escolares ficavam compreendidos entre 1-IV/30-VI, 

10-VII/23-IX  e   1-X/22-XII. Quando a Páscoa não coincidisse com férias, 

seriam feriados os três dias que a antecediam. 

  Não deixaremos sem referência uma ocorrência curiosa e até 

interessante, uma atitude individual de um agente de ensino, que reputamos 

expressiva e merecedora de registo.  

  Segundo se lê num documento publicado com a data de 12 de 

Dezembro de 1945, foi reconhecido à professora Carminda Coutinho 

Canhão, de Novo Redondo, que exerceu as funções sem diploma de 

nomeação legal, desde 1 de Novembro a 23 de Dezembro de 1943 e de 21 

de Outubro a 23 de Dezembro de 1944, o direito de receber os respectivos 

vencimentos. Quanto ao primeiro período referido, aquela senhora decidira 

por deliberação pessoal não suspender as aulas a fim de atender os alunos no 

tempo que se aproximava da prestação de provas de exame, apesar de ter 

sido exonerada do cargo que exercia como professora interina, por portaria 

de 25 de Outubro daquele ano; em relação ao segundo, recebera ordem por 

escrito, com data de 4 de Outubro de 1944, da Repartição Central dos 

Serviços de Instrução para se manter em exercício até se apresentar a sua 

substituta, Maria Adelaide Granados de Refoios, embora estivesse já 

exonerada desde 19 de Setembro. Isto comprova como trabalhavam os 

serviços públicos!  

  No dia 24 de Abril de 1937 tinha sido estabelecido que só 

deveriam ser admitidos a concurso para o preenchimento dos lugares do 

quadro do ensino primário de Angola os professores que tivessem menos de 

quarenta e cinco anos de idade, se não estivessem a trabalhar neste território, 

pois neste caso a determinação deixaria de ser considerada. E em 25 de 

Fevereiro de 1939 aquele limite de idade baixou para trinta e seis anos. 

Pretendia-se com esta medida, tanto quanto possível, preencher os lugares   
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com elementos jovens, deduzindo daí que se mantivessem mais tempo em 

serviço, sobretudo os metropolitanos, antes de regressarem definitivamente 

a Portugal. Não sabemos se o objectivo foi alcançado. 

  Com a data de 6 de Dezembro de 1944, foi decidido que aos 

agentes de ensino primário com diploma das respectivas escolas de 

habilitação profissional e tivessem já exercido o magistério em Angola se 

somasse à idade mínima estabelecida para o concurso o número de anos 

correspondente ao tempo de serviço aqui prestado; pretendia-se atraír 

antigos mestres que tinham idade superior à do limite do concurso. Na 

apreciação do tempo de serviço, em igualdade de posição, seria valorizado o 

que tivesse sido prestado neste território.   

  O decreto de 16 de Março de 1945 criou em Angola o 

Quadro Docente Eventual do Ensino Primário, constituído apenas por dez 

lugares de professores contratados, com o vencimento mensal de 1.500$00. 

Reconhecia-se a necessidade de atender as exigências da população escolar, 

que se dizia estar a aumentar bastante. Apreciando a medida, temos de 

concordar que os responsáveis se contentavam com pouco ou pensavam que 

os interessados com pouco se contentariam.  

  A partir de 27 de Março de 1946, o quadro eventual 

mencionado passou a ser constituído por cinco homens e cinco senhoras. A 

inovação nada adiantava, talvez até atrasasse! Poderiam ser nomeados os 

indivíduos que tivessem feito o curso geral dos liceus, com aprovação em 

exame; a sua colocação seria feita por despacho, atendendo à conveniência 

do serviço. O concurso era válido por cinco anos. Quando a lista dos 

concorrentes fosse esgotada, seria aberto novo concurso, antes de expirar o 

prazo, pois o concurso esvaziado já não daria satisfação às necessidades 

 Pela mesma altura, em data que não podemos determinar, definia-se 

que os postos escolares de Angola poderiam ser providos com: 

—Professores diplomados pelas escolas do magistério primário de Portugal, 

dos Açores e da Madeira; 

—Indivíduos com diploma válido para concurso ao quadro de professores 

eventuais; 

—Professores com o exame de estado previsto no decreto de 10 de 

Dezembro de 1940; 

—Regentes escolares com o respectivo diploma; 

—Indivíduos com a prática pedagógica da Escola de Aplicação e Ensaios. 

  As autoridades do tempo tomariam uma medida deste tipo 

com a verdadeira seriedade?!  Custa a acreditar! 

  Em 2 de Julho de 1947, foi tornado extensivo a todos os 

professores do ensino primário, tanto das escolas como dos postos escolares, 
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o uso do caderno de sumário diário das lições ministradas, até aqui 

obrigatório apenas para os que trabalhassem em escolas com mais de dois 

lugares. Com tal medida, pretendia-se unificar os métodos e processos de 

ensino e também imprimir orientação única à inspecção pedagógica, pelo 

que se viam "vantagens demonstradas pela experiência" em adoptar este 

princípio normativo da organização burocrática escolar.  

  No dia 7 de Março de 1951, foi determinado que o trabalho 

dos agentes do ensino primário tivesse as classificações de "bom", 

"suficiente" ou "deficiente", as quais seriam atribuídas em conferência de 

inspectores, podendo os interessados recorrer da decisão que lhes dissesse 

respeito, requerendo que o seu caso particular fosse apreciado pelo 

governador-geral. A classificação de "deficiente" teria efeitos 

correspondentes à de "mau", até então por vezes atribuída, e seria instaurado 

processo disciplinar aos agentes do ensino a quem fosse imputada, para 

averiguação das causas daquela classificação e aplicação de sanções 

correspondentes. Não se falava de sanções a aplicar aos que a concedessem 

levianamente!  Seremos todos iguais perante a lei !? 

  Um decreto com a data de 8 de Novembro de 1951 permitia 

o alargamento dos quadros docentes do ensino primário. Nesses termos, 

pelo disposto na portaria de 31 de Janeiro de 1952, foram estabelecidos os 

que se reportavam às principais cidades angolanas, determinando até o 

número de professores e de professoras, pormenor que hoje não podemos 

deixar de considerar ridiculamente minucioso. Quanto a Luanda e Benguela, 

englobavam-se os agentes de ensino que trabalhavam nas respectivas 

escolas elementares profissionais de artes e ofícios. A respectiva 

distribuição era: 

 

 HOMENS MULHERES  

Luanda 19 19 38 

Malanje 3 4 7 

Benguela 5 6 11 

Lobito 3 4 7 

Nova Lisboa 5 6 11 

Sá da Bandeira 9 10 19 

Moçâmedes 5 6 11 

    

 

  No dia 31 de Outubro de 1953, foram aumentados os lugares 

de professor de instrução primária, da província de Angola, com mais vinte 

unidades. E em 4 de Dezembro determinou-se que, em face das inúmeras 
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solicitações apresentadas por pessoas nisso interessadas, fosse dada 

preferência de colocação às esposas de funcionários que estivessem 

colocados nas mesmas localidades, com carácter de estabilidade, ou a 

distância que permitisse a coabitação, dentro do condicionalismo geográfico 

que cada caso particular oferecesse. Com esta medida procurou-se dar 

satisfação a solicitações justas e até resolver problemas que de outra forma 

talvez não tivessem solução; mas abriu-se também uma válvula que 

permitiu numerosos erros e por vezes precedências condenáveis. O que se 

estabeleceu para as escolas primárias em breve se estendeu aos outros graus 

do ensino, ocasionando abusos e dando-lhes aspecto de legalidade. Não 

foram isolados os casos em que os lugares ficaram de reserva para pessoas 

determinadas, que só mais tarde viriam a ocupá-los, deixando de colocar 

funcionários em condições legais que poderiam desde logo preenchê-los... 

  Em 5 de Março de 1954, o ministro do Ultramar foi 

autorizado a nomear, em comissão de serviço, por períodos de três anos, 

para a regência das escolas do ensino primário dos núcleos de povoamento 

já criados ou que viessem a ser criados em Angola e Moçambique os 

professores do quadro do Ministério da Educação Nacional, com a 

concordância do titular desta pasta. As comissões de serviço eram 

renováveis a requerimento do interessado, por períodos iguais. Concluída a 

primeira comissão e desde que o trabalho prestado tivesse sido bem 

classificado, os professores em causa poderiam requerer o ingresso nos 

quadros docentes do território, preenchendo as vagas existentes. Por 

disposição de 17 de Maio seguinte, a localização das escolas a ocupar por 

estes professores seria da competência ministerial, por despacho exarado 

sobre proposta do governador-geral. 

  Com a data de 28 de Fevereiro de 1955, foi elevado para 

trezentos o número de lugares de professor do ensino primário da província 

de Angola, os quais seriam providos à medida que fosse reconhecida a sua 

necessidade. Em 1 de Junho do mesmo ano foi aberto um crédito para 

pagamento dos vencimentos a trinta e dois novos professores, previstos e 

colocados ao abrigo do decreto mencionado. E em 8 de Julho era aberto 

novo crédito para satisfazer ao pagamento dos ordenados dos professores 

dos liceus e escolas técnicas assim como a mestres profissionais, que 

tiveram de ser nomeados para satisfazer as exigências do ensino. Segundo se 

indicava, referiam-se-lhes os diplomas de 17 de Setembro de 1947 e de 25 

de Agosto de 1948, não se indicando o número de agentes considerados.  

  Em 23 de Outubro de 1957 foram elevados para trezentos e 

cinquenta os lugares de professor primário de Angola. E em 7 de Junho de 

1960 foram criados outros, atingindo-se o número de quinhentos e cinquenta  
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  O órgão oficial publicou no dia 24 de Junho de 1959 um 

despacho do governador-geral Horácio José de Sá Viana Rebelo segundo o 

qual pode conhecer-se em pormenor os lugares de professor do ensino 

primário que competiam a cada povoação de Angola. Algum tempo depois, 

em 3 de Junho de 1960, foi estabelecida nova constituição dos respectivos 

corpos docentes, povoação por povoação, em todo o território. A consulta 

destes documentos permite fazer ideia clara e exacta da extensão da 

escolaridade. A sua dimensão não permite transcrevê-los. 

  Em 1 de Abril de 1961, estando em Luanda, o antigo 

governador-geral e agora ministro, Vasco Lopes Alves, assinou alguns 

importantes diplomas que merecem referência especial. Estava já a travar-se 

a luta pela independência e as medidas promulgadas  tinham em vista opor a 

barreira cultural às aspirações de autonomia. No que diz respeito ao ensino 

primário tomaram-se as seguintes decisões: 

—O número de regentes escolares foi elevado para trezentos e cinquenta, 

destinando-se grande parte deles a atender as solicitações dos postos 

escolares localizados nos bairros suburbanos de Luanda; 

—A Repartição Escolar Distrital de Luanda passou a ser servida por um 

director e um subdirector; 

—O governador-geral era autorizado a colocar nas escolas centrais das 

sedes das missões católicas professores primários diplomados, dos dois 

sexos, do quadro privativo da Província, os quais ficariam a receber os seus 

vencimentos através do orçamento estatal, como os demais a trabalhar em 

escolas do Estado, não podendo esses agentes do ensino ser desviados para 

outras funções; 

—Os lugares de professor primário foram elevados em mais cinquenta 

unidades, a fim de poderem ser satisfeitas as solicitações dos superiores das 

missões; 

—Foram criados lugares de subinspectores escolares, recrutados entre os 

professores que tivessem mais de cinco anos de serviço em Angola, com 

catorze valores de diploma, mediante a prestação de provas públicas; 

—O número destes subinspectores foi fixado em dezassete e colocados nos 

distritos de Cabinda, Lunda, Malanje, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, 

Moçâmedes,  Huíla, Moxico e Cuando-Cubango (um em cada um), 

Benguela, Congo, Huambo e Luanda (dois em cada um). 

  Em 16 de Agosto desse ano de 1961, foi aprovado o 

Regulamento dos Concursos para Subinspectores de 2ª Classe a que se 

referia o diploma legislativo ministerial de 1 de Abril, acima mencionado. 

Reconhecia-se a urgência de começarem a fazer-se inspecções fiscalizadoras 

e orientadoras da actividade docente, sob os aspectos pedagógico e 
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disciplinar, nos postos escolares e nas escolas. Tendo no entanto, pouco 

depois, sido fixado em quinze o número destes agentes, foi revogado nesta 

parte (em 16 de Agosto) o disposto naquele documento legal. Foi aprovado 

ainda novo Regulamento dos Concursos para Subinspectores Escolares, 

subscrito assim como o primeiro pelo inspector superior Manuel Ferreira 

Rosa, que antes tinha desempenhado as funções de chefe dos Serviços de 

Instrução Pública, em Angola. 

  Em 28 de Fevereiro de 1962, foram constituídas cinco zonas 

de inspecção do ensino primário, abrangendo cada uma delas os distritos: 

—1ª ZONA Luanda e Cabinda, tendo a sede em Luanda; 

—2ª ZONA Malanje, Cuanza-Norte, Uíge e Zaire, sediada em Malanje; 

—3ª ZONA Huíla, Moçâmedes e Cuando-Cubango, localizada em Sá da 

  Bandeira; 

—4ª ZONA Huambo, Bié, Moxico e Lunda,  e sede em Nova Lisboa; 

—5ª ZONA Benguela e Cuanza-Sul, a partir da cidade de Benguela. 

 No dia 8 de Maio de 1961, o quadro eventual do ensino primário, a 

que se referiam os decretos de 16 de Março de 1945 e 7 de Dezembro de 

1946, foi extinto e os seus componentes ingressaram no quadro geral. 

Poderiam ser admitidos também nele os indivíduos que estivessem nas 

condições previstas no Regulamento do Curso de Preparação Pedagógica, 

de 26 de Março de 1938, e os diplomados pelo curso estabelecido pela 

portaria de 27 de Abril de 1949, ampliando o número de lugares até ao 

limite indispensável para receber todos quantos o requeressem dentro do 

prazo estabelecido e das exigências legais. Era então ministro do Ultramar o 

Prof. Dr. Adriano Moreira. 

  Em 12 de Fevereiro de 1963, o quadro de professores 

primários de Angola foi aumentado em cento e cinquenta lugares, sendo 

criados mais duzentos lugares de professor de posto. Começava a dar-se a 

devida importância à escolaridade e acelerava-se o ritmo do seu crescimento 

até ao limite das possibilidades da ocasião. Todavia, o atraso que vinha de 

trás era grande e não podia ser suprimido em curto prazo. 

  O diploma legislativo de 23 de Maio de 1962 determinava 

que as vagas de professor primário do sexo masculino, existentes no quadro 

docente da província de Angola, pudessem ser providas sem precedência de 

concurso mediante requerimento dos interessados desde que estivessem nas 

condições legais. Às professoras casadas com professores de Angola era 

assegurada colocação junto dos respectivos maridos, dando-se-lhes 

preferência de nomeação para o provimento dos lugares do sexo feminino. 

Estas disposições eram consideradas como fazendo parte integrante do 

Regulamento do Ensino Primário, então em vigor.  
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  E assim chegámos ao fim de mais um período marcante da 

História de Angola e início de outro de alto significado e grande 

importância, com a criação do Secretaria Provincial da Educação, que 

abriu novos caminhos e rasgou novos horizontes, mais amplos e mais 

luminosos, debruçados sobre o futuro. 
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ENSINO PRIMÁRIO ELEMENTAR 

 
  Todos os países evoluídos procuram desenvolver tanto 

quanto possível o ensino básico, aquele que atinge todas as camadas da 

população e edifica verdadeiramente o substrato cultural da nação. O nível 

intelectual de um país não se avalia apenas pelo grupo sempre reduzido que 

constitui o núcleo da alta cultura, os especialistas de qualquer ciência ou 

arte, técnicos abalizados ou teóricos excepcionais. A educação de base é a 

que mais interessa divulgar, pois as elites encontrarão mais facilmente meio 

favorável ao seu crescimento. O nível cultural de um povo não deve 

concentrar-se em grupos limitados, será necessário ampliá-lo de maneira a 

abranger a totalidade dos indivíduos que o constituem. 

  Partindo deste pressuposto, mais fácil será compreender a 

importância do ensino primário. Sendo também designado por ensino 

elementar, devido a atender aos seus rudimentos mais simples, não deixará 

de ser o primeiro, o primarium, e isto tanto na ordem cronológica da 

recepção como na classificação da sua importância e da sua influência.  

  Vamos acompanhar a evolução da escolaridade primária em 

Angola, que nos dará a ideia fundamental do que foi, do que era a instrução 

popular angolana, do caminho percorrido e do que faltava percorrer, dos 

passos dados e que deviam ser repetidos, daqueles que não foram andados e 

deveriam ter sido... Para tornar a narrativa menos monótona e enfadonha, 

iremos intermediando pequenas diversões que ajudarão a amenizar o relato e 

a fixar a atenção e o interesse.  

  Em 9 de Janeiro de 1946, uma portaria emanada das 

autoridades angolanas reconhecia que os actos relacionados com a 

administração pública deveriam revestir-se de austeridade, comprovando 

seriedade. Em consequência deste princípio, determinava-se que a atribuição 

de nomes de pessoas a povoações e edifícios, a construções destacadas ou a 

propriedades nacionais, representando homenagem pessoal que pudesse ser 

encarada como consagração pública, sobretudo quando comprometesse o 

Estado, só deveria ser concedida mediante proposta devidamente justificada, 

invocando os motivos de interesse geral que impusessem esses nomes à 

consideração pública. Recordava-se uma resolução que alguns anos antes 

tinha sido tomada pelo Governo-Geral, a propósito da atribuição de nomes 

de homens públicos a pontes construídas sobre os rios de Angola, 
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reconhecendo-se que a posição estava certa e os princípios expressos 

deveriam continuar a ser respeitados. Será oportuno salientar esta norma, 

pois a seguir teremos de referir-nos a algumas dezenas de escolas que 

durante certo tempo foram conhecidas por nomes históricos, uns de brilho 

intenso mas outros de menor esplendor. 

  Aparece-nos logo em 20 de Setembro de 1948 a referência à 

atribuição do nome do General Teixeira Moutinho à escola do bairro de 

Benfica, em Nova Lisboa, que na lista da enumeração recebeu o nº 76. Eram 

publicadas breves notas biográficas desta personagem. 

  O general Joaquim Teixeira Moutinho, sendo governador do 

distrito de Benguela, organizou e comandou a Coluna do Sul, que actuou 

com duas outras forças militares na Campanha de Bailundo, em 1902; 

estabeleceu a soberania portuguesa no Huambo, tendo-se fortificado no 

local onde depois se ergueu a cidade de Nova Lisboa, que se diz ter tido 

origem no baluarte de Quissala, naquela altura erguido. 

  No dia 30 de Abril desse ano de 1948, tinha sido criada uma 

escola em Caluquembe, concelho de Caconda, distrito da Huíla, 

substituindo o respectivo posto escolar. Esta medida levou em consideração 

o exposto pelo governador distrital, uma vez que se verificava ter frequência 

média superior a quarenta alunos, justificando assim a substituição feita.  

  Um despacho do governador-geral José Agapito da Silva 

Carvalho, de 2 de Fevereiro de 1948, determinou que no final de cada ano 

lectivo fosse publicada a lista dos lugares vagos nas escolas primárias. Os 

agentes do ensino em exercício declarariam no prazo de trinta dias em que 

localidade e escola desejavam ser colocados no ano escolar imediato. 

Prometia-se respeitar na colocação os seus requerimentos, tendo em conta a 

sua classificação de diploma, anos de serviço em Angola, preferência de 

cônjuges e de outros funcionários, etc. 

  Em 8 de Março de 1950, foi aprovado o Regulamento das 

Construções Escolares, pretendendo com ele evitar que fossem construídos 

edifícios sem condições higiénicas ou pedagógicas. Já muito antes, em 26 de 

Março de 1928, este assunto tinha prendido a atenção das autoridades, 

nomeadamente do alto-comissário António Vicente Ferreira, que 

estabeleceu alguns princípios normativos. Agora, consideravam-se os 

gabinetes dos directores, os da medicina escolar, de trabalhos práticos e até 

da habitação dos agentes do ensino. Não podemos deixar de reconhecer que 

tudo isto era demasiado bonito para poder concretizar-se em Angola e 

particularmente no período em referência. Pouco depois, e ainda dentro do 

mesmo ano civil, em 30 de Novembro, foi aprovado o Regulamento das 

Construções Escolares para Indígenas, admitindo-se em princípio que 
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deveriam ter sempre, em edifício separado, a residência para o professor. 

Estas escolas dividiam-se em dois tipos, as escolas centrais, nas sedes das 

missões católicas, e as escolas rurais, nas povoações gentílicas. Podemos 

lembrar que este tipo de ensino e de escolas vinha já de 1927, sendo 

instituído pelo diploma legislativo de 16 de Abril, sob a designação de 

"ensino primário profissional" para se distinguir do "ensino primário geral". 

  Em 16 de Maio de 1951, foi declarada urgente e de 

reconhecida utilidade pública a expropriação de duas parcelas de terreno, 

pertencendo uma delas à firma  A Predial Ldª  e a outra a um cidadão de 

nome João Harry Leite, para aí se construir um edifício destinado a uma 

escola primária, em Luanda. E uma semana mais tarde, em 23 de Maio, foi 

também declarada urgente e de utilidade pública a expropriação de dois 

lotes de terreno, um propriedade de Louise Auguste Therèse Berman e o 

outro pertencente aos herdeiros de Artur da Silva Nunes, para ali ser 

construída outra escola, igualmente em Luanda. Assim tiveram edifícios 

próprios as escolas que tinham os nomes de Paulo Dias de Novais (nº 15) e 

Pedro César de Meneses (nº 5). Os dois terrenos eram contíguos, tal como 

as novas  edificações escolares. 

  Em 12 de Dezembro desse ano de 1951, registou-se 

excepcional movimento no panorama escolar. As escolas de Vila Verde, 

Benguela, com o nome de Andrade Corvo (nº 42), e a de Quilengues, Huíla, 

do nome do Abade de Arcozelo (nº 45), foram convertidas em postos 

escolares, pois tinham pequena frequência. A primeira passou para Andulo, 

no Bié, substituindo um posto. A segunda foi transferida para Caluquembe, 

e mudou de nome, passando a ter como patrono Paiva Couceiro. 

  A escola do Grémio Africano (nº 9), de Luanda, e a escola 

dos Irmãos Dias (nº 71), de Palanca, na Huíla, mudaram de nome, 

recebendo os de Presidente Carmona e Monsenhor Alves da Cunha, 

respectivamente; são figuras bem conhecidas de todos; quanto aos Irmãos 

Dias, ignoramos em que se tenham notabilizado. 

  No dia 6 de Junho de 1951, foram fixadas as zonas de 

influência para cada escola das principais cidades. Já sabemos que tinham 

sido estabelecidas e anuladas por apresentarem inconvenientes!  Devemos 

confessar que uma determinação deste género parece destituída de interesse. 

  Podemos apontar, a título de curiosidade, que Luanda 

contava nessa altura doze estabelecimentos de ensino primário, incluindo a 

Escola de Aplicação e Ensaios e uma quase de subúrbio no bairro designado 

por Vila Alice. O Lobito tinha duas escolas. Nova Lisboa contava seis e 

mais um posto escolar, junto do cemitério. Sá da Bandeira tinha três. Não se 

dizia quantas havia em Benguela e Moçâmedes, já então importantes 
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cidades, com notória tradição do ensino.  

  Por determinação do governador-geral de Angola, de 3 de 

Março de 1954, foram transformados em escolas primárias vários postos 

escolares que funcionavam em diversas povoações angolanas. Foram desde 

logo criadas as seguintes: 

—Escola Eduardo Costa  (nº 72),  em Longonjo; 

—Escola Príncipe D. Luís  (nº 77),  em Santo António do Zaire; 

—Escola João de Almeida  (nº 78),  no Negage; 

—Escola D. António Barroso  (nº 79),  em Cacuso; 

—Escola Luís Carriço  (nº 80),  em Nova Lisboa; 

—Escola D. Carlos I  (nº 81),  em Luanda, no lugar da Praia do Bispo, para 

funcionar com quatro salas de aula. 

  A Escola Pedro César de Meneses  (nº 5),  também em 

Luanda, foi reservada para o sexo feminino e transferida para o bairro 

denominado Vila Clotilde, e aí se manteve até que muitos anos depois o 

edifício foi aproveitado para instalações do Ciclo Preparatório. 

  Em 5 de Maio de 1954, foi criada no colonato da Cela, por 

essa altura estabelecido, quatro postos escolares, que ficariam a funcionar 

em  aldeamentos vizinhos daquele empreendimento; na sede do colonato, 

Santa Comba, foi fundada a Escola D. Maria do Resgate Salazar  (nº 82),  

para funcionar com dois lugares de professor. 

  Na data de 16 de Novembro de 1955, era criada em Luanda a 

Escola Mouzinho de Albuquerque (nº 83), que ficou localizada na Vila 

Alice. Recordava o nome do grande militar, combatente em Moçâmbique, 

vencedor dos vátuas e outros povos e cujo centenário de nascimento 

ocorrera no dia 11 desse mês.  

  No dia 21 de Dezembro seguinte, era criada no Caxito (ou 

Vila Oledo, como ainda quiseram chamar esta povoação) a Escola Armindo 

Monteiro (nº 84). Outrora tinha funcionado ali a Escola Oliveira Cadornega 

(nº 6) que em certa altura se transferiu para as Mabubas. 

  Em 5 de Dezembro de 1956, foram delegadas nos directores 

de duas escolas primárias, por determinação das autoridades, algumas 

importantes atribuições, elevando-os na prática à categoria de subdirectores 

escolares. Tratava-se de professores da Escola André de Resende (nº 53), do 

Luso, e da Escola Trindade Coelho (nº 20), em Salazar (Dalatando). A sua 

competência estendia-se aos correspondentes distritos, sendo-lhes 

conferidas as seguintes faculdades: 

—Despachar pedidos de exames extraordinários; 

—Deferir requerimentos a solicitar matrículas extraordinárias; 

—Administrar as verbas orçamentais correspondentes às escolas e postos 
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escolares daqueles distritos; 

—Elaborar propostas orçamentais relativas ao ensino primário em 

actividade no distrito; 

—Apontar as principais necessidades de natureza administrativa, referentes 

às escolas primárias ou postos escolares; 

—Remeter directamente aos Serviços de Instrução Pública o expediente 

concernente ao pessoal docente na sua dependência; 

—Elaborar propostas da constituição dos júris de exame. 

  Não deixaremos de referir que, em 18 de Agosto do ano de 

1955, foi determinado que as habilitações adquiridas nas escolas a funcionar 

nas unidades militares tivessem validade real, desde que os respectivos 

exames fossem prestados perante um professor, delegado dos Serviços de 

Instrução Pública. Esta situação manteve-se durante todo o resto de tempo 

da administração portuguesa, até à independência. Já em 1975, foram estas 

determinações tornadas extensivas aos cursos e escolas mantidos pelos 

movimentos de libertação. 

  Em 26 de Setembro de 1956, era dada publicidade a um 

despacho do governador-geral, do dia 14 desse mês, pelo qual foram criados 

postos escolares em Samba Cajú, Quiculungo, Quitexe e Bula Atumba, no 

distrito de Cuanza-Norte. Pode dizer-se que foi um ano em que rarearam as 

referências ao movimento escolar primário, tendo maior interesse as do 

ensino liceal. 

  No dia 21 de Janeiro de 1957, foram criadas as seguintes 

escolas do ensino elementar: 

—Escola Fernando Pessoa (nº 101),  no Ebo,  no Cuanza-Sul; 

—Escola João Franco (nº 102), em Lardosa, na Cela, também no distrito de 

Cuanza-Sul; 

—Escola Padre Américo (nº 103), no Mungo, distrito de Huambo; 

—Escola Oliveira Martins (nº 104), no Alto Hama, igualmente no Huambo; 

—Escola Antero de Quental (nº 105), em Vila Flor, ainda no mesmo 

distrito.  

  Não demorou muito a serem criadas outras. Em 3 de Abril 

desse ano, publicava-se o diploma que deu existência legal a mais estas: 

—Escola D. João V (nº 106), na zona da Maianga, em Luanda; 

—Escola Infanta D. Maria (nº 107), em Carmona, no Uíge; 

—Escola Afonso Lopes Vieira (nº 108), no bairro de Maxinde, em Malanje. 

—Escola Dr.Gomes Teixeira (nº 109), no bairro de Benfica, em Benguela; 

—Escola Padre Felgueiras (nº 110), em Nova Lisboa, bairro Santo 

António; 

—Escola Hintze Ribeiro, (nº 111), em Nova Lisboa, no bairro do cemitério; 
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—Escola Rainha Santa Isabel (nº 112), em Robert Williams; 

—Escola Padre Antunes (nº 113), na Tundavala, perto de Sá da Bandeira; 

—Escola Frederico Welwitsch (nº 114), em Porto Alexandre; 

—Escola Engenheiro Torres (nº 115), em Vila Arriaga. 

  O diploma que criou estes estabelecimentos esclarecia que, 

se não tivessem edifício apropriado, só entrariam em funcionamento quando 

estivessem construídos ou se conseguisse solução aceitável.  

  Continaram a ser criadas mais escolas. Pelo diploma de 7 de 

Agosto de 1957, foram fundadas as seguintes: 

—Escola Mendes Pinto (nº 116), em São Salvador; 

—Escola Gaspar Correia (nº 117), no Songo; 

—Escola Diogo de Couto (nº 118), em Vila Norton de Matos. 

  Esse mês de Agosto foi fértil em criação de escolas 

primárias. No dia 11, foram estabelecidas mais quatro, que vamos indicar: 

—Escola Fernão Lopes (nº 119), em Artur de Paiva; 

—Escola Eanes de Azurara Nº 120), em Matala; 

—Escola Damião de Góis (nº 121), em Roçadas; 

—Escola Garcia de Resende (nº 122), em Pereira de Eça. 

  Ainda nesse mês, no dia 29, foram criadas estas: 

—Escola Capitão Ribeiro de Almeida (nº 123), em Quibaxe; 

—Escola Jaime Moniz (nº 124), em Cambombo, no Cuanza-Norte. 

  Devemos esclarecer que, tanto as que acabámos de referir 

como as que aparecem neste prosseguimento, foram ocupar lugares até 

então preenchidos por postos escolares. A maior parte deles foi extinta, 

embora se tenham criado alguns, noutras localidades. A orgânica 

burocrática da época permite-nos acompanhar o que se passou com as 

escolas, e não é fácil saber o que ocorreu com os postos escolares ou  

escolas rurais. 

Entretanto, chegou o ano de 1958, durante o qual Angola viu 

aumentado o número das suas escolas de instrução primária. Devemos ter 

em consideração que, a partir de agora, não lhes foram atribuídos patronos e 

mesmo os antigos deixavam de ser mencionados, passando a identificar-se 

apenas pelo seu número de ordem. Logo em  15 de Janeiro foram criadas: 

 

—Escola Primária nº 125, no Nóqui, junto ao Zaire; 

—Escola Primária nº 126, em Gradil; 

—Escola Primária nº 127, em Freixo; 

—Escola Primária nº 128, em Santiago de Adeganha; 

—Escola Primária nº 129, em Carrasqueira, todas quatro na Cela; 

—Escola Primária nº 130, em Samba Cajú; 
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—Escola Primária nº 131, em Quitexe; 

—Escola Primária nº 132, em Lucira, Moçâmedes; 

—Escola Primária nº 133, em Freixiel, na Huíla. 

  Repetimos que já lhes não eram atribuídos nomes históricos 

ou de figuras mais ou menos representativas. A vida e a obra dessas 

personagens apenas eram conhecidas por pessoas bem informadas, muitas 

vezes nem os professores a trabalhar ali sabiam de quem se tratava. Grande 

parte constituíam ornamentos da História de Portugal, sem relacionamento 

directo com Angola. Eram cronistas dos descobrimentos, militares, 

exploradores, cientistas, engenheiros, políticos, escritores e missionários. 

  Em 9 de Abril de 1958, foram criadas ainda as seguintes: 

—Escola Primária nº 134, em Duque de Bragança; 

—Escola Primária nº 135, no Bembe; 

—Escola Primária nº 136, no Alto Cauale, no Congo. 

  Alguns meses mais tarde, em 17 de Setembro, criavam-se 

mais estes estabelecimentos de ensino: 

—Escola Primária nº 137, em Guilherme Capelo (Lândana); 

—Escola Primária nº 138, em Conda, Vila Nova de Seles; 

—Escola Primária nº 139, em Cambambe; 

—Escola Primária nº 140, em Castanheira de Pêra, na Huíla.  

  Ainda com referência ao mesmo ano civil, informamos que o 

Fundo Escolar de Angola tinha no seu orçamento a quantia de quase oito 

mil seiscentos e quarenta contos. Este dinheiro era normalmente destinado à 

construção, reparação e manutenção de edifícios escolares. A comissão 

administrativa do organismo era constituída por Túlio Lopes Tomás, José 

dos Santos Baptista e António Augusto Aguiar de Quadros. 

  Relativamente ao ano de 1959, são menos abundantes as 

referências que conseguimos colher. Em 8 de Julho, um diploma legislativo 

estabeleceu as principais normas que regulariam a abertura e funcionamento 

das escolas particulares. Não deixaremos de referir que, pelo ano de 1952, 

se dizia funcionarem em Angola cerca de quarenta estabelecimentos do 

ensino particular; no ano de 1956, o seu número subira já para setenta. 

Também isso nos demonstra que nesta década se registou acentuado 

progresso neste sector, sendo tal facto testemunho válido de vitalidade, de 

rápido desenvolvimento, de acentuado progresso na difusão da escolaridade. 

  Em  19 de  Agosto de  1959,  foi  criada a  Escola  Primária 

nº 141, em Quiculungo, no Cuanza-Norte. 

  No dia 4 de  Novembro era  estabelecida a  Escola  Primária 

nº 142, em Vila Viçosa, no Cuanza-Sul, esclarecendo-se que este 

estabelecimento beneficiaria também as crianças que residissem na Sé 
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Nova, aldeia que lhe ficava próxima.  

  Na data de 11 de Novembro era criada "na zona residencial, a 

norte da grande zona industrial, no Bairro da Cuca, em Luanda", a Escola 

Primária nº 143. 

  E em 23 de Dezembro foram estabelecidas ainda as 

seguintes: 

—Escola Primária nº 144, no Quela, circunscrição administrativa de Bondo 

e Bângala, no distrito de Malanje; 

—Escola Primária nº 145, em Caimbambo, distrito de Benguela; 

—Escola Primária nº 146, em Babaera, também em Benguela. 

  Na mesma ocasião, a Escola Oliveira Cadornega, que tinha 

estado localizada no Caxito, e depois passou para as Mabubas, era 

transferida para a cidade do Lobito, onde se instalou.  

  Com o ano de 1960 encerra-se a primeira década da segunda 

metade do século XX, que viu surgir em Angola sério interesse pela cultura 

popular e pela difusão da escolaridade, de forma a atingir camadas cada vez 

mais vastas da sua população, de maneira a criar condições propícias à 

estruturação e vulgarização do ensino secundário. 

  Logo no dia 6 de Janeiro, foi criada em Luanda, no bairro de 

S. Paulo, a Escola Primária nº 147, que por ocasião da independência 

funcionava num edifício erguido no extremo da Avenida dos Combatentes 

da Grande Guerra. 

  Em 10 de  Fevereiro de  1960,  foi criada a Escola  Primária 

nº 148, que deveria substituir o posto escolar que funcionara em Cacanga, 

no distrito de Cuanza-Norte; segundo informações de outra origem, a 

localidade  serviu durante algum tempo de sede ao concelho do Golungo 

Alto. 

  No dia 16 de Março seguinte foram criadas as: 

—Escola Primária nº 149, em Cuíma, do Cuanza-Norte; 

—Escola Primária nº 150, no Luimbale, do mesmo distrito.  

  E na data de 1 de Junho foram estabelecidas mais duas: 

—Escola Primária nº 151, no Saco do Giraul, distrito de Moçâmedes; 

—Escola Primária nº 152, em Chiange, distrito da Huíla.  

  O próprio documento da fundação diz que no Saco do Giraul 

havia um edifício escolar apropriado, onde a escola iria instalar-se; em 

Chiange funcionaria num imóvel em vias de conclusão, expressamente 

construído para tal fim.  

  Com a data de 6 de Julho de 1960, foram criadas quatro 

escolas no distrito de Huíla, em povoações comerciais de relativo 

desenvolvimento e com população escolar que justificava a substituição dos 



520 

postos escolares por estabelecimentos mais categorizados. Tratava-se de: 

—Escola Primária nº 153, em Chipindo; 

—Escola Primária nº 154, em Mucuma; 

—Escola Primária nº 155, em Chicomba; 

—Escola Primária nº 156, em Hoque. 

  Em  28  de  Setembro   de  1960,  estabelecia-se mais outra, a 

—Escola Primária nº 157, no bairro de Macolocolo, em Nova Lisboa. 

  À semelhança de outros casos anteriores, que devem ter sido 

notados, não conseguimos recolher notícia da fundação da Escola Primária 

nº 158. Também ignoramos onde funcionou. 

  No  dia  26 de Outubro do mesmo ano fundava-se também     

—Escola Primária nº 159, em Catete, com dois lugares. 

  Em 23 de Novembro, eram criadas as: 

—Escola Primária nº 160, na Baía dos Tigres;  

—Escola Primária nº 161,  em  Nova Lisboa,  no bairro de  Santo António, 

na  qual funcionariam dois lugares; 

—Escola Primária nº 162, em Cabinda. 

  Já no limiar do ano de 1961, foi estabelecida a: 

—Escola Primária nº 163, em Benguela, no bairro do cemitério e que 

funcionaria no edifício construído para uma "escola de adaptação". 

 Registou-se em relação à Escola nº 161 uma excepção ao que estava 

a verificar-se, pois foi-lhe atribuído patrono, dando-lhe o nome de  um 

sacerdote de grande prestígio, P. Manuel António de Sousa. A personalidade 

deste missionário merece que nos detenhamos e debrucemos sobre a sua 

obra. Foi o primeiro director da Escola do Magistério Rudimentar de Cuíma, 

designada também por Escola do Magistério Rudimentar Teófilo Duarte. 

Começou a funcionar em 1949, embora só fosse oficialmente criada em 

Fevereiro de 1950. O P. Manuel António de Sousa era natural de Goães, 

concelho de Amares; começou a missionar em Angola no ano de 1931; 

esteve na direcção daquela escola até 1958, sendo substituído pelo P. 

Manuel Ribeiro; fixou-se depois em Nova Lisboa, onde faleceu no decorrer 

do mês de Abril de 1959, sendo uma figura respeitada e admirada por todos. 

  Entretanto, Angola entrou no ano de 1961, que representa um 

marco importantíssimo da evolução política e social, com o início da luta 

armada que teve como consequência final a proclamação da sua 

independência. Durante catorze anos, manifestou-se ainda a influência da 

presença lusíada. No sector da Educação, poderá dizer-se que se verificou 

um processo de intensificação cultural muito destacado, difundindo na 

medida das disponibilidades e das possibilidades o trabalho da 

alfabetização, intensificando esforços no sentido de criar bases culturais 
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bem alicerçadas. Os governantes portugueses pretendiam deste modo 

radicar mais solidamente o domínio político, entravando a formação da 

consciência nacional angolana e combatendo as aspirações de emancipação. 

De todo esse esforço — que pode ser discutido mas não pode ser negado — 

que merece estudo e dissecação pormenorizada mas não deve ser olvidado 

— de todo esse esforço resultou a criação de condições que poderiam dar ao 

povo angolano invejável nível cultural e até bom nível pedagógico. 

Infelizmente,  o condicionalismo que se criou neste quase um quarto de 

século não permitiu que a semente espalhada produzisse a colheita que seria 

lógico esperar! 

  Continuando a enumeração que vínhamos fazendo, diremos 

que, em 4 de Janeiro de 1961, o panorama didáctico foi dotado com mais a 

—Escola Primária nº 164, em Quitota, concelho de Cacuso, em  Malanje. 

 Esta escola tinha já o respectivo edifício, acabado de construir pela 

Companhia do Manganês de Angola, que estava na disposição de o oferecer 

ao Estado; em 31 de Maio seguinte, foi autorizada a aceitação do prédio que 

aquela empresa construíra para funcionamento das aulas. Esclarecia-se que, 

por proposta da Companhia de Manganês de Angola, seria mantida no lugar 

a professora que ali estava já a trabalhar (cujo nome se omitiu, ao contrário 

do usual), pois era habilitada pela Escola do Magistério Primário de 

Coimbra, satisfazendo pois as exigências legais. A cedência seria efectuada 

a título inteiramente gratuito e tanto o edifício como o seu recheio ficavam 

integrados no património do Estado. 

  No dia 18 de Janeiro de 1961,  foram  criada   duas   escolas: 

—Escola Primária nº 165, em Quicombo, no Cuanza-Sul; 

—Escola Primária nº 166, em Condé, também no Cuanza-Sul. 

  Uma semana depois, em 25 de Janeiro, era fundada mais a 

—Escola Primária nº 167, em Gunge, concelho de Caconda, distrito da 

Huíla. 

  No dia 8 de Fevereiro foi extinto o posto e criada em sua vez 

—Escola Primária nº 168, no Alto Catumbela, distrito de Benguela. 

  A fim de quebrar um pouco a monotonia desta enumeração, 

diremos que na distribuição de atribuições aos principais responsáveis pela 

governação de Angola, feita nesta altura, ainda ficavam afectos ao 

secretário-geral os poderes inerentes ao funcionamento dos Serviços de 

Instrução, com supremacia sobre os demais. Várias vezes se consideraram 

estes problemas, podendo fixar-nos no que em 25 de Janeiro desse ano foi 

superiormente estabelecido. 

  Em 11 de Janeiro de 1961, era declarada de utilidade pública 

a expropriação, pela Câmara Municipal de Luanda, de um lote de terreno 
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situado no Musseque Cayatte e pertencente a Irene dos Santos Cayatte, 

Frederico Alfredo dos Santos Cayatte, Rogério dos Santos Cayatte e Maria 

de Lurdes dos Santos Cayatte Prazeres. A primeira era viúva e residia em 

Lisboa; o segundo era solteiro e negociante em Luanda; o terceiro era 

solteiro e estudante na cidade do Porto; e a última residia em Aveiro, estava 

casada, podendo admitir-se que o seu último apelido fosse apropriação do de 

seu marido. O terreno confrontava com a Rua dos Pombeiros, além de 

outros limites que o diploma define.  

  Na mesma data, era também considerada de utilidade pública 

a urgente expropriação, pela Câmara Municipal de Luanda, de um terreno 

pertencente a Flora Olga Irma Agostini de Albuquerque, com frente para a 

mesma artéria, Rua dos Pombeiros. A confrontação dos limites leva-nos a 

concluir que o primeiro lote pertencera a Henrique Frederico Cayatte e o 

segundo a Mabílio Mendes de Albuquerque; entestavam um com o outro 

numa extensão superior a cinquenta metros.  

  O terreno em questão destinava-se à construção de um 

edifício escolar, onde vieram a funcionar algumas turmas da Escola 

Primária nº 172,  então ainda não criada,  e onde  depois se  fixou a  Escola 

Primária nº 294. Ali trabalhou durante anos o autor deste trabalho. 

Queremos ainda referir que, incompreensivelmente, algum tempo depois, 

parte deste terreno voltou ao domínio particular...   

  Em 25 de Outubro daquele ano de 1961, foi criado nos 

Serviços de Obras Públicas um quadro complementar destinado ao estudo 

dos projectos de construção de edifícios escolares, previstos no II Plano de 

Fomento, então em vias de ser aplicado em diversos sectores. 

  E em 24 de Janeiro do ano seguinte, 1962, foi aberto um 

crédito especial para pagamento do aluguer da casa onde pudesse funcionar 

a escola nº 107, em Carmona, Uíge, da quantia de seis mil escudos. O 

ministro do Ultramar dera a necessária autorização pelo seu despacho de 28 

de Dezembro, referido no telegrama de 8 de Janeiro, pelo qual foi dado 

conhecimento às autoridades de Luanda.  

  A administração portuguesa desmentia o conhecido conceito 

latino que diz que um ministro de Estado não deve preocupar-se com 

bagatelas:— De mínimis non curat praetor . 

  Voltamos a referir a criação de mais escolas, em Angola: 

—Escola Primária nº 169, em Catofe, Cuanza-Sul, em 14 de Junho de 1961; 

—Escola Primária nº 170, em Závula, Cazengo, no dia 13 de Setembro, que 

funcionaria com dois lugares de professor; 

—Escola Primária nº 171, no bairro de Samba, em Luanda, para funcionar 

com oito lugares; 



523 

—Escola Primária nº 172, no Bairro Operário, em Luanda, contando quatro 

lugares, ambas na data de 27 do mesmo mês e ano; 

—Escola Primária nº 173, no Luso, distrito do Moxico; 

—Escola Primária nº 174, também no Luso, ambas em 24 de Janeiro de 

1962; 

—Escola Primária nº 175, em Serpa Pinto, no dia 21 de Fevereiro, com data 

atrasada, como podemos verificar; 

—Escola Primária nº 176, no Bairro Câncio Martins, vulgarmente 

conhecido por Bairro Popular, em Luanda, a 14 de Fevereiro, para funcionar 

com oito lugares; 

—Escola Primária nº 177, na Ilha de Luanda, também em 21 de Fevereiro, 

para aí trabalharem quatro professores. 

  Já atrás nos referimos à escola nº 172. Quanto às duas escolas 

do Luso, dizia-se que poderiam entrar em funcionamento no decorrer 

daquele mês, pois os seus edifícios estavam em fase terminal de construção. 

O edifício para a escola nº 177 também estava concluído, pronto para 

funcionar. Estes problemas estavam a ser encarados com seriedade. 

  Por esta altura, foi criado o distrito de Cuando-Cubango, por 

desmembramento do de Bié, e a criação da escola nº 175 prendia-se com tal 

pormenor administrativo. Somos levados a pensar que não existisse ali outra 

escola, mas apenas postos escolares e escolas missionárias. O Orçamento-

Geral de Angola para 1964 ainda não incluía despesas para pagamento dos 

professores nem mencionava qualquer escola — pormenor difícil de 

explicar ou de compreender! 

  Deparamo-nos agora com um hiato de meia dezena de 

escolas, de cuja fundação não temos conhecimento. Ultrapassando a 

ocorrência, voltamos a mencionar a criação de outros estabelecimentos: 

—Escola Primária nº 183, em Uaba, no Colonato Agrícola de Caconda para 

funcionar com dois lugares; 

—Escola Primária nº 184, na povoação de Tchivinguiro, distrito de Huíla; 

—Escola Primária nº 185, do Cacuaco, arredores de Luanda, todas fundadas 

em 11 de Junho de 1962; 

—Escola Primária nº 186, no Bairro de Liro, da cidade de Lobito, a 18 de 

Julho, estando pronto e já entregue o edifício construído. 

  Voltamos e registar a falta de dados, relativos às escolas. 

Concluiremos estas informações dizendo que, em 12 de Janeiro de 1963, foi 

criada a Escola Primária nº 190, para funcionar nos arredores de Luanda, na 

zona de Quicolo-Mulemba, já dentro dos limites da circunscrição 

administrativa de Viana. 
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* * * 

 

  Outros temas há que merecem um pouco de atenção e que 

nos detenhamos a analisá-los. Recordemos que, em 21 de Março de 1962, 

foi aprovado e entrou em vigor o novo Regulamento da Escola de Aplicação 

e Ensaios, de Luanda. Tinha sido criada , como já vimos, em 27 de Julho de 

1937 e fora regulamentada em 26 de Março de 1938. Reconhecia-se que só 

nos dois ou três primeiros anos da sua actividade produzira frutos aceitáveis, 

funcionando com eficiência, denotando que os responsáveis actuavam com 

brio profissional; depois entrara em decadência, num ritmo degradante, em 

actividade completamente inoperante, plena de lassidão, reveladora de 

desinteresse. Com o novo regulamento, procurava-se retomar o antigo 

caminho, injectar energia e estimular esforços, de forma a cumprir a missão 

que lhe competia e atingir a finalidade para que fora instituída. 

  Poucos dias antes, em 17 de Março de 1962, tinham sido 

criadas em Angola duas Escolas do Magistério Primário, que deveriam vir 

a funcionar em localidades escolhidas pelo Conselho Legislativo, podendo 

até instalar-se como curso anexo a alguns dos liceus e nos mesmos edifícios. 

As respectivas sedes, quando fossem estabelecidas, seriam fixadas pelo 

governador-geral — o que parece contraditório. Pouco depois, em 3 de 

Abril, era tornado extensivo ao Ultramar o Regulamento das Escolas do 

Magistério Primário, elaborado pelo Ministério da Educação Nacional para 

os estabelecimentos metropolitanos. Estas instituições de preparação 

profissional foram implantadas pelo diploma legislativo de 11 de Maio 

daquele ano, nas cidades de Silva Porto e Malanje. Esta última veio a ser 

transferida para Luanda, em 24 de Agosto de 1963, visto que a população 

estudantil do planalto malanjino se não mostrou interessada pelo projecto, 

não havendo inscrições que justificassem a abertura do curso.  

  No dia 3 de Agosto de 1963, foi criado um jardim-escola na 

cidade de Novo Redondo. Esta medida leva-nos a recordar o disposto em 19 

de Maio de 1961, quando o ministro Adriano Moreira, então de visita a 

Angola, criou nada menos de vinte e quatro jardins-escolas, assim 

distribuídos: — Luanda (seis), Nova Lisboa (quatro), Sá da Bandeira (três), 

Benguela, Lobito e Moçâmedes (duas em cada uma), Cabinda, Carmona, 

Luso, Malanje e Silva Porto. 

  Falando de jardins-escolas, embora cronologicamente 

deslocado, não deixaremos de referir o facto relativo a 30 de Maio de 1951. 

Nessa data foi autorizada a aceitação pelos serviços públicos competentes da 

doação que a Câmara Municipal de Sá da Bandeira pretendia fazer ao 

Estado ao transferir-lhe a posse do Jardim-Escola Dr.Cruz Alvura, 
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incluindo o terreno onde o edifício estava implantado assim como o 

mobiliário e mais recheio nele contido. 

  Segundo informação de um diploma de 28 de Outubro de 

1961, o Jardim-Escola de Benguela e igualmente o de Sá da Bandeira 

passaram a integrar-se nos Serviços de Instrução, com todo o pessoal que 

neles prestava serviço.  

  O Jardim-Escola Dr.Cruz Alvura deveria manter as duas 

secções, masculina e feminina, mas só uma delas estava a funcionar (cremos 

que com os dois sexos), estando a ser dirigida por uma senhora que a 

câmara municipal havia contratado. 

  Em 27 de Junho de 1962, foi atribuída a cada um destes 

jardins-escolas, Benguela e Sá da Bandeira, a importância de duzentos e 

vinte e um mil e quatrocentos escudos, para poderem manter-se em 

funcionamento.  

  Excepcional e inexplicavelmente, o diploma legislativo de 24 

de Novembro de 1962 dá-nos os nomes das senhoras que trabalhavam 

nestas instituições, e que eram: 

—No Jardim-Escola de Sá da Bandeira — Maria Hermínia Vieira Marques, 

Idalina de Figueiredo Fernandes, Maria Ernestina Amaral Lopes, Maria 

Paula Peyroteu Gomes e Maria Helena Ponte Fernandes; 

—No Jardim-Escola de Benguela — Virgínia Jardim Gomes, Maria Laura 

do Soveral Rodrigues, Maria Fernanda da Fonseca Rodrigues da Costa, 

Ester Vila Nova dos Santos Anselmo e Maria Luísa dos Reis Cochat. 

  Pouco se fez em Angola, sob a responsabilidade do Estado, 

quanto ao aproveitamento da idade anterior à entrada na escola primária. 

Mais tarde, pretendeu-se colmatar este vácuo, criando a chamada Classe 

Preparatória, cuja forma de actuação e funcionamento é muito discutível, 

pois se lhe atribuiu em parte a culpa do aviltamento do ensino, por ocupar 

salas,  professores  e tempo escolar que faziam falta aos restantes alunos e 

que poderiam ter outro e talvez melhor aproveitamento. Este assunto poderá 

ser focado com maior amplitude noutro lugar. 

  Para que possa abranger-se melhor e mais completamente o 

que se fez nos últimos tempos da dominação portuguesa, voltaremos ainda a 

falar do ensino primário, sua estrutura, seus professores e alunos. Fez-se um 

esforço de expansão digno de ser recordado e que merece ser enaltecido. 

Não foi possível recuperar inteiramente o atraso, mas o ritmo da difusão era 

de ordem a que pudesse ser anulado em curto espaço de tempo. 

  A acção governativa apresentou-se por vezes muito 

deficiente; mas não podemos negar que muito se trabalhou e que muitas 

iniciativas merecem elogio aberto. Temos o dever de reconhecer o que foi 
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feito de bom, assim como temos a obrigação de apontar o que se fez errado. 

Quanto aos governantes, é sua estricta obrigação administrar com zelo e 

tomar decisões acertadas. Para isso lhes foram confiados lugares de 

comando. Governar pressupõe governar bem! 
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ENSINO LICEAL 

 
  O ensino liceal ocupou sempre lugar destacado e importância 

relevante no panorama escolar português. Foi o sector escolar que mais 

interessou aqueles que viram na preparação intelectual uma das mais válidas 

e perfeitas formas de elevação humana. Há quem faça a acusação de se ter 

cultivado demasiadamente a vaidade de possuir diplomas de formação 

universitária; efectivamente, foi isso que desde longe impôs a supremacia 

dos liceus, em detrimento de outras escolas e modalidades de ensino, mais 

próximas da preparação técnico-profissional. Não está inteiramente errada a 

observação. Foi muito saliente o orgulho de ser ou ter um filho bacharel; e 

isso tanto se sentia em Portugal como nas sociedades coloniais. Chegou a 

fazer escola no Brasil, mesmo e sobretudo depois da independência. 

  Todo o ensino deveria ter em vista a boa preparação para 

fazer um trabalho, para exercer uma actividade. A boa preparação 

intelectual tem nisso grande importância. Em Portugal nunca se conseguiu 

harmonizar os dois aspectos, não se orientou o estudo para a futura 

actividade profissional através de conhecimentos sólidos que não era 

forçoso serem muito extensos. 

  Verificou-se, no entanto, que os liceus ministravam 

conhecimentos mais vastos e quase sempre melhor assimilados do que 

outras escolas equivalentes, embora muitas vezes de fraco valor para a vida 

prática. A preparação técnica adquirida noutras escolas tinha quase sempre 

por base breves noções de cultura geral, esquecendo que é sobre sólidos 

conhecimentos, não forçosamente muito numerosos, que assenta a melhor 

técnica. Podemos hoje conceber um perito de alto nível que não domine 

bem a  língua inglesa? Falamos nisso simplesmente como elucidação! 

  A base da cultura portuguesa esteve sempre no ensino liceal 

ou equivalente. E não podemos sustentar que o nível cultural lusitano 

rastejou, se arrastou pela mediocridade! Temos luminares de que devemos 

orgulhar-nos! Não precisamos de apontar exemplos! 

  Era frequente que o aluno liceal passasse para as escolas 

industriais e comerciais, menos exigentes, e raramente ocorria o facto 

inverso. Além disso, sempre gostámos de aparentar sermos pessoas cultas, 

de muita leitura! A capacidade profissional era deixada para o empirismo, 

para a aprendizagem baseada no treino mecânico, com todas as suas 



528 

desvantagens. 

  O que até há pouco se chamou ensino liceal tem longa 

tradição no sistema pedagógico português. Ascende, pelo menos, ao Colégio 

das Artes, do rei D. João III, que o instituiu em Coimbra por carta régia de 9 

de Setembro de 1547, como forma de preparar convenientemente os 

pretendentes ao ingresso na Universidade. A reforma pombalina deu-lhe 

feição nova, com a Aula Régia, organizada nas principais cidades para o 

ensino do latim, do grego e da retórica (que hoje chamamos filosofia), e teve 

raizes no alvará real de 28 de Junho de 1759. No reinado de D. Maria I 

estabeleceu-se a Directoria dos Estudos e Escolas do Reino, em 17 de 

Dezembro de 1794. A rainha D. Maria II, com o seu ministro Manuel 

Passos, criou o ensino liceal em 17 de Novembro de 1836. Sofreu muitas e 

diversas alterações, como as de 22 de Dezembro de 1894, de 14 de Agosto 

de 1895, e ainda outras. Falando do nosso tempo, podemos mencionar as de 

1945, quando o curso geral baixou de seis para cinco anos, as de 1947, com 

a aprovação de novos programas, alterados em 1954 e logo tornados 

extensivos ao Ultramar.  

 

* * * 

 

  Uma portaria com a data de 24 de Junho de 1939 autorizou 

que fossem assinados contratos com alguns indivíduos dos dois sexos para 

ocuparem lugares de responsabilidade na administração e no ensino liceal. 

Para isso, foram delegados poderes no director dos Serviços de Fazenda e 

Contabilidade, Carlos Augusto Marques, conferindo-lhe competência legal 

para assinar aqueles documentos. Referiam-se, concretamente, aos cidadãos: 

—Henrique  Gomes  de Almeida  Parreira,  para  director  dos  Serviços  de 

Fomento Económico; 

—Vicente Henrique Varela Soares, para professor de Organização Política e 

Administrativa da Nação, no Liceu Salvador Correia; 

—Judite Paiva Chaves de Macedo, para mestra de costura e lavores, no  

mesmo estabelecimento de ensino, em Luanda; 

—Luísa Amélia Vitória Pereira Seia, para idênticas funções, no Liceu Diogo 

Cão, de Sá da Bandeira. 

  Em 21 de Outubro de 1941, foram estabelecidos nos 

territórios ultramarinos sob dominação portuguesa o curso geral e os cursos 

complementares (Letras e Ciências) dos liceus nacionais metropolitanos, 

onde tinham sido estabelecidos no dia 30 de Setembro. Ao tempo, no curso 

geral, Português e Latim eram ensinados em conjunto, abrangendo o 6º Ano. 

Quanto aos cursos complementares, o quadro seguinte pode dar-nos ideia 
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exacta de como funcionavam, pois se indicava o número de aulas semanais: 

 

Curso complementar de Letras Curso complementar de Ciências 

Filosofia 5 Filosofia 5 

Ciências Geográficas 3 Ciências Geográficas 3 

Portugu~es 5 Ciências Biológicas 3 

Latim 5 Físico-Química 4 

  Matemática 4 

Org. Pol. Adm. Nação 1 Org. Pol. Adm. Nação 1 

 

  Uma portaria assinada em 1 de Abril de 1942 estabelecia os 

períodos de férias nos liceus de Angola e que eram estes: — 26-VI/10-VII, 

21-IX/5-X, e os quatro últimos dias da Semana Santa. E os períodos 

escolares começavam e terminavam assim:  —  4-IV/25-VI,  11-VII/20-IX, 

6-X/21-XII. Do exposto se deduz que os meses de Janeiro, Fevereiro e 

Março eram abrangidos pelas chamadas "férias grandes". 

  No dia 13 de Janeiro de 1943, foi determinado que os 

candidatos ao exame de admissão aos liceus, residentes nas províncias de 

Malanje e Bié ou nas proximidades de Benguela prestariam provas nas 

respectivas capitais de província — Malanje, Silva Porto e Benguela. Os 

encarregados de educação poderiam escolher onde preferiam fazer o exame. 

A norma era algo variável, de ano para ano; além daquelas cidades, os 

exames de admissão aos liceus poderiam ser feitos também em Luanda, Sá 

da Bandeira e Moçâmedes. 

  Em 3 de Abril daquele ano, atendendo uma representação do 

governador-geral de Angola, foi determinado que a idade mínima e máxima 

para a matrícula no primeiro ano dos liceus de Angola, Luanda e Sá da 

Bandeira, fosse estabelecida entre os dez e os catorze anos, referidos ao 

início do ano escolar. Para a matrícula nos anos subsequentes, somar-se-ia 

uma unidade a cada anuidade lectiva. 

  Segundo afirma o decreto publicado no Diário do Governo 

no dia 21 de Fevereiro de 1944, instituiu-se no Ministério das Colónias um 

novo departamento especialmente destinado a ordenar e regularizar os 

assuntos relativos à instrução pública, nos territórios transmarinos, a que se 

deu a designação de Direcção-Geral do Ensino. Por ele ficaram a correr os 

problemas que diziam respeito às escolas e aos professores de qualquer 

grau. 

  Em 21 de Outubro de 1944, são instituídas as provas orais 

nos exames de admissão aos liceus. Até então, constavam apenas de prova 

escrita, tendo sido adoptado um sistema que se aproximava bastante do tipo 
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de testes pedagógicos. Aqueles exames, a que logo se seguiram os de 

admissão às escolas técnicas comerciais e industriais, vinham de 1935, 

tendo sido introduzidos em Angola por determinação de 21 de Julho de 

1939, vindo a ser abolidos no ano lectivo de 1967/68. 

  No dia 29 de Novembro de 1944, foi autorizada a realização 

das provas do exame de admissão em Malanje, Silva Porto, Nova Lisboa, 

Benguela e Moçâmedes, por se realizarem ali exames do primeiro ciclo 

liceal. E em 22 de Junho de 1960 foram autorizados para Henrique de 

Carvalho e Novo Redondo. É possível que neste dilatado período tenham 

sido tomadas outras medidas, relativamente a mais cidades, que nos tenham 

passado despercebidas; o assunto também não merece ser exaustivamente 

dissecado! 

  Com a data de 25 de Fevereiro de 1948, foi aprovado o 

Regulamento do Internato do Liceu Diogo Cão, de Sá da Bandeira, criado 

pelo decreto de 26 de Outubro de 1937. Destinava-se a receber crianças do 

sexo masculino, alunos internos do liceu, assim como os que se preparavam 

para fazer a admissão. O respectivo curso, como noutro lugar referimos, fora 

criado em 7 de Dezembro de 1942, tendo em vista facilitar o estudo aos 

filhos dos funcionários públicos que residissem em localidades onde não 

podiam estudar. Nesse tempo prestava-se ainda mais atenção à preparação 

escolar dos rapazes do que das meninas. 

  Em 22 de Novembro de 1944, foi publicado o diploma que 

tornou extensivo a quase todos os territórios ultramarinos, incluindo Angola, 

o disposto na portaria ministerial de 21 de Março de 1938, que autorizava o 

funcionamento, em regime de "salas de estudo", de cursos facultativos que 

ministrassem o estudo das disciplinas que não fossem professadas no 

terceiro ciclo liceal, tendo em vista melhor preparação para o ingresso na 

Universidade. Seriam regidos por professores nomeados por cada um dos 

reitores dos estabelecimentos; admitiriam apenas alunos internos do VII 

Ano, independentemente das aulas normais e sem prejuizo para elas. Somos 

forçados a confessar que se compreendem mal estas medidas de excepção, 

que contribuíam para o aviltamento do ensino, criavam condições de 

preferência e serviram de exemplo para muitos abusos! 

  Em 14 de Abril de 1939, as autoridades responsáveis 

concordaram em que no Liceu Salvador Correia funcionassem quinze 

turmas de alunos; assinou a portaria o ministro Francisco José Vieira 

Machado. Algum tempo depois, em 6 de Maio de 1946, o então ministro das 

Colónias, Marcelo José das Neves Alves Caetano, autorizou o 

funcionamento de dezasseis turmas;  e o Liceu Diogo Cão, de Sá da 

Bandeira, era autorizado a funcionar com doze turmas. Impunha-se, para um 
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e outro, a estranha cláusula que exigia "não haver aumento de despesa para 

a Fazenda Pública". Sabe-se que já em 1944 tinha sido dada idêntica 

autorização, concedida nos anos seguintes, sempre naquelas condições.  

  Por isto pode ver-se como era limitado o panorama escolar 

angolano e como eram grandes os entraves postos à sua expansão, mesmo 

que as declarações das autoridades quisessem fazer acreditar haver um alto 

interesse! O contraste que se verificou nos anos imediatos ajuda-nos a 

compreender as alterações do condicionalismo local e firma-nos na 

convicção de que se poderia ter feito mais, melhor e mais cedo! As 

afirmações das autoridades devem sempre ser analisadas com certa reserva, 

sempre com certa dose de cepticismo, e tendo em conta os interesses 

visados, o condicionalismo dominante... 

  O governador de distrito António de Almeida interessou-se 

bastante pela criação de um estabelecimento de ensino  secundário na cidade 

de Silva Porto, a que foi dado o nome de Instituto Liceal e Técnico do Bié. 

A data da sua fundação parece ter sido em 3 de Abril de 1947. Prepararia os 

seus alunos para fazerem o curso geral dos liceus, começando logo pelo 

exame de admissão, e mantinha também o curso geral do comércio e ainda o 

curso complementar do comércio, este em aulas nocturnas.  

  Em relação a este estabelecimento, podemos referir que, em 

26 de Maio de 1948, foi estabelecido em Silva Porto um Posto 

Climatológico, cuja guarda, conservação, manutenção e utilização ficaria a 

cargo do Instituto Liceal e Técnico do Bié; considerava-se vantajoso para 

esta escola, como auxiliar da formação dos seus alunos; o seu director, cujo 

nome desconhecemos, aceitou o encargo dele, dispensando pagamento de 

ordenado ou gratificações. Ao mesmo tempo, afirmava-se que o Posto 

Meteorológico de Ceilunga não podia prestar informações úteis e assíduas à 

aviação, por ficar bastante afastado daquela cidade. Reconhecia-se que, 

além dos serviços que poderia prestar aos pilotos dos aviões, contribuiria 

para mais perfeita e completa formação e instrução dos estudantes. Voltou a 

fazer-se menção do Posto Meteorológico de Silva Porto (repare-se que 

primitivamente se chamava Posto Climatológico) em 16 de Novembro de 

1949, data da sua criação e extinção do seu antecessor. Continuou ligado ao 

Instituto Liceal e Técnico do Bié; substituiria o primeiro e tomaria posse de 

todo o seu equipamento científico. Pouco mais foi que mudança de nome.    

  Aproveitemos o ensejo para referir que, em 14 de Dezembro 

de 1949, o Posto Meteorológico do Uíge, que em 18 de Fevereiro de 1930 

tinha sido confiado à Escola Primária Delgado de Carvalho, passou para a 

dependência dos Correios, Telégrafos e Telefones de Angola. Afirmava-se 

que em todo esse tempo não haviam sido feitas quaisquer observações, pelo 
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que se considerava como se não tivesse existência real.  

  Voltando a referir-nos ao Instituto Liceal e Técnico do Bié, 

podemos informar que a legenda de uma fotografia do edifício em que 

funcionava, publicada pela Revista do Ensino, em 1950, nos diz que era 

mantido pela Câmara Municipal de Silva Porto. Tornou-se um dos raros 

exemplos do ensino secundário municipal, em Angola, praticado em 

diversos concelhos de Portugal. Recordemos que mesmo o encargo do 

ensino primário foi, pouco a pouco, sendo retirado do conjunto de 

obrigações das autarquias municipais. 

  Em 4 de Novembro de 1947, foi tornado extensivo ao 

Ultramar (exceptuando a Guiné e São Tomé e Príncipe) o decreto de 17 de 

Setembro do mesmo ano, que promulgou a Reforma do Ensino Liceal. 

Cerca de um ano mais tarde, em 11 de Novembro, determinou-se que fosse 

aplicado o que dispunha o decreto de 22 de Outubro de 1948, pelo qual 

foram aprovados novos programas, em consequência da promulgação do 

recente Estatuto do Ensino Liceal, de 17 de Setembro de 1947. 

  No dia 15 de Abril de 1950, determinou-se que fossem 

adoptadas em Angola as novas regras da apreciação e classificação das 

provas do exame do curso geral dos liceus, estabelecendo-se o sistema de 

duas secções, Letras e Ciências, independentes uma da outra, ao contrário 

do que se fazia até então — a aprovação ou reprovação em bloco. Agora 

ficava também em vigor o sistema de blocos, só que de menor amplitude, o 

que beneficiava largamente bom número de estudantes.  

  O Suplemento do Boletim Oficial de Angola, publicado no 

dia 27 de Dezembro de 1954, insere o diploma que manda aplicar ao 

Ultramar, consequentemente a Angola, com importantes e numerosas 

alterações, o decreto de 7 de Setembro anterior, que aprovou e promulgou os 

novos programas do ensino liceal. Trata-se de um conjunto de documentos 

cujo texto se estende ao longo de nove dezenas de páginas do órgão 

governamental e em que se reuniram determinações do maior interesse para 

a compreensão do ambiente pedagógico, naquele grau do ensino. 

  Recuemos, no entanto, alguns anos e fixemo-nos em 27 de 

Abril de 1949. Foi aprovado nesse dia o Regulamento das Salas de Estudo, 

de cuja existência já atrás fizemos menção, a propósito de outro assunto. O 

diploma em questão referia-se expressamente  aos liceus de Angola e foi 

elaborado pelas suas autoridades, que o subscreveram. Tinha apenas 

aplicação local. Cerca de três anos mais tarde, em 7 de Maio de 1952, foi 

aprovado novo Regulamento das Salas de Estudo dos Liceus de Angola, 

elaborado e subscrito pelo chefe dos Serviços de Instrução, Rafael Ávila de 

Azevedo. Esta iniciativa vinha, pouco a pouco, criando raizes e 
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conquistando adeptos, como pode demonstrar-se atendendo a que estava já a 

caminhar para duas dezenas de anos de existência, tendo sido instituído o 

sistema em 7 de Setembro de 1935, como vimos no lugar próprio deste 

trabalho.  

  Ainda em relação às "salas de estudo", podemos mencionar 

que, em 7 de Março de 1945, a experiência foi tornada extensiva à Escola 

Prática de Pesca e Comércio, de Moçâmedes, salientando-se que, à 

semelhança do que acontecia noutros lugares, não traria encargos para a 

Fazenda Pública. Destinava-se apenas a auxiliar os alunos do primeiro ano. 

  Por determinação de 12 de Setembro de 1951, foram 

aumentados os quadros docentes liceais de Angola, com cinco unidades o 

Liceu Salvador Correia, e com quatro o Liceu Diogo Cão. Pouco depois, em 

15 de Maio de 1953, foi feita nova distribuição de professores nos liceus 

angolanos , segundo o quadro que se segue: 
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PROFESSORES LICEAIS DE ANGOLA 

           

GRUPO LUANDA HUÍLA TOTAL 

 M F M F  

1º 3 1 2  6 

2º 5 4 2 2 13 

3º 4 1 2  7 

4º 2 1 1  4 

5º 3 1 1 1 6 

6º 3 1 2  6 

7º 3 2 1 1 7 

8º 3 3 2 1 9 

9º 3 2 1 1 7 

TOTAL GERAL 65 

 

 
  Em 11 de Setembro de 1948, o chefe dos Serviços de 

Instrução, Rafael Ávila de Azevedo, publicou a lista do material didáctico 

indispensável para o funcionamento do ensino liceal, que os 

estabelecimentos de ensino particular também deveriam possuir, nos termos 

e exigências da lei. A sua enumeração abrange uma longa lista que se 

estende por quatro páginas do Boletim Oficial de Angola 

  Mas não foi só o ensino secundário que prendeu a atenção 

dos responsáveis, pois os outros graus, mesmo o primário, mereceram o seu 

interesse. Assim, em 25 de Julho de 1956, reconhecia-se que o material 

escolar previsto pelo diploma de 16 de Março de 1928 era insuficiente e 

estava desactualizado, estabelecendo-se longa lista do que cada escola 

deveria adquirir — atingindo sessenta designações diferentes. A maior parte 

desse material era bastante fantasioso, para inglês ver, pois raras foram as 

escolas  primárias (talvez nenhuma)  que conseguiram adquiri-lo. 

  Segundo uma hipótese provável, aquela expressão popular 

teve origem angolana. Quando se tratou da abolição esclavagista, foram 

constituídas comissões mistas de elementos portugueses e britânicos; 

deviam vigiar o movimento marítimo e vigiar-se mutuamente; era normal a 

preocupação do logro, do engano mútuo; os ingleses procuravam ludibriar 

os lusos, actuavam para português ver; e estes, por sua vez, íam fazendo as 

coisas de maneira que os britânicos não reclamassem, apenas e 

simplesmente para inglês ver. 
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  Vamos prosseguir na ronda dos empreendimentos e 

iniciativas escolares. Sabemos que uma portaria assinada por Marcelo 

Caetano, em 12 de Junho de 1945, pôs em vigor, em Cabo Verde, Angola, 

Moçambique, Estado da Índia e Macau, o decreto de 21 de Maio de 1941, 

segundo o qual podiam requerer exame de diversos ciclos liceais os 

indivíduos com idade para requererem a emancipação, mesmo não estando 

emancipados (ao contrário do que acontecia até então), e o exame do 

terceiro ciclo mesmo aqueles que não tivessem seguido regularmente as 

aulas, se tivessem a frequência do sexto ano e lhes não faltassem mais de 

duas disciplinas deste. Havia a preocupação de simplificar e facilitar a 

legalização das habilitações e conhecimentos que cada indivíduo possuísse.  

  Em 7 de Julho de 1948, foi aprovado e entrou em execução 

em Angola o Regulamento dos Exames, fora das sedes dos liceus — 

Malanje, Nova Lisboa, Silva Porto e Moçâmedes. Ao mesmo tempo, 

indicava-se a zona de influência atribuída a cada um destes estabelecimentos 

de ensino, ao tempo apenas dois, e que ficava delineada deste modo: 

—Liceu Salvador Correia — As províncias do Congo e Malanje, os 

distritos de Cabinda e Cuanza-Sul, e o concelho autónomo de Luanda; 

—Liceu Diogo Cão — As províncias de Bié e Huíla, e os distritos de 

Benguela e Huambo. 

  Com data de 24 de Julho de 1953, decidiu-se que a realização 

das provas de exame de aptidão para matrícula na Universidade se 

efectuasse nalgumas das principais cidades ultramarinas, de vários 

territórios, Mindelo, Luanda, Lourenço Marques, Goa e Macau. 

  Davam-se também facilidades quanto à prestação de provas 

de exame para ingresso na Escola Superior Colonial, Escola de Belas-Artes, 

Curso de Pintura e Curso de Escultura a que se refere a lei de 10 de Julho de 

1950. Para os casos em que se exigisse somente o curso geral dos liceus, o 

exame seria feito nas localidades em que se realizassem os exames liceais 

do segundo ciclo. 

  Em 21 de Setembro de 1954, foi criado o Liceu Feminino de 

Luanda, e também um liceu de frequência mista em Lourenço Marques. 

Quanto a Angola, era o terceiro a ser fundado, vindo os outros, como 

sabemos, de 1919 e 1929, dos dois governos de Filomeno da Câmara Melo 

Cabral. O Liceu Feminino de Luanda receberia as alunas da secção feminina 

do Liceu Salvador Correia, que seria encerrada, voltando a funcionar 

passados alguns anos. 

  No dia 1 de Julho seguinte, foi atribuído a este liceu o nome 

pelo qual ficou a ser designado, o de uma senhora distinta da História de 

Angola. Passou, portanto, e a partir daí, a chamar-se Liceu D. Guiomar de 
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Lencastre. A senhora escolhida para dar nome ao estabelecimento tinha sido 

a esposa do governador-geral D. António de Lencastre, a primeira que 

acompanhou o marido durante o período do seu governo.  

  Atendendo ao que fez pela difusão do ensino em Angola, 

uma outra senhora, igualmente esposa de um governador-geral, D. Antónia 

de Saldanha, poderia também ter sido escolhida como titular do liceu. 

Falámos da sua actuação no primeiro volume deste estudo. 

  Aproveitamos ainda a oportunidade para fazer uma 

declaração pessoal: — Quando começámos a interessar-nos pelos problemas 

educativos angolanos, quisemos saber quem tinha sido e o que tinha feito D. 

Guiomar de Lencastre; nenhuma das professoras da casa nos soube dizer; 

está aqui o móbil que levou às pesquisas que vieram a dar o livro Patronos 

das Escolas de Angola. 

  Em 1 de Agosto de 1956, foram criados os liceus de 

Benguela e Nova Lisboa. A escolaridade começava nesta altura a interessar 

as populações e a merecer a atenção dos governantes. O preâmbulo do 

decreto dá-nos um curioso apanhado histórico da evolução e do 

desenvolvimento do ensino liceal, incluindo alguns números estatísticos. 

Assim, informa-nos que o Liceu Diogo Cão tinha matriculados 530 alunos 

internos e 1.274 alunos externos; a Escola Industrial e Comercial de Nova 

Lisboa era frequentada por 345 estudantes; a Escola Industrial e Comercial 

Artur de Paiva tinha 222  alunos; a Escola Comercial de Moçâmedes estava 

com a população escolar de 250 inscritos; a Escola Técnica Elementar do 

Lobito tinha 54 alunos; a escola Técnica Elementar de Benguela contava 52. 

Estava criada, desde 15 de Outubro de 1954, a Escola Técnica Elementar de 

Silva Porto, mas não entrara ainda em funcionamento. Neste bosquejo 

apenas se pretendeu mostrar a situação do centro e sul de Angola, devido ao 

facto de os novos estabelecimentos interessarem essas vastas regiões e a sua 

população residente.  

  Sabemos já que o ensino humanístico do tipo próximo ao 

liceal desempenhou importante papel no processo evolutivo cultural em 

todos os lugares onde os portugueses se fixaram. Aconteceu isso mesmo 

antes da existência legal dos liceus, pois havia uma estrutura que se lhe 

aproximava muito e serviu de norma para a sua estruturação. Em boa parte, 

fundamenta-se nisso a preocupação de estabelecer para cada um dos liceus a 

respectiva zona de influência.  

  Em Angola, pelo disposto em 29 de Novembro de 1958, as 

zonas de influência dos liceus, em relação ao curso geral, ficou assim 

estabelecida: 

—Liceu Salvador Correia — Luanda, Cabinda, Congo, Cuanza-Norte, 
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Malanje, Lunda e Cuanza-Sul (para o sexo masculino); 

—Liceu D. Guiomar de Lencastre — a mesma zona de influência, quanto 

ao sexo feminino; 

—Liceu de Benguela — Benguela; 

—Liceu de Nova Lisboa — Huambo, Moxico e Bié-Cuando-Cubango; 

—Liceu Diogo Cão — Huíla e Moçâmedes.  

  Devemos esclarecer que o atrás esquematizado dizia respeito 

ao curso geral; para o curso complementar só o primeiro e último deveriam 

ser considerados. Mas logo em 18 de Agosto de 1959 foi autorizado que o 

Liceu de Nova Lisboa ministrasse também o ensino dos cursos 

complementares; atendia-se à sua situação geográfica, densidade 

populacional e óptima posição quanto à zona de influência. Entrou em 

funcionamento logo nesse ano lectivo, 1959/60. 

  No dia 15 de Maio de 1961, foi criado no Lobito um liceu de 

frequência mista, a que se deu o nome de Liceu Almirante Lopes Alves, 

figura que pouco antes deixara o lugar de ministro do Ultramar. 

  No dia 19 de mesmo mês e ano, era criado outro liceu em 

Luanda, a que foi dado o nome do fundador da cidade e primeiro 

governador de Angola, pelo que ficou a ser conhecido por Liceu Paulo Dias 

de Novais. 

  No dia 21 de Outubro do mesmo ano, era criado em 

Moçâmedes o Liceu Almirante Américo Tomás. 

  No dia 23 de Outubro, portanto logo a seguir, foi fundado um 

liceu em Malanje, previsto só para os dois primeiros ciclos (curso geral), 

mas que a partir de 12 de Outubro de 1963 veio a ensinar também os cursos 

complementares. Passado não muito tempo, em data que não conseguimos 

determinar, recebeu o nome de um conhecido ministro do Ultramar, pelo 

que ficou a designar-se por Liceu Adriano Moreira. 

  Em 23 de Fevereiro desse ano de 1963, foram criados cursos 

nocturnos no Liceu Salvador Correia, para o ensino do terceiro ciclo, 

esclarecendo-se que só entrariam em funcionamento se o número de 

matrículas ou inscrições efectuadas justificasse este serviço; para tanto, 

estabelecia-se o limite mínimo de quinze alunos por cada disciplina a 

leccionar. 

  Ainda no mesmo dia de 23 de Fevereiro de 1963, foram 

estabelecidas novas zonas de influência aos liceus de Angola, que ficaram 

assim delimitadas: 

—Liceu Salvador Correia — Luanda, Cabinda, Zaire e Uíge, para todos os 

ciclos e sexo masculino, e ainda Malanje, Lunda e Cuanza-Norte, só para o 

terceiro ciclo; 
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—Liceu D. Guiomar de Lencastre — Luanda, Cabinda, Zaire e Uíge, para 

os dois primeiros ciclos e sexo feminino; 

—Liceu Paulo Dias de Novais — Luanda; 

—Liceu Diogo Cão — Huíla e Cuando-Cubango, para todos os ciclos, e 

Moçâmedes, só para o terceiro ciclo; 

—Liceu de Nova Lisboa — Huambo, Bié e Moxico, para todos os ciclos; 

—Liceu de Benguela — Benguela, excepto os concelhos de Lobito, Bocoio 

e Bailundo, para todos os ciclos; 

—Liceu Almirante Lopes Alves — Cuanza-Sul e concelhos de Lobito, 

Bocoio e Bailundo, para todos os ciclos; 

—Liceu Almirante Américo Tomás — Moçâmedes, para os dois 

primeiros ciclos; 

—Liceu Adriano Moreira — Malanje, Cuanza-Norte e Lunda, para os dois 

primeiros ciclos. 

  Em 7 de Outubro de 1963, foi autorizada a execução, em 

mais de um ano económico, da obra de construção e instalação de cinco 

salas de aula, no liceu do Lobito, no prédio para tal fim adquirido à firma 

Mampeza Ldª e que atingia o montante de mil cento e setenta e nove contos. 

No orçamento do ano que estava a findar, seriam ainda incluídos seiscentos 

contos; o restante ficaria para ser realizado em 1964.  

  Raramente se encontram neste período informações relativas 

a obras de construção ou reparação de escolas. Referimos algumas como 

elemento informativo e também para quebrar a monotonia do relato. 

  Não deixaremos de salientar que, em 1945, que nos serve de 

baliza, havia em Angola apenas dois liceus; entre 1954 e 1961, inclusive, 

foram criados outros, elevando o seu número para nove. Não era muito, não 

era o necessário, mas era o evidente testemunho de que este assunto 

interessava os responsáveis, os quais procuraram recuperar um pouco do 

muito que se tinha deixado de fazer, vencendo o atraso verificado. 
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ENSINO TÉCNICO 

 
  Ninguém ignora que muitas iniciativas válidas de promoção 

humana, mesmo no campo escolar e da preparação profissional, se devem 

ao espírito empreendedor de indivíduos que viram com clarividência os 

rumos do futuro, começando a percorrê-los mesmo antes de as entidades 

oficiais terem reconhecido a sua importância e a sua necessidade. E 

acontece que nunca faltam empreendedores. O progresso humano ficou 

devendo quase tudo quanto se fez à iniciativa particular.  

  Os aspectos do sector escolar voltados para o ensino 

industrial e comercial começaram, em Angola, a ser promovidos por 

indivíduos empreendedores, com alguns exemplos do século passado e 

outros  do século XX. Referimos já os primeiros e agora vamos prender-nos 

ao que estes fizeram. 

  Houve em Angola uma empresa que deixou o seu nome e a 

sua acção ligados à obra educativa e a iniciativas que o futuro mostrou 

serem altamente frutuosas. Teve a denominação de Sociedade Educadora de 

Angola e foi seu impulsionador decidido e membro destacado o conhecido 

professor Fernando Pimentel Júnior.  

  A acção da empresa incidiu de forma especial sobre os 

núcleos populacionais de Luanda e Malanje, ainda que se manifestasse a sua 

influência indirecta noutros aglomerados urbanos. Embora não tenhamos a 

intenção deliberada de fazer a crónica dos serviços prestados e das 

iniciativas a que os seus sócios prestaram a atenção, não deixaremos de 

mencionar que estabeleceu em Luanda o Colégio-Liceu D. João II, mais 

uma Sala de Estudos, a que se juntou ainda a  Escola Comercial de Luanda. 

Ao mesmo tempo, foi encarada a hipótese e a instituição, na cidade de 

Malanje, de um estabelecimento de ensino secundário que recebeu o nome 

de Colégio-Liceu Veríssimo Sarmento. 

  De todas as suas iniciativas e actividades, uma delas 

queremos apreciar com maior interesse, a Escola Comercial de Luanda. A 

organização deste estabelecimento de ensino garantiu à empresa o direito de 

ter o seu nome nas páginas da História do Ensino em Angola.  

  A Sociedade Educadora de Angola, vulgarmente conhecida 

pelo vocábulo formado pelas suas iniciais (S. E.D. A.), inseriu-se 

profundamente no panorama escolar do país, na qualidade de pioneira desta 
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modalidade de preparação profissional. Uma conhecida portaria, assinada  

no dia 23 de Outubro de 1945 pelo ministro Marcelo Caetano, então em 

visita aos territórios ultramarinos africanos sob administração portuguesa, 

dá-nos informações que merecem ser divulgadas. Afirmava que a empresa 

mantinha um curso comercial, sob a denominação de Escola Comercial de 

Luanda, desde 1941; apesar de ter organização precária e carecer de 

validade oficial, habilitara já perto de uma centena de indivíduos para 

exercerem eficientemente a actividade profissional no comércio e nas 

repartições públicas; reconhecia-se ser justo auxiliar e favorecer tão 

louvável iniciativa, criando condições que lhe permitissem vencer as 

dificuldades financeiras com que lutava, concedendo-lhe um subsídio que 

permitisse melhorar as suas instalações e estimulasse novas iniciativas. 

  A Associação Comercial de Luanda e o Sindicato Nacional 

dos Empregados do Comércio e da Indústria de Angola apresentaram 

sugestões expositivas que lhe eram favoráveis, e isso contribuiu para criar 

no espírito dos responsáveis pela administração pública a convicção 

expressa de ser necessário manter os estudos organizados e oficializar o 

ensino ministrado. Estudando pormenorizadamente este problema, chegou-

se à conclusão de que seria preferível fundar uma Escola Comercial em 

Luanda, que funcionasse sob a responsabilidade directa do Estado.  

  Tendo tudo isto em consideração, foi declarado como oficial 

o ensino ministrado pela Sociedade Educadora de Angola. A sua Escola 

Comercial de Luanda passava a ter validade legal e os estudos nela feitos 

eram reconhecidos pelas autoridades; porém, a oficialização do curso só se 

tornaria efectiva se, no prazo de cinco anos, conseguisse construir 

instalações adequadas e adquirisse material didáctico suficiente e 

apropriado. 

  Esclarecia aquele documento que seriam ministrados na 

Escola Comercial de Luanda, propriedade da Sociedade Educadora de 

Angola, o curso geral e o curso complementar do comércio, ambos com 

funcionamento diurno e nocturno; a admissão de novos professores para a 

regência das cadeiras que lhes seriam confiadas deveria fazer-se dentro das 

exigências legais, tendo em consideração as suas habilitações literárias e 

científicas; no entanto, aceitava-se que seriam mantidos os que estavam já a 

leccionar, nos termos e nas condições em que cada um deles se encontrava. 

  A Repartição Central dos Serviços de Instrução Pública 

passaria a ter influência e responsabilidade sobre o seu funcionamento, 

acompanhando, orientando e regularizando os trabalhos escolares e as 

provas de apuramento. Os alunos que já tinham completado os seus estudos 

podiam requerer para serem admitidos a exame, a fim de as suas 
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habititações terem validade legal. 

  A Escola Comercial de Luanda passou a receber o subsídio 

anual de setenta e dois contos, abonado em duodécimos. Obrigava-se, 

consequentemente, a garantir ensino gratuito a cinco alunos de fracos 

recursos económicos.  

  O Governo-Geral de Angola ficava desde já autorizado a 

oficializar o curso complementar, para efeito da matrícula dos seus alunos 

nos institutos comerciais, quando isso lhe fosse requerido e quando se 

verificassem as condições basilares do seu funcionamento. Seguir-se-iam as 

mesmas normas para os cursos de ensino industrial, se viessem a ser 

criados; este pormenor indica-nos que chegou a ser considerada tal hipótese. 

  Em 2 de Janeiro de 1946, foi atribuída ao professor nomeado 

para exercer as funções de presidente do júri de exames aos alunos da 

Escola Comercial de Luanda a compensação monetária de dez escudos por 

cada aluno examinado, além das ajudas de custo legais e das despesas de 

deslocação, se as houvesse. 

  No dia 25 de Julho de 1951, foi prorrogado até 10 de 

Fevereiro de 1952 o prazo para a oficialização da Escola Comercial de 

Luanda, a cargo da Sociedade Educadora de Angola; este assunto tinha sido 

objecto de um despacho do subsecretário de Estado das Colónias, de 11 de 

Maio anterior, visto que expirara em 23 de Outubro de 1950 o período 

previamente estabelecido. Isso nos leva a concluir que não deveriam ter-se 

concretizado os planos arquitectados quanto à construção de edifício 

adequado e aquisição de material didáctico conveniente. Reconhecia-se, 

contudo, que a sua extinção pura e simples ou a cessação brusca do seu 

funcionamento causaria enormes prejuizos aos alunos que a frequentavam, e 

por isso se tomou a medida apontada.  

  Em 17 de Março de 1952, como noutro lugar se informa, foi 

criada a Escola Comercial de Luanda, a cargo directo do Estado, que algum 

tempo depois veio a chamar-se Escola Comercial Vicente Ferreira. Ao 

mesmo tempo esclarecia-se que, logo que entrasse em funcionamento, 

cessaria a oficialização concedida ao curso mantido pela Sociedade 

Educadora de Angola, devendo entender-se que deixaria de existir a sua 

velha escola, pois não se compreende que houvesse na mesma cidade dois 

estabelecimentos de igual denominação, um estatal e outro particular, além 

de que não teria condições de se manter. Ficou a dever-se à Sociedade 

Educadora de Angola o mérito de ter iniciado no nosso século, no país, o 

ensino profissional comercial — pondo de parte tentativas anteriores que 

não vêm ligar-se com esta, pois existe solução de continuidade. 

  Um diploma legal de 28 de Novembro de 1945 trata da 
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organização dos serviços relativos ao funcionamento da Escola Comercial 

de Luanda, a que vamos fazer algumas referências; porém, antes disso, 

queremos salientar que o mesmo assunto voltou a ser considerado pelo 

diploma legislativo de 23 de Janeiro de 1946.  

  Naquela data foi criado o lugar de inspector do ensino 

particular, que deveria ser provido num professor efectivo — não se diz se 

do ensino primário ou secundário, provavelmente do ensino liceal. A criação 

deste cargo deve ser considerada uma consequência das medidas tomadas 

em 23 de Outubro; seria ocupado por um indivíduo que merecesse a 

confiança do governador-geral. 

  O inspector do ensino particular deveria fiscalizar o 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino de responsabilidade privada, 

cujo número se dizia ter aumentado extraordinariamente nos últimos anos. 

Verificava-se haver necessidade e conveniência em exercer vigilância 

assídua e pertinente sobre estas escolas, para que melhor se 

desempenhassem dos compromissos assumidos perante o Estado e a 

sociedade angolana, perante as famílias e os próprios alunos. O chefe dos 

Serviços de Instrução Pública não podia já, por si só, como outrora, em 

virtude da multiplicidade dos problemas que o ocupavam e exigiam a sua 

atenção, exercer eficaz fiscalização às escolas particulares, e de forma muito 

especial às que funcionavam fora da cidade de Luanda. No dia 17 de 

Dezembro de 1945, foi aberto um crédito especial para poderem ser  pagos 

os vencimentos deste funcionário público. 

  Em 24 de Abril de 1946, foi aprovado o Regulamento da 

Inspecção do Ensino Particular, subscrito por Manuel da Cruz Malpique, 

substituto legal do chefe dos Serviços de Instrução; era governador-geral o 

antigo professor angolano Vasco Lopes Alves. Esta medida deve ser 

considerada como consequência e prolongamento das que foram adoptadas 

em relação à Escola Comercial de Luanda. 

  O ensino particular, em Angola, ficou a ser inspeccionado em 

novos moldes, estabelecidos pelo diploma legislativo de 11 de Junho de 

1952. Até aí regulava-se por disposições que vinham de 18 de Junho de 

1933, 28 de Dezembro do mesmo ano, 23 de Outubro de 1945, 28 de 

Novembro seguinte e 24 de Abril de 1946, que na prática foram agora 

revogadas.  

  O respectivo Conselho de Disciplina ficou com a seguinte 

constituição: 

—Chefe dos Serviços de Instrução; 

—Vice-presidente do Conselho de Instrução Pública; 

—Um professor do ensino particular, residente em Luanda, nomeado pelo 
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governador-geral,  proposto pelos Serviços de Instrução. 

  Com a data de 19 de Maio de 1954, foi devidamente 

esclarecido que o inspector do ensino particular seria sempre um indivíduo 

que tivesse exercido o ensino liceal ou o ensino técnico profissional 

equivalente, em escolas oficiais, e teria  vencimento idêntico ao de professor 

dos liceus. Não se falava de ajudas de custo e despesas de deslocação, que 

não deixariam de ser consideradas. 

  Em 19 de Junho de 1947, havia sido promulgada a reforma 

do ensino técnico profissional, que em 15 de Março de 1952 era tornada 

extensiva ao Ultramar, embora com inúmeras alterações. Foi aplicada 

também a lei que regulava o ensino industrial e comercial, sob a designação 

de Estatuto do Ensino Profissional Industrial e Comercial, de 25 de Agosto 

de 1948, com alterações diversas, adaptando-a ao condicionalismo dos 

territórios africanos. 

  Foi também posta em execução uma portaria que substituiu 

os planos dos cursos complementares de aprendizagem, de 17 de Agosto de 

1951, pela qual foram modificadas as estruturas previstas no decreto de 25 

de Agosto de 1948. 

  Aplicou-se ainda, além disso, a portaria que aprovou os 

programas do ensino profissional, industrial e comercial. Todos estes 

diplomas foram reunidos num só número do Boletim Oficial de Angola, 

formando um grosso volume de quase três centenas de páginas. Estes textos 

ajudar-nos-ão a compreender a situação escolar, naquele sector específico, e 

dão-nos valiosas informações sob todos os aspectos da preparação técnica. 

  Em 28 de Dezembro de 1949, foram autorizados os exames 

do ensino profissional, fora das sedes das escolas oficiais, a fim de estimular 

o seu desenvolvimento e incentivar o seu apreço por parte das populações 

favorecidas. Adoptava-se o princípio já posto em prática em relação aos 

liceus. Aplicava-se a tais exames a legislação que lhes era própria, em toda a 

sua extensão, nomeadamente o que dispunha o regulamento aprovado 

naquela data — 7 de Julho de 1948. 

  Encontrámos referências a um estabelecimento de ensino 

que, de certo modo, recorda a Escola Comercial de Luanda, que a Sociedade 

Educadora de Angola instituiu e à qual atrás fizemos menção. Um despacho 

do governador-geral, de 6 de Março desse ano de 1948, afirmava que em 21 

de Fevereiro tinha sido nomeada uma comissão encarregada de encontrar a 

melhor forma de dar solução ao problema do funcionamento da Escola 

Industrial da Alfândega de Luanda, estudando os meios de ampliar o mais 

possível o campo da sua influência. Este estabelecimento de ensino tinha 

sido criado em 17 de Outubro de 1945. Embora não tenhamos 
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conhecimentos exactos e concretos dos objectivos previstos, não está fora de 

lógica a hipótese de que tivesse a finalidade de preparar empregados para os 

serviços alfandegários, tratando-se provavelmente de uma escola autónoma 

de preparação profissional, à semelhança de outras já mencionadas.  

  Ao concluir o estudo recomendado pelas autoridades, foi 

redigido o correspondente relatório e chegou-se à dedução determinante de a 

Escola Industrial da Alfândega de Luanda passar à administração directa do 

Estado. Ficaria a ser denominada Escola Industrial de Luanda. Os estudos 

ministrados obteriam o reconhecimento das entidades e passariam a ter 

validade oficial. Tal como aconteceu com a sua congénere, devemos colocar 

aqui a génese da fundação da futura Escola Industrial Oliveira Salazar, que 

funcionou na capital angolana. A sua origem, embora num organismo quase 

oficial, não deve ser estranha ao espírito empreendedor de algum dos seus 

destacados responsáveis, o que ajuda a consolidar a convicção de que o 

arranque da escolaridade em Angola foi decisivamente impulsionado por 

elementos particulares, em quase todas as modalidades de interesse prático. 

O respectivo Conselho de Administração ficou a ser constituído por: 

—Manuel Gonçalves de Sousa Alegria, engenheiro; 

—Francisco Morais Caldas, que acreditamos ser professor; 

—Olívio da Costa Carvalho, professor liceal. 

  O ano de 1952 foi já bastante representativo quanto ao 

desenvolvimento da instrução pública, em Angola. Pode dizer-se que, com 

todas as suas limitações e defeitos, começaram neste ano a desenvolver-se 

os serviços escolares, aumentando o número de estabelecimentos e 

alargando os respectivos quadros docentes, assim como a população 

discente.  

  Em 17 de Março desse ano de 1952, registaram-se as 

seguintes realizações e alterações no campo pedagógico: 

—A Escola Prática de Pesca e Comércio, de Moçâmedes, foi convertida na 

Escola Comercial de Moçâmedes; 

—Considerou-se definitivamente estabelecida a Escola Industrial de 

Luanda, a que atrás nos referimos; 

—Passou a considerar-se também definitivamente estabelecida a Escola 

Industrial e Comercial de Nova Lisboa, cuja fundação se dizia vir já de 28 

de Dezembro de 1948; 

—Criou-se mais a Escola Comercial de Luanda, que devemos considerar 

como solução para o problema posto pela Sociedade Educadora de Angola; 

—A Escola Elementar Profissional de Artes e Ofícios, de Sá da Bandeira, 

foi convertida em Escola Industrial e Comercial Artur de Paiva, mantendo 

o nome do seu patrono, que havia já sido também da Escola Primária 
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Superior da Huíla, a que vária vezes nos temos referido. 

  No dia 4 de Junho de 1952, foi determinado que entrasse em 

funcionamento o primeiro ano do ciclo preparatório elementar do ensino 

profissional, industrial e comercial. Na Escola Industrial de Luanda e na 

Escola Industrial e Comercial Sarmento Rodrigues, de Nova Lisboa (que 

nos aparece pela primeira vez com esta designação), os alunos internos 

continuariam submetidos ao sistema já em vigor, e que não sabemos qual 

fosse. A zona de influência de cada estabelecimento ficou assim definida: 

—Escola Industrial de Luanda — Luanda, Cabinda, províncias do Congo 

e Malanje e distrito de Cuanza-Sul; 

—Escola Comercial de Luanda — a mesma zona de influência 

pedagógica; 

—Escola Industrial e Comercial de Nova Lisboa — distritos de Huambo 

e Benguela e província do Bié; 

—Escola Industrial e Comercial de Sá da Bandeira — distritos de Huíla 

e Moçâmedes, sendo neste apenas para o ensino profissional industrial; 

—Escola Comercial de Moçâmedes — distrito de Moçâmedes. 

  O diploma esclarecia que, em Luanda, o ensino profissional 

comercial estava ainda a ser ministrado no estabelecimento mantido pela 

Sociedade Educadora de Angola.  

  O preâmbulo do decreto de 15 de Outubro de 1954 informa 

que pela portaria ministerial de 24 de Novembro de 1944 foi nomeada uma 

comissão encarregada de estudar o condicionalismo pedagógico angolano e 

moçambicano. Ignoramos a sua constituição; sabemos apenas que era 

presidida por uma personagem de destaque e suficientemente conhecida, o 

Dr.Braga Paixão. Defendia-se o organização do ensino de base em dois 

graus, o elementar e o complementar, à semelhança do que se pensava fazer 

em Portugal. As medidas tomadas baseavam-se, em boa parte, sobre as suas 

conclusões. Dizia-se que as escolas profissionais poderiam interessar desde 

já e muito mais intensamente as populações de cada território, pois ficariam 

directamente ligadas às suas actividades económico-sociais. Falava-se em 

centros de orientação profissional, que nunca chegaram a organizar-se. 

  Como consequência dos considerandos mencionados, foram 

nesta data criados em Angola estes estabelecimentos de ensino técnico: 

—Escola Industrial de Benguela; 

—Escola Comercial do Lobito; 

—Escola Técnica Elementar de Malanje; 

—Escola Técnica Elementar de Silva Porto.   

  Segundo os textos legais a considerar, nas escolas industriais 

funcionariam os cursos de serralheiro, carpinteiro-marceneiro, montador-
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electricista, e as respectivas secções preparatórias para o ingresso nos 

institutos. Por sua vez, nas escolas comerciais seriam ministrados os cursos 

de formação feminina e geral do comércio, também com a secção 

preparatória para entrada no instituto correspondente.  

  Na Escola Industrial de Luanda, criar-se-iam ainda os cursos 

de formação de pintura decorativa e de escultura decorativa, com a secção 

preparatória para a matrícula na Escola de Belas Artes.  

  No curso geral do comércio seriam ministrados 

conhecimentos referentes às cadeiras de tecnologia, direito fiscal e técnica 

pautal, nas cidades de Luanda, Nova Lisboa, Sá da Bandeira e Moçâmedes. 

  Por diploma de 11 de Abril de 1957, foram alargados os 

quadros docentes das escolas industriais e comerciais de Luanda, Nova 

Lisboa, Sá da Bandeira e Moçâmedes. Ao mesmo tempo, foi determinado 

que se ministrasse o curso geral do comércio, em regime de 

aperfeiçoamento, em Luanda e em Moçâmedes. 

  Segundo informava um documento oficial publicado com a 

data de 19 de Setembro de 1957, a Escola Técnica Elementar de Malanje 

passou a ostentar, por despacho do dia 16 desse mês, o nome de um  

governador-geral que durante muito tempo desempenhou o cargo, ficando a 

chamar-se Escola José Agapito da Silva Carvalho. A sugestão tinha sido 

apresentada pela Câmara Municipal. Ignoramos o motivo por que se não 

vulgarizou, vindo depois a ser atribuído a outro estabelecimento, como 

teremos ocasião de ver.  

  Em 19 de Fevereiro de 1958, foi concedida à Escola 

Industrial e Comercial Sarmento Rodrigues, de Nova Lisboa, a quantia de 

cinco contos como fundo permanente para a aquisição dos produtos 

destinados à exemplificação prática das aulas de Culinária, ali ministradas. 

Não conseguimos recolher dados que nos digam ter-se feito o mesmo 

noutras escolas. 

  Foram criadas, no dia 18 de Junho de 1958, substituindo as 

respectivas escolas técnicas elementares, a Escola Comercial de Malanje e a 

Escola Industrial e Comercial de Silva Porto. Na primeira seriam 

ministrados os cursos: — geral do comércio, geral do comércio em regime 

de aperfeiçoamento, formação feminina e  estenodactilografia;  na segunda 

funcionariam os seguintes: — geral do comércio, geral do comércio em 

regime de aperfeiçoamento, serralheiro, carpinteiro-marceneiro, montador-

electricista e formação feminina.  

  Em 26 de Novembro de 1958, uma portaria então publicada 

refere-se à Escola Comercial de Luanda dando-lhe o nome de Escola 

Comercial Vicente Ferreira, que passou a ser a sua designação vulgar. 
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  No dia 9 de Setembro de 1959, foram instituídos os cursos de 

mestrança de construtor civil, topógrafo auxiliar de obras públicas e 

encarregado de obras, na Escola Industrial e Comercial Artur de Paiva, em 

Sá da Bandeira. Não temos conhecimento de que se fizesse algo parecido 

noutras cidades. 

  Com a data de 31 de Agosto de 1959, a escola criada em 15 

de Outubro de 1954, atrás referida, passou à categoria e a ter a designação 

de Escola Industrial e Comercial de Benguela.  

  A 30 de Março de 1960, foi autorizado o funcionamento do 

curso geral do comércio em regime de aperfeiçoamento, a partir do ano 

lectivo seguinte, na Escola Comercial do Lobito. Abundavam naquela 

cidade — dizia-se — as actividades industriais e comerciais, pelo que via 

vantagem em dar aos empregados ocasião de se valorizarem e 

aperfeiçoarem. 

  Poucos dias depois, em 6 de Abril, era autorizado idêntico 

curso e nas mesmas condições, por razões semelhantes, na Escola Industrial 

e Comercial de Nova Lisboa. 

  Estava-se em maré de alargar os cursos técnicos por essa 

Angola fora. Em 25 de Maio do mesmo ano, foram autorizados os de 

serralheiro e montador-electricista na Escola Industrial de Luanda, para os 

alunos do período nocturno. 

  Em 7 de Setembro de 1960, foi autorizado o funcionamento 

na Escola Industrial e Comercial Artur de Paiva, em Sá da Bandeira, de um 

curso de especialização de desenhadores de construção civil, em regime de 

formação. Reconhecia-se que os alunos poderiam beneficiar muito com a 

sua frequência, como já acontecera com o de carpinteiro-marceneiro que ali 

funcionava desde algum tempo. 

  Por decreto de 13 de Agosto de 1960, o respectivo 

estabelecimento de ensino de Moçâmedes passou a designar-se por Escola 

Industrial e Comercial Infante D. Henrique. Tivera com antecessora a 

Escola Prática de Pesca e Comércio, tendo a sua conversão sido feita em 

1952, como sabemos. Por isso se dizia ser a mais antiga de Angola, no seu 

grau. Tinha sido construído um edifício apropriado e a sua inauguração 

integrava-se nas comemorações centenárias da morte do célebre personagem 

da História de Portugal, que tão importante papel desempenhou na expansão 

ultramarina e na gesta dos descobrimentos. Completaram-se, efectivamente, 

em 13 de Novembro desse ano quatro séculos sobre a data da sua 

traspassação. A cidade de Moçâmedes foi considerada sempre como 

essencialmente voltada para as coisas do mar; o Infante de Sagres, o 

Navegador, foi um apaixonado pelas ciências náuticas, pelo que se viu 
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relação expressiva entre os dois nomes. 

  Entretanto, eclodiu a guerra da libertação de Angola. Em 1 de 

Abril de 1961, foram criados em Nova Lisboa o seu Instituto Industrial e 

em Sá da Bandeira o Instituto Comercial. Permitiam dar continuidade aos 

cursos ministrados nas escolas industriais e comerciais. O seu 

funcionamento seria idêntico ao das escolas congéneres de Portugal. 

  Na data de 5 de Julho desse ano, a Escola Comercial de 

Malanje foi elevada à categoria de Escola Industrial e Comercial. O 

desenvolvimento económico da região justificava a medida adoptada. 

Passaram a ser ministrados ali os cursos de serralheiro, carpinteiro-

marceneiro e montador-electricista. 

  Em 7 de Dezembro, foi aberto um crédito destinado ao 

pagamento da renda de uma casa em que iriam instalar-se algumas das suas 

turmas, por determinação ministerial; no dia 28 seguinte era aberto um 

crédito especial por diploma legislativo assinado em Luanda pelo ministro 

Venâncio Augusto Deslandes, com igual finalidade; o primeiro fora 

subscrito por João da Costa Freitas, secretário de Estado da Administração 

Ultramarina, substituindo o titular da pasta, em visita ao Ultramar. Tratava-

se de uma sobreposição, pois o fim era o mesmo e o quantitativo também. 

  Com a data de 26 de Outubro de 1961, foram criadas mais 

seis escolas técnicas elementares, duas em Luanda e as outras em Cabinda, 

Carmona, Gabela e Luso. Em 4 de Maio de 1963 foram atribuídos patronos 

às da capital, ficando a ser conhecidas por Escola Técnica Elementar 

Emídio Navarro, esta a funcionar como anexa do Liceu Salvador Correia, e 

Escola Técnica Elementar João Crisóstomo, que ficou junto da Escola 

Industrial. Ali se mantiveram durante alguns anos, até que se conseguiram 

instalações mais adequadas.  

  Em 13 de Setembro, fora autorizado o funcionamento do 

curso de serralheiro, em regime de aperfeiçoamento, na Escola Industrial e 

Comercial Sarmento Rodrigues, em Nova Lisboa. Afirmava-se que havia 

nesta cidade elevado número de indivíduos interessados, que tinham 

vontade de se instruirem e valorizarem.  

  No dia 20 de Setembro, foi também autorizado o 

funcionamento dos cursos de serralheiro, carpinteiro-marceneiro, montador-

electricista e geral do comércio em regime de aperfeiçoamento, na Escola 

Industrial e Comercial Artur de Paiva, em Sá da Bandeira, registando-se 

condições semelhantes às referidas à capital do Huambo.  

  Passaram a funcionar na Escola Industrial e Comercial de 

Benguela, segundo o disposto em 25 de Outubro de 1961, os cursos de 

montador-electricista e geral do comércio em regime de aperfeiçoamento. 
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  Em 11 de Maio de 1963, era autorizado o funcionamento, na 

Escola Industrial de Luanda, em regime de aperfeiçoamento, da secção 

preparatória para o ingresso nos institutos industriais, e do curso de auxiliar 

de laboratório químico, no período nocturno.  

  E em 29 de Junho do mesmo ano foi autorizada a 

organização de cursos de especialização de mecânico de manutenção, 

mecânico de células e electricista de aviões, seguindo planos de estudo 

subscritos nessa data. Tinha-se em vista preparar técnicos que pudessem dar 

satisfação às necessidades da D.  T. A.,  Direcção de Exploração dos 

Transportes Aéreos de Angola, e da F. A. P. , Força Aérea Portuguesa. 

Admitiam-se também em regime de aperfeiçoamento os indivíduos — e só 

esses — que estivessem já a trabalhar numa daquelas organizações, se 

tivessem a preparação legal exigida Estava previsto o funcionamento dos 

três cursos referidos, tanto em regime de formação como de 

aperfeiçoamento. Os programas respectivos, ainda não elaborados, vieram a 

ser aprovados em  23 de Novembro desse ano de 1963. As suas rubricas 

eram muito desenvolvidas e minuciosas, pormenor que pode ter valor para 

estudos específicos da matéria.  

  No dia 7 de Setembro desse mesmo ano de 1963, foi 

declarada urgente e de utilidade pública a expropriação de um terreno para a 

construção de uma escola técnica elementar, no Musseque Cazenga (mas na 

zona vulgarmente designada por Musseque Rangel, embora lhe sejam dados 

ainda outros nomes). Os lotes abrangidos pela expropriação eram, total ou 

parcialmente, um deles propriedade de Maria Vitória Martins de Jesus, outro 

de Manuel Esteves, e o terceiro de Aníbal José Gonçalves, Francisco das 

Chagas Rangel, Francisca de Barros e Vitoriano Adriano da Costa. No 

terreno em questão foi construído o edifício da Escola Preparatória Emídio 

Navarro. O diploma esclarecia que o terreno a expropriar entestava, em 

todos os lotes, com a reserva do Hospital de S. Paulo e dizia que tinha a 

extensão de cento e oitenta metros. 

  Da leitura das informações registadas poderá fazer-se ideia 

bastante exacta do esforço desenvolvido para dotar Angola com uma rede de 

escolas de preparação profissional sofrivelmente satisfatória. Nem todas as 

iniciativas se concretizaram, nem todas as tentativas se realizaram. 

Aceitando que muito se fantasiou, não pode negar-se que houve interesse e 

se conseguiram resultados dignos de encómios. Deve ter-se presente que se 

estava preparando um futuro que não aconteceu! 
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ESCOLAS DE ENFERMAGEM 
 

  A vida é o maior de todos os valores humanos, pois os outros  

dependem dela ou têm o objectivo de a tornar mais fácil e mais agradável. 

Poderá dizer-se que tudo quanto fazemos e dizemos, tudo quanto pensamos 

e empreendemos se relaciona com o aproveitamento da existência e com a 

sua maior aprazibilidade. No entanto, ao lado da vida e em conjunção com 

ela está a saúde, da qual depende muito a satisfação de viver. Não será 

difícil encontrar pessoas que têm a saúde ainda em maior apreço do que a 

vida, apesar de lhe ser inferior na escala de valores, pois há enfermos de 

muito merecimento, que deixarão de ter quando a vida se extinguir. 

  No estudo que estamos desenvolvendo, dedicámos já 

algumas páginas ao problema da preparação de pessoal especializado na 

realização de tarefas sanitárias, na defesa da saúde e na realização de 

esforços para a recuperar quando perdida. A razão fundamental reside no 

pormenor de que isso deve ser considerado como actividade educativa  e 

divulgação do saber. 

  Referimos algumas iniciativas de preparação do pessoal, em 

cursos de formação profissional pela frequência de escolas especializadas. 

Continuaremos a dedicar a este assunto um pouco do nosso interesse. 

  Em 11 de Outubro de 1944, foi determinado que os alunos 

que recebessem subsídios pecuniários para frequentarem as escolas de 

enfermagem deveriam ficar a servir o Estado, em Angola, exercendo a 

profissão de enfermeiros ou auxiliares de enfermagem, durante um período 

não inferior a cinco anos, após terem prestado provas no exame final, com 

aprovação e obtido o respectivo diploma. Essa obrigação seria considerada  

no seu aspecto positivo sempre que as autoridades angolanas reconhecessem 

necessários e convenientes os seus serviços. No caso de recusa, seriam 

compelidos a indemnizar o Estado, repondo nos cofres da Fazenda Pública o 

montante dos subsídios recebidos, acrescidos de juros, no caso de a 

cobrança ser feita por recurso às execuções fiscais. Este princípio, a 

prestação de trabalho remunerado ao Estado após a conclusão dos cursos 

por parte dos beneficiários de subsídios ou bolsas de estudo, durante alguns 

anos, manteve-se até ao final do período em que a administração esteve sob 

o domínio português.  

  Em 11 de Julho de 1949, foram criados cursos de 
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enfermeiras-parteiras indígenas, em Luanda (funcionando na Escola Central 

de Enfermagem), e ainda em Benguela, Silva Porto, Sá da Bandeira e 

Malanje  (funcionando na respectiva Escola Provincial de Enfermagem). 

Tinha-se em vista difundir noções racionais de assistência sanitária, 

defendendo a saúde da mulher grávida e parturiente, e procurando favorecer 

o crescimento demográfico, como consequência lógica da diminuição da 

mortalidade infantil. As alunas que houvessem de frequentar estes cursos 

deveriam ter idade compreendida entre os dezasseis e os vinte e cinco anos. 

A sua duração seria de dois anos lectivos. 

  Parece-nos ter interesse dar aqui o esboço dos programas 

adoptados, pois isso ajudará a fazer ideia clara e exacta da sua importância, 

do seu mérito e possivelmente dos seus defeitos. Eram os seguintes: 

 

  1º ANO 

—Noções sumárias de anatomia e fisiologia; 

—Primeiras noções de enfermagem; 

—Concepção e descrição do parto (assistência, cuidados com o puerpério, 

seus acidentes, doenças mais importantes nas grávidas, seu tratamento, 

acidentes nos recém-nascidos, meios de os combater; 

—Melhoria dos hábitos de vida da mãe, visando a viabilidade do produto da 

gestação; 

—Registo e fiscalização dos recém-nascidos (curvas de peso e crescimento). 

 

  2º ANO 

—Enfermagem médica e cirúrgica; 

—Partos distócicos; 

—Socorros perante os acidentes, na evolução do parto; 

—Noções de puericultura e dietética; 

—Ética profissional; 

—Atitude da enfermeira-parteira na sua função de visitadora domiciliária; 

—Sua relação com o delegado de saúde (de quem estará directa e 

tecnicamente dependente). 

 

  Este assunto não deixava de merecer a atenção dos 

responsáveis pelo andamento dos negócios públicos, as autoridades mais 

directamente ligadas a este sector. Chegamos a tal conclusão e firmamo-nos 

nela ao ter conhecimento de que, no dia 11 de Janeiro de 1950, era criada 

em Nova Lisboa a sua Escola de Enfermeiras-Parteiras, apenas para 

mulheres indígenas. A fundação do estabelecimento foi subscrita pelo 

governador-geral José Agapito da Silva Carvalho.  
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  Segundo indicações recolhidas, deveria ter sido levado a 

tomar tal medida por proposta dos Serviços de Saúde e Assistência. Previa-

se que ficasse a funcionar na Maternidade da Missão de São Salvador, no 

Huambo. Esperava-se que iniciasse a sua actividade no ano lectivo que 

estava para principiar. 

  Apesar de se fazer referência ao pormenor noutro lugar, não 

deixaremos de mencionar aqui que os alunos da Escola do Magistério 

Rudimentar Teófilo Duarte, de Cuíma, segundo o que fora disposto em 6 de 

Fevereiro de 1950, dariam colaboração como ajudantes de enfermagem no 

hospital da sede da escola; adquiriam desta forma valiosa prática, que muito 

poderia servir-lhes quando fossem colocados como agentes do ensino em 

lugares remotos e carecidos de recursos. Nos respectivos programas, os 

pontos relativos à enfermagem estavam ampla e vastamente explanados, 

dando-lhes desenvolvimento que para os estudiosos não deixa de ser 

eloquente, pois é o espelho das intenções dos legisladores. 

  Um diploma legal com a data de 7 de Janeiro de 1959 

aprovou o Regulamento das Escolas Técnicas dos Serviços de Saúde. 

Pretendia-se dar execução ao disposto no decreto de 21 de Fevereiro de 

1945 e determinar nova forma de orientação do ensino, introduzindo 

importantes alterações ao Regulamento das Escolas de Enfermagem, de 29 

de Janeiro de 1941. Era criada uma Escola Técnica dos Serviços de Saúde, 

para funcionar junto de cada um dos hospitais de Luanda, Nova Lisboa, 

Carmona, Malanje, Benguela, Silva Porto e Sá da Bandeira.  

  Na capital de Angola, seria estabelecida a Escola Técnica 

Central, onde se ministrariam os cursos: —  elementar de enfermagem, 

normal de enfermagem, complementar de enfermagem, enfermeiras-

parteiras, ajudantes de farmácia, preparadores de laboratório e análises 

clínicas, microscopistas, e agentes de fiscalização sanitária.  

  Nas escolas técnicas regionais poderia fazer-se o estudo do 

curso geral de enfermagem, curso de enfermeiras-parteiras e curso de 

agentes de fiscalização sanitária. 

  Os respectivos programas foram aprovados no dia 21 de 

Janeiro de 1959, portanto poucos dias depois da aprovação do regulamento 

em referência. Trata-se de um extenso documento que ocupa quase duas 

dezenas de páginas do Boletim Oficial de Angola. 

  No dia 12 de Agosto de 1960, foi criado na Escola Técnica 

Regional da Huíla, que funcionava em Sá da Bandeira, ao abrigo do 

Regulamento das Escolas Técnicas dos Serviços de Saúde, um curso normal 

de enfermagem, à semelhança do que se fazia em Luanda, na Escola 

Técnica Central. O número de alunos a admitir seria limitado ao que as 
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verbas disponíveis pudessem comportar, tendo em conta o pagamento de 

subsídios de estudo aos alunos. Reconhecia-se que a capital da Huíla era a 

cidade de Angola, depois de Luanda, que reunia melhores condições para o 

seu funcionamento, por diversos motivos não explicados. As verbas 

orçamentadas, (a da  Escola Técnica Regional de Sá da Bandeira e a que 

podia ser transferida da Escola Central de Luanda),  permitiam abrir este 

curso e mantê-lo em actividade. Além disso, reconhecia-se a grande 

necessidade de dotar Angola com pessoal de enfermagem devidamente 

preparado, fazendo frente às numerosas e instantes solicitações que de todos 

os lados eram dirigidas às autoridades responsáveis.  

  Não deixava de se sentir em Angola, sobretudo nas zonas 

mais afastadas dos centros urbanos, a influência das missões, católicas ou de 

outras confissões religiosas. Aceitava-se ainda que a sua acção devia ser 

mais eficientemente aproveitada, no sentido de levar até junto das 

populações os auxílios materiais, humanos e científicos de que careciam por 

vezes sem sentirem essa necessidade. Tendo isso em consideração, e 

pretendendo dar cumprimento ao que dispunha a portaria ministerial de 13 

de Setembro de 1948, determinou-se que funcionasse um curso elementar 

de enfermagem, destinado à preparação de catequistas das missões católicas, 

nas sedes das províncias de Huíla, Bié e Malanje, e nas capitais dos distritos 

de Cabinda, Huambo, Moxico e Lunda, e ainda outros na Damba, no Libolo 

e em Luanda (este na zona dos musseques).  O curso teria a duração de seis 

meses, começando em 1 de Maio e terminando em 31 de Outubro. Cada 

núcleo teria o número máximo de quinze alunos, recebendo cada um deles o 

subsídio mensal de trezentos escudos. Esta determinação tem a data de 13 

de Abril de 1949; no entanto, em 11 de Julho seguinte voltava a tratar-se, 

em diploma oficial, o mesmo assunto e praticamente nos mesmos termos. 

Referiam-se todos os cursos acima indicados e mais os que funcionariam no 

Bailundo e no Baixo Cunene. 

  Os alunos receberiam preparação teórica e prática, 

subordinada ao seguinte esquema: 

—Parte teórica 

—Noções de ética profissional de enfermeiro; 

—Noções de doença e  de dietética; 

—Ideia de diagnóstico e terapêutica; 

—Higiene e seu valor social; 

—Noção da profilaxia e seu valor; 

—Ideia de soros e vacinas. 

—Parte prática 

—Estudo da técnica dos principais socorros urgentes aos intoxicados, 
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submersos, envenenados, fracturados, queimados, etc.; 

—Colheita, à cabeceira do doente, de certos elementos informativos, como 

pulso, temperatura, diurese, etc.; 

—Técnica de injecções; 

—Noções acerca de caracteres mais objectivos das doenças eruptivas e 

infecto-contagiosas dominantes; 

—Técnica de vacinação; 

—Administração de medicamentos; 

—Transporte de doentes; 

—Alojamento de doentes; 

—Cuidados com as grávidas, as puérperas e os recém-nascidos. 

  Não temos conhecimento do funcionamento destes cursos, do 

resultado obtido nem de terem sido reabertos nos anos seguintes. A ideia, no 

entanto, não morreu. Em 21 de Dezembro de 1955 voltou a agitar-se o 

mesmo assunto, tendo nesta data sido autorizado o funcionamento de um 

curso de catequistas-enfermeiras na missão de Chiulo, no Baixo Cunene 

(por certo aquela a que se refere o diploma de 11 de Julho de 1949), para 

actuar nos moldes do anteriormente citado. 

  Pelo disposto no diploma legal de 28 de Maio de 1952, tinha 

funcionado nesta missão outro curso semelhante a que se chamou Curso de 

Revisão. Este pormenor informativo leva a pensar que tal actividade não 

tivesse carácter permanente, que fosse apenas ocasional. 

  O curso agora criado destinava-se simplesmente a preparar 

oito raparigas, sendo orientado pela médica da missão (era uma irmã 

religiosa, cujo nome se omitiu), coadjuvada pelas outras freiras que ali 

exerciam as funções  de farmacêutica e de enfermeiras. 

  Com data de 18 de Dezembro de 1957, foram restabelecidos 

os cursos de enfermeiras-catequistas criados em 13 de Abril de 1949, para 

funcionarem no decorrer do ano de 1958, em Luanda (Missão de São 

Paulo), Carmona, Henrique de Carvalho, Luso e Sá da Bandeira. Ao mesmo 

tempo, eram suspensos, por desnecessários, os Cursos de Revisão, 

estabelecidos em 28 de Maio de 1952. Fazia-se referência expressa ao que 

deveria funcionar na missão católica de Chiulo. 

  Em 19 de Outubro de 1960, foi autorizado o funcionamento, 

durante o ano civil de 1961, de um curso de catequistas do sexo feminino na 

missão católica da Damba, nos mesmos moldes em que funcionou o de 

Chiulo, preparando-as para prestarem socorros de enfermagem elementar. 

Os serviços de assistência de que a missão dispunha ofereciam garantia de 

eficiência no ensino, podendo contar-se ainda com a colaboração do 

delegado de saúde, de uma enfermeira-parteira e de uma religiosa 
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enfermeira para ministrarem as lições do curso e a matéria do programa 

estabelecido. Além destes elementos, contava-se ainda com a prestimosa 

cooperação de mais três religiosas missionárias que ali desempenhavam o 

seu múnus. 

  Os princípios que devem orientar a chamada educação 

permanente têm, entre outras coisas, o objectivo fundamental de aproveitar, 

valorizar e reconhecer os conhecimentos que o índivíduo vai adquirindo, 

pelo estudo atento e prolongado, pela dedicação à actividade exercida, pela 

prática adquirida no desempenho continuado do seu mister.  

  O reconhecimento do seu valor e da sua influência não é 

novo; contudo, não houve durante muitos anos a coragem de enfrentar o 

problema e de lhe procurar solução. Os governantes, nos últimos tempos, 

em face da carência de pessoal habilitado, foram forçados a encarar o 

assunto, dando-lhe o tratamento mais desencontrado... Em Angola, e no 

campo específico da enfermagem, tomaram-se as decisões que vamos 

enumerar, sem querermos apoiá-las nem condená-las, apenas referi-las. 

  Em 17 de Novembro de 1948, uma portaria provincial que se 

baseava no que tinha sido já determinado pelo diploma legislativo de 27 de 

Outubro de 1943 abriu excepcionalmente a possibilidade de fazerem exame, 

se estivessem interessados em requerê-lo, os dentistas, as parteiras e os 

enfermeiros de ambos os sexos que tivessem prática profissional superior a 

quatro anos, confirmada por um facultativo médico, se exercida sob a 

orientação e responsabilidade de um clínico. Concedia-se-lhes a 

oportunidade de salvaguardarem direitos adquiridos, legalizando situações 

de facto. Reconhecia-se, tacitamente, que podem adquirir-se valiosos e 

sólidos conhecimentos fora das escolas, no ambiente de trabalho e no 

exercício de uma profissão. Havia em Angola, reconheciam-no as 

autoridades, bastantes indivíduos dos dois sexos com prática adquirida junto 

de médicos, como seus colaboradores e auxiliares em consultórios e 

clínicas, que poderiam requerer o exame e prestar provas de capacidade em 

enfermagem e actividades afins. Além de se reconhecer o princípio de que 

existe, na prática, a educação permanente, representando importante papel 

na vida social, teve-se em vista defender as populações da aplicação da 

medicina gentílica, manifestada sob a forma de vulgar e perigoso 

curandeirismo.  

  Tendo decorrido já mais de uma década, em 21 de Outubro 

de 1959  foi estabelecido que, durante um período de três anos, a contar 

daquela data, todos os indivíduos com pelo menos cinco anos de prática de 

enfermagem, devidamente atestada pelos médicos com quem tivessem 

trabalhado, pudessem requerer exame correspondente aos cursos de 
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enfermagem professados nas escolas técnicas dos Serviços de Saúde. 

Atendia-se ao facto de as antigas escolas de enfermagem terem fechado dois 

anos antes e as que então estavam em funcionamento só darem pessoal 

habilitado daí a outros dois anos.  

  Não deixaremos de referir que não foi possível saber quando 

fecharam  e quais as razões que levaram ao encerramento. Compreende-se 

isso, pois em regra eram emitidos documentos de criação e abertura, que 

nem sempre havia para a sua extinção, pois bastava um simples despacho ou 

até (na maior parte dos casos) a singela suspensão do seu funcionamento. 

  Em 23 de Março de 1963, e excepcionalmente naquele ano, 

foram autorizados os indivíduos que tinham prestado provas "sem 

aprovação", ao abrigo do diploma legislativo de 21 de Outubro de 1959, a 

requerer outra vez para serem submetidos a exame extraordinário de 

capacidade profissional dos cursos de enfermagem. Afirmava-se que as 

escolas técnicas dos Serviços de Saúde não recebiam matrículas há dois 

anos, tendo em vista a sua remodelação e aperfeiçoamento. Dava-se, pois, a 

todos quantos estavam nas condições previstas pelos textos legais anteriores 

a oportunidade de regularizarem a sua situação e garantirem o 

reconhecimento oficial da sua competência.   
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AUXÍLIO AOS ESTUDANTES 

 

  Todos os países evoluídos procuram facilitar a preparação 

das suas gerações novas, dos seus jovens. Com uma população 

cuidadosamente habilitada, o progresso material é mais rápido e mais 

consistente, cria-se ambiente social mais elevado e clima humano mais 

agradável. Torna-se mais fácil conviver com pessoas educadas e cultas do 

que com indivíduos tacanhos e atrasados. Acontece até que em regra são 

mais compreensivos e tolerantes; os defeitos de formação também se 

traduzem com frequência por  intransigências contundentes, por fanatismos 

de vária espécie (não há só o fanatismo religioso, há muitos outros tipos e 

modalidades). 

  Angola dispensou razoável interesse à formação intelectual 

da massa estudantil, sobretudo a partir de certo momento histórico. As 

condições sociais, a mentalidade reinante e os defeitos de estrutura, os 

vícios do orgulho e da vaidade favoreciam a formação de um núcleo 

bastante fechado, ameaçando favorecer sistemas doentios. O apoio 

concedido a muitos estudantes dava-lhes a convicção de serem os melhores, 

de um dia lhes ser entregue o comando dos postos de chefia... 

  O auxílio era em regra concedido aos bons estudantes. Estes, 

naturalmente melhor dotados, juntavam aos dotes de inteligência as 

qualidades de trabalho e a eficência do método — qualidades positivas, 

merecedoras de apreço, mas que apresentavam no reverso acentuado 

egoismo e atitudes presunçosas... 

  O auxílio aos estudantes cultivava o elitismo, não se estendia 

a uma gama vasta de alunos. E nem sempre os favorecidos eram os que mais 

careciam de auxílio. No entanto, na impossibilidade de atingirmos o óptimo, 

somos forçados a contentar-nos e a cultivar o que mesmo assim é bom... 

  O diploma de 23 de Maio de 1945 esclarecia que o subsídio 

de estudo, estabelecido por determinações de 14 de Julho de 1944, seria 

concedido aos funcionários públicos, civis ou militares, domiciliados fora 

das localidades onde os seus filhos frequentassem os estabelecimentos de 

ensino secundário, desde que o seu vencimento não fosse superior a três mil 

escudos mensais, excluindo suplementos, abonos, subsídios ou 

gratificações. O quantitativo pago seria de trezentos escudos pelo primeiro 

beneficiário e duzentos escudos por cada um dos seguintes. Para pôr em 
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execução estas determinações, foi criada uma Comissão dos Subsídios de 

Estudo, que funcionaria na Repartição Central dos Serviços de Instrução, e o 

exercício destas funções não dava direito a receber qualquer remuneração, 

sendo inteiramente gratuito. Era constituída pelos seguintes membros: 

—Chefe dos Serviços de Instrução, que seria o presidente; 

—Reitor do Liceu Salvador Correia; 

—Inspector escolar de Luanda. 

  Referimo-nos já às bolsas de estudo concedidas aos 

estudantes angolanos a frequentar estabelecimentos de ensino superior, em 

Portugal, matriculados em Engenharia, Medicina, Veterinária e Agronomia. 

Por disposição da portaria de 17 de Outubro de 1945, assinada em Luanda 

pelo ministro das Colónias, Marcelo Caetano, foi fixada em mil escudos a 

pensão mensal paga a cada um dos bolseiros. Começaria a ser deste 

quantitativo a contar do dia 1 de Outubro daquele ano, ficando desse modo 

já abrangido o mês decorrente. 

  Com o objectivo de facilitar a frequência dos cursos do 

ensino universitário ou equivalente, a portaria de 23 de Outubro do mesmo 

ano de 1945, assinada pelo mesmo governante, estando ainda em Angola, 

criou um subsídio de estudos a atribuir a estudantes deste território que 

pretendessem frequentar as escolas de Portugal. Exigia-se média de pelo 

menos catorze valores nos cursos liceais ou técnicos; seria concedido aos 

que mais carecessem de auxílio; não poderia ser concedido aos estudantes 

cujos pais auferissem proventos superiores a três mil escudos mensais, 

aumentados de trezentos escudos por cada filho a quem não fosse pago o 

subsídio do Estado. Os bolseiros tinham ainda direito ao bilhete de 

passagem de Luanda para Lisboa, viajando em segunda classe.  

  Além do que fica exposto, era criada também uma bolsa de 

estudo, do montante de seiscentos escudos, a atribuir a um aluno do ensino 

primário para prosseguimento dos estudos num curso que não funcionasse 

em Angola, e para o qual se reconhecesse vocação, demonstrando dotes de 

inteligência, qualidades de trabalho e aptidões excepcionais. Por aqui se vê 

que o auxílio prestado aos estudantes contribuía para formar grupos 

privilegiados e orgulhosos... 

  O Regulamento Provisório da Mocidade Portuguesa, de 12 

de Março de 1947, atribuía, pela Divisão de Angola, a importância 

pecuniária de setenta e dois mil escudos destinada a estabelecer seis prémios 

a conceder aos seus filiados, com o fim de auxiliar a prossecução dos 

respectivos estudos em Portugal, em escolas superiores. Informava-se que o 

quantitativo fixado em 18 de Junho de 1941 não era já suficiente para 

atender os casos previstos e por isso aquela portaria deu nova redacção ao 
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artigo correspondente. Os prémios em vista, na realidade subsídios de 

estudo, destinavam-se a estudantes dos cursos de Agronomia, Veterinária, 

Engenharia de Minas e Arquitectura; anteriormente, eram apenas cinco os 

beneficiários, aumentando-se uma unidade a este número. Exigia-se aos 

estudantes não só aproveitamento discente como bom comportamento.  

  Apoiando a iniciativa e o objectivo de criar um Lar de 

Estudantes Coloniais, em Lisboa, o valor dos prémios acima referidos foi 

aumentado, em 20 de Agosto de 1947, para oitenta e quatro contos, 

passando o número de contemplados de seis para sete. Não vemos bem em 

que os prémios influíssem na instituição e manutenção do "lar"!  Os 

números indicam que cada bolseiro deveria receber mil escudos mensais. 

  Pouco antes, em 9 de Abril, tinha sido aberto concurso para a 

atribuição de uma bolsa de estudos que se julgou disponível. Aconteceu que 

não pôde ser atribuída nas condições previstas, devido a o antigo bolseiro ter 

readquirido o direito de continuar a recebê-la. Considerando o caso, 

entendeu-se não ser conveniente anular o concurso aberto, preferindo-se 

aumentar o número de prémios, pois a organização dispunha de meios 

materiais suficientes para sustentar este encargo, recorrendo a verbas 

orçamentadas e não despendidas. 

  Em 31 de Agosto de 1949, foi aprovado o Regulamento das 

Bolsas de Estudo concedidas aos alunos que frequentassem cursos 

superiores, sendo revogado o que fora posto em execução no dia 6 de Março 

de 1940, aquele que instituiu os subsídios aos estudantes de Medicina, 

Engenharia, Agronomia e Veterinária. A pensão mensal continuava a ser de 

mil escudos e os bolseiros tinham direito a passagens gratuitas de Angola 

para Portugal (e cremos que também no regresso), viajando em segunda 

classe dos navios de carreira. 

  Não foi grande o prazo de validade do diploma que 

mencionámos, visto que no dia 20 de Janeiro de 1954 era já aprovado e 

entrava em vigor o novo Regulamento das Bolsas de Estudo a atribuir a 

estudantes de Angola que frequentassem escolas superiores, em Portugal, 

sendo revogado o de 31 de Agosto de 1949. Era então chefe dos Serviços de 

Instrução o conhecido professor Rafael Ávila de Azevedo, já por diversas 

vezes mencionado nestas nossas indagações; o seu nome prende-se a bom 

número de iniciativas empreendidas, realizadas ou não.  

  Deve salientar-se que os prémios concedidos pela Mocidade 

Portuguesa e os subsídios a que se refere este documento eram distintos 

entre si, provindo de orçamentos diferentes e sendo regidos por entidades 

autónomas. 

  Com a data de 18 de Dezembro de 1957, foram criadas 
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bolsas de estudo para serem atribuídas aos alunos indígenas melhor 

classificados no exame de admissão aos liceus ou no exame da quarta classe 

do ensino primário. Seriam pagas pela Comissão Administrativa do Fundo 

de Assistência aos Indígenas, e isso justificará a especificação introduzida. 

Estas bolsas de estudo tinham o objectivo de dar aos alunos mais dotados a 

possibilidade de frequentarem escolas do ensino secundário, liceal ou 

técnico. Também aqui se nota o culto pelo escol, a preocupação de formar 

grupos privilegiados e não somente o interesse pela difusão cultural, por dar 

a todos ocasião e condições de se valorizarem. 

  Em 6 de Agosto de 1958, foi aprovado mais um novo 

Regulamento das Bolsas de Estudo, concedidas por Angola aos alunos seus 

naturais que frequentassem escolas portuguesas. Este documento, subscrito 

por Túlio Lopes Tomás, chefe dos Serviços de Instrução, não apresenta 

características que mereçam análise pormenorizada.  

  Cerca de dois anos mais tarde, em 8 de Agosto de 1960, 

foram instituídas dez bolsas de estudo em favor dos estudantes que 

frequentassem ou pretendessem frequentar o Instituto de Serviço Social do 

Ultramar, e outras dez para os que preferissem matricular-se no Instituto 

Superior de Estudos Ultramarinos. O quantitativo pago era de dois mil 

escudos mensais, cuja quitação ficaria a cargo da Agência-Geral do 

Ultramar. Estas bolsas foram criadas por iniciativa do Ministério do 

Ultramar e destinavam-se não só aos alunos de Angola como aos das demais 

parcelas territoriais ao tempo administradas por Portugal. 

  Em 1 de Julho de 1961, o Ministério do Ultramar revogou a 

portaria de 8 de Agosto de 1960 e instituiu dez bolsas de estudo destinadas 

aos estudantes naturais das províncias ultramarinas ou que nelas tivessem 

residência, com vista a facilitar a frequência dos cursos ministrados pelo 

Instituto de Serviço Social. Os encargos respectivos continuavam a ser 

suportados pela Agência-Geral do Ultramar e o seu valor mensal mantinha-

se em dois mil escudos. A única diferença que encontramos parece ser que, 

em 1960, as bolsas se destinavam aos estudantes naturais dos territórios, 

enquanto estas abrangiam também os que apenas ali residiam. 

  No dia 7 de Dezembro de 1960, o Governo-Geral de Angola 

instituiu algumas bolsas de estudo destinadas a alunos que frequentassem 

cursos não ministrados nesta província ultramarina, estabelecendo as 

normas a observar quanto à forma de serem atribuídas. O quantitativo 

mensal de cada uma foi fixado em mil e quinhentos escudos — que se 

manteve por longos anos, pode dizer-se que até ao final da dominação 

portuguesa. Este diploma legal alterava em boa parte as disposições 

adoptadas em 31 de Agosto de 1949 e em 6 de Agosto de 1958, revogando 
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umas e reforçando outras, procurando aperfeiçoar as condições em que eram 

concedidas. 

  Vamos referir-nos agora à assistência prestada aos alunos 

pobres. Não falaremos ainda das cantinas escolares, a que mais adiante 

dedicaremos algum espaço, mas apenas a pequenos subsídios atribuídos 

pelos organismos oficiais. Em 11 de Abril de 1951, era distribuída pelas 

escolas do ensino secundário e pelas direcções dos distritos escolares a 

importância de setenta contos para auxílio aos estudantes carecidos. Em 13 

de Novembro de 1957, a verba registada ascendia a oitenta contos. Muitas 

outras vezes se repetiu o gesto, registando-se o pormenor de as quantias 

serem sempre incrivelmente pequenas para fazer face às necessidades que 

surgiam, não estando em proporção com o crescimento da população 

escolar. Seria preciso ter prestado ao assunto muito maior dedicação! 

  No dia 6 de Agosto de 1958, foi feita a distribuição da 

quantia de cento e cinquenta contos pelos diferentes distritos de Angola, 

como forma de auxílio aos alunos pobres, através das caixas escolares. Parte 

desse dinheiro foi atribuída aos estabelecimentos de ensino secundário e 

médio, que ficaram com boa percentagem. O problema da assistência 

escolar não mereceu às autoridades o interesse que lhe deveria ser prestado, 

pois se revestia de gravidade superior à que se teve em consideração. 

  Em 24 de Novembro de 1948, foi aprovado o Regulamento 

das Colónias de Férias Infantis, que tinham sido previstas já nos diplomas 

de 16 de Abril de 1927, 26 de Março de 1928, 25 de Novembro de 1929 e 

15 de Janeiro de 1938, além de outros de menor interesse. Muitas das suas 

disposições foram alteradas, quer pelas determinações posteriores quer 

porque não tendo sido executadas deixaram de ter validade prática. As 

colónias de férias nunca chegaram a impor-se, nunca passaram de tentativas 

e empreendimentos destituídos de vigor, arrastando vida claudicante, com 

pouca influência no viver escolar e mesmo com fraca aceitação, tanto por 

parte dos professores como das famílias. O que se não realiza e pratica é 

como se não existisse! 

  Não deixaremos de fazer referência a um pormenor digno de 

atenção e que para muitos estudantes se apresentava com excepcional 

importância. Por disposição de 17 de Outubro de 1951, foram concedidas 

vantagens aos estudantes que utilizassem a via aérea. Os alunos dos ensinos 

liceal, técnico e universitário (deduzimos que poderiam englobar-se também 

os do ensino médio) passariam a gozar do desconto de cinquenta por cento 

do preço normal dos bilhetes das carreiras mantidas pela Divisão de 

Exploração dos Transportes Aéreos, nas suas deslocações para Portugal, por 

motivo de estudo ou de férias. Esta concessão abrangia também, em 
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condições concretamente definidas, os estudantes moçambicanos que 

transitassem por Angola. Os beneficiários apenas poderiam aproveitar-se 

desta concessão em duas viagens de ida e volta, dentro de cada ano civil. Já 

anteriormente, em data que não pudemos registar, tinha sido concedida 

vantagem idêntica aos estudantes angolanos que se deslocassem neste 

território para prestação de provas de exame, o que obrigava por vezes a 

fazer longas e morosas viagens, se utilizassem qualquer outro meio de 

transporte. Já no final da dominação portuguesa, a empresa aérea 

transportadora angolana baixou para vinte e cinco por cento a regalia do 

desconto concedido aos estudantes, o que causou estranheza e 

descontentamento por dois motivos: — a maior parte dos usuários era 

constituída por alunos  que estudavam numa das três delegações da 

Universidade (em Luanda, Nova Lisboa ou Sá da Bandeira); vivia-se um 

momento em que mais se aumentavam vantagens e facilidades do que se 

reduziam ... 
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INTELECTUALIDADE E INVESTIGAÇÃO 

 

  Nos três últimos decénios da presença portuguesa em 

Angola, acumularam-se as medidas reveladoras da preocupação de cultura e 

de conhecimentos científicos sobre o ambiente social e humano que se 

estabelecera neste território. Se algumas delas revelam sentido objectivo e 

preocupação pelo futuro, outras pouco mais são do que a episódica 

enumeração de iniciativas pouco frutuosas. Nalguns casos, deixam-nos 

mesmo a impressão de que as próprias autoridades não deveriam acreditar 

no resultado prático das disposições tomadas, que muito parecem 

assemelhar-se a loquacidade fácil, a posição administrativa algo vazia, 

mesmo oca... Muitas vezes as medidas surgem-nos em sucessão tão rápida 

que nos deixam a ideia de que se não esperava de boa parte da legislação 

promulgada o fruto lógico do esforço que lhe deveria estar anexo... 

  Apesar de tudo, não podemos negar que algumas vezes os 

resultados foram satisfatórios, estruturando-se organismos úteis e de grande 

projecção social e cultural. Isso levar-nos-á a pensar que muitos outros casos 

haverá em que o fracasso se ficou devendo a condições estranhas à vontade 

e ao esforço do legislador. Algumas iniciativas tinham, é certo, 

características que lhe conferirão aspecto de momentâneas; no entanto, se 

chegassem a consolidar-se, poderiam vir a dar instituições de alto valor 

cultural e destacado nível científico. Muitas vezes temos de lamentar que os 

sonhos se não realizem, que as utopias se não tornem realidades! 

  Uma parte das referências que vamos encontrar nas páginas 

seguintes diz respeito a Angola, enquanto outra parte se refere a Portugal e 

só indirectamente se relaciona com as populações angolanas e o território 

em que vivem. Em regra, aquelas têm aspecto mais prático e mais imediato; 

estas revestem-se de características mais ou menos teóricas, entrando quase 

sempre no domínio das especializações, até mesmo no campo da 

especulação e da sistematização intelectual. 

  Em 25 de Maio de 1948, foram criadas em Angola duas 

escolas de preparação das autoridades gentílicas, uma para cada sexo, que 

funcionariam em local que não foi previamente determinado, não sabendo 

se estava previsto que funcionassem na mesma cidade.  

  Adoptariam o regime de internato. Não se indicava quanto 

tempo duraria o curso. Estabelecia-se que seria desenvolvido o seguinte 
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plano de estudo: 

 

  I 
—Língua Portuguesa; 

—Aritmética; 

—Rudimentos da História de Portugal (em relação com Angola); 

—Rudimentos da Geografia de Angola (em relação com a sua economia). 

 

  II 
—Obrigações e competência das autoridades gentílicas; 

—Cumprimento das suas atribuições; 

—Prática das funções administrativas e policiais. 

 

  III 
—Flora e fauna de Angola, principalmente nos aspectos económicos; 

—Prática dos processos de melhoramentos agrícolo-pecuários; 

—Conhecimento prático das construções coloniais de tipo indígena, da  

construção e conservação de estradas, caminhos e obras de arte 

rudimentares; 

—Aproveitamento dos materiais da região. 

 

  IV 

—Noções gerais das causas das doenças tropicais  e seu tratamento; 

—Conhecimento e prática da Higiene; 

—Conhecimento e prática dos processos curativos elementares. 

 

  O programa do ensino a ministrar ao sexo feminino era 

correspondente a este, com algumas alterações. Na terceira parte, 

simplesmente se fazia menção à sua primeira metade, de aspecto teorizante. 

  Considera-se o fundador destas escolas, que não receberam 

denominação específica, o ministro Teófilo Duarte. Os frutos colhidos não 

foram satisfatórios e o futuro não confirmou as esperanças depositadas nos 

dois estabelecimentos de ensino com vista à preparação de agentes da 

administração, ao serviço de Portugal. 

  Quase um século antes, já a ideia da preparação e assimilação 

das autoridades gentílicas tinha sido considerada, chegando mesmo a tomar-

se medidas concretas, pela portaria régia de 19 de Novembro de 1856, a 

qual determinava que os filhos dos sobas principais fossem educados sob a 

vigilância e a orientação das autoridades portuguesas, destinando a este fim 

a verba necessária; os educandos, em cumprimento do que foi determinado 
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em 19 de Dezembro do mesmo ano, reunir-se-iam em Luanda, vivendo em 

edifício próprio, em regime de internato — cremos que apenas era 

considerado o sexo masculino, pois nunca se faz menção do sexo feminino. 

  Afirma-se que a iniciativa de Teófilo Duarte não vingou 

devido a mostrar-se um tanto segregacionista, ideia que por aqueles anos fez 

escola e começou mesmo a expandir-se. Não esqueçamos, no entanto, que o 

sentir geral português nunca aceitou a discriminação racial. Foi neste 

período que o sistema do apartheid se fortaleceu. Talvez possa aceitar-se 

que isso contribuísse para que o ideal da independência se desenvolvesse 

mais! A criação das escolas em referência foi uma forma algo subtil mas 

também pueril de Portugal procurar consolidar a sua influência, vindo a 

produzir resultados contrários aos que se pretendiam colher. 

  A portaria de 10 de Fevereiro de 1948, assinada também pelo 

ministro Teófilo Duarte, criou na Agência-Geral das Colónias um serviço 

especial para favorecer o intercâmbio entre Portugal e os territórios 

africanos, sobretudo Angola e Moçambique. Ter-se-ia em conta o seguinte: 

—Produção e projecção de filmes, sobretudo curtas-metragens; 

—Realização de espectáculos teatrais e concertos musicais; 

—Promoção de exposições sobre pintura, escultura, fotografia, louças, 

ourivesaria artística e outros temas de interesse; 

—Efectivação de ciclos de conferências, cursos de férias, exposição  

permanente de produtos coloniais e outras manifestações de valor cultural e 

comercial; 

—Publicação de uma revista especialmente dedicada aos temas 

ultramarinos; 

—Difusão de artigos, crónicas, entrevistas e reportagens nos periódicos de 

maior influência, particularmente na imprensa diária; 

—Efectuação de serões culturais; 

—Produção e transmissão de programas radiofónicos. 

  Com a data de 4 de Janeiro de 1954, foi promulgado novo 

Regulamento do Concurso de Literatura Ultramarina, que substituiria o de 

15 de Dezembro de 1932. Estabelecia as modalidades literárias de Poesia, 

de Ensaio (sociológico, etnográfico ou de outros temas relacionados com a 

vida do homem e conhecimentos afins), de Novelística (conto, novela ou 

romance) e História. Para galardoar os autores dos melhores trabalhos 

concorrentes foram estabelecidos os seguintes prémios: 

—Prémio Camilo Pessanha, para Poesia; 

—Prémio Frei João dos Santos, para Ensaio; 

—Prémio Fernão Mendes Pinto, para Novelística; 

—Prémio João de Barros, para História. 
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  O diploma legal em questão dava algumas informações 

biográficas relativas às personalidades cujos nomes eram atribuídos aos 

galardões, que vamos reproduzir e até alargar um pouco, dentro de um 

esboço muito sumário, como convém à estrutura da obra. 

  Camilo Pessanha é o nome de um inspirado poeta português 

que dedicou aos territórios ultramarinos quase toda a sua vida; escreveu 

versos de muito merecimento, sendo famoso o seu livro Clepsidra; foi 

professor liceal em Macau; coleccionava objectos de arte oriental; tinha 

temperamento excêntrico, mal adaptado às realidades da vida; apesar de se 

deixar embuir de cultura chinesa, nunca repudiou as raizes da sua formação 

humanística, realizando uma simbiose que desperta interesse e até 

admiração. 

  Frei João dos Santos é o autor da volumosa obra Etiópia 

Oriental, publicada em 1609; este trabalho é considerado o primeiro ensaio 

etnográfico acerca dos indígenas africanos, sob o aspecto cronológico; 

missionou nas regiões do Sena, Tete, Manica e outras terras, estudando 

também a zoologia, a botânica e a mineralogia locais; dá-nos no seu livro 

não só "o inventário de quanto interesse a antropólogos, etnólogos e 

naturalistas, pois é tudo isso, e ainda os mil episódios dramáticos e 

circunstâncias pinturescas em que as observações são colhidas", segundo a 

opinião expressa por Hernani Cidade. 

  Fernão Mendes Pinto escreveu a conhecida obra intitulada 

Peregrinação, em que deu os primeiros passos da recriação literária de 

experiências, aproximando-a dos livros de ficção; publicada em 1614, 

revive episódios ocorridos durante longos vinte e um anos de permanência 

em diversas terras do Oriente, em distintos lugares e posições, desde 

embaixador a escravo; tendo base histórica, o seu relato reveste-se de 

configuração muito fantasista. 

  João de Barros foi um dos cultores de maior valor da 

historiografia ultramarina, elaborando as Décadas da Ásia, em que foca 

assuntos da conquista, navegação e comércio; o plano estabelecido abrangia 

quatro estudos, relativos à Europa, Ásia, África e Brasil, tendo-se perdido 

por incúria dos seus herdeiros grande parte do material recolhido; 

notabilizou-se ainda como gramático e pedagogo, havendo quem afirme que 

a sua obra, neste aspecto, teve em vista a difusão da cultura nas terras 

africanas, nomeadamente o Congo. 

  O concurso de literatura ultramarina a que nos estamos 

referindo deveria ser anualmente repetido e ficava aberto aos literatos e 

estudiosos desde 1 de Maio a 31 de Agosto. Os originais deveriam ser 

dactilografados, quando se não tratasse de obras impressas; os prémios 
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começaram por ser de dez contos cada um, excepto o de História, que seria 

de quinze mil escudos. O número de trabalhos concorrentes foi expressivo. 

  No dia 1 de Novembro de 1946, foi subscrito o Regulamento 

das Messes Militares de Angola, promulgado um mês e meio depois, em 18 

de Dezembro do mesmo ano. Num dos seus capítulos trata das bibliotecas e 

diz que deveria existir uma em cada unidade militar, sempre que possível. 

Dedica a este assunto dois dos seus artigos, prestando atenção aos 

pormenores relativos à catalogação, empréstimo, prazo de entrega das obras 

levantadas para leitura e indemnização monetária exigida no caso de 

extravio, se viesse a verificar-se.  

  Aparece-nos com a data de 4 de Maio de 1949 outro texto do 

Regulamento das Messes Militares, aprovado pelo governador-geral no dia 

25 seguinte. Continuava a fazer referência às suas bibliotecas, dizendo que 

deveriam ser constituídas por obras de interesse para a formação militar e 

enriquecimento intelectual da família castrense, procurando-se valorizá-la 

com obras adquiridas, atribuídas pelos diversos serviços públicos ou 

oferecidas por entidades particulares. Como noutro lugar se refere, tinha-se 

em vista aproveitar os muitos tempos livres que a vida dos quartéis deixava 

sem ocupação possível, sobretudo quando as forças estacionavam em 

lugares afastados, proporcionando aos seus elementos distracção agradável, 

passatempo útil e remédio contra o tédio, o aborrecimento e até o desespero. 

  Em 18 de Março de 1952, foi ordenado que, além dos 

exemplares obrigatoriamente enviados e a que se referia o decreto de 15 de 

Março de 1935, passasse a ser remetido mais um exemplar de cada trabalho 

impresso nas oficinas tipográficas de qualquer território sob administração 

portuguesa por cada uma das bibliotecas nacionais existentes ou a criar no 

futuro, e sempre a título gratuito. Esta determinação tinha em vista a 

constituição da chamada "reserva legal", posta à disposição dos estudiosos 

de qualquer parcela do território. A leitura de um dos artigos daquele 

diploma deixa-nos entender que, nessa altura, existiam apenas a Biblioteca 

Nacional de Lisboa e a Biblioteca Nacional de Macau.  

  No dia 3 de Março de 1954, foi aprovado o Regulamento da 

Biblioteca Central de Educação, de Angola, criada em 9 de Setembro de 

1939. Este diploma fazia menção de uma discoteca e de uma filmoteca 

anexas, que nunca chegaram a organizar-se. O documento foi subscrito por 

Rafael Ávila de Azevedo, figura proeminente do panorama escolar da 

época, que durante bastantes anos chefiou os Serviços de Instrução e a quem 

se devem numerosas iniciativas de larga visão do futuro; mas a carência de 

meios não permitiu que estes sonhos se concretizassem...    

  Alguns meses antes, em 3 de Novembro se 1953, tinha sido 
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criada na Direcção-Geral do Ensino, no Ministério do Ultramar, em Lisboa, 

a Comissão da Expansão do Livro Português no Ultramar. Além do 

organismo oficial em que se integrava, estavam representados na sua 

direcção a Agência-Geral do Ultramar e o Grémio Nacional dos Editores e 

Livreiros. Procurava-se difundir, por este meio, as obras literárias e 

científicas impressas no País, tornando-as conhecidas no ambiente 

ultramarino, sobretudo entre a sua população mais culta. 

  Em 15 de Abril de 1960, foi instituído na Agência-Geral do 

Ultramar o Prémio D. João II, destinado a galardoar o melhor estudo sobre 

política ultramarina portuguesa, tendo em conta o princípio da unidade 

nacional, nesse tempo oficialmente preconizado. O montante do prémio 

seria de cinquenta contos e atribuir-se-ia de dois em dois anos. Poderiam 

concorrer com obras impressas ou com originais manuscritos 

dactilografados com volume suficiente para atingir duzentas e cinquenta 

páginas de texto editado, com o mínimo de vinte e cinco linhas por página, 

não se contando a transcrição de documentos, se os houvesse. O júri para a 

atribuição do galardão instituído teria a seguinte constituição, através dos 

seus legítimos representantes: 

—Academia das Ciências de Lisboa; 

—Academia Portuguesa de História; 

—Instituto Superior de Estudos Ultramarinos; 

—Faculdade de Letras de Lisboa; 

—Centro de Estudos Históricos Ultramarinos; 

—Centro de Estudos Políticos e Sociais, da Junta de Investigações do 

Ultramar; 

—Gabinete dos Negócios Políticos, do Ministério do Ultramar. 

  Em 27 de Março de 1959, foi criado o Centro de Informação 

e Turismo de Angola, vulgarmente conhecido pelas respectivas iniciais, 

C.I.T.A.  Embora se não trate, positivamente, de um organismo cultural, 

teve também o encargo de, para além das funções informativas que lhe eram 

próprias, promover e auxiliar a cultura popular pelo apoio prestado aos 

estudiosos, fornecendo-lhes material fotográfico e colaborando por meio de 

apoio técnico. Prestou particular atenção e elevado interesse à etnografia, à 

linguística, ao folclore musical, à cinegética turística, sem descurar os 

aspectos monumentais e paisagísticos deste território. Esta instituição 

prestou meritório apoio aos estudiosos, locais ou adventícios, fornecendo-

lhes documentação variada e ilustração adequada, quando solicitado para 

isso, particularmente com o seu rico e valioso acervo iconográfico. 

 

* * * 
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  No dia 30 de Junho de 1948, foi estabelecida nos subúrbios 

da cidade do Luso uma reserva de terreno com a área aproximada de dois 

hectares, vinte mil metros quadrados, em favor das Irmãs Missionárias 

Beneditinas Portuguesas, para aí instalarem um organismo de educação e 

assistência  (escolar, sanitária e religiosa), que procuraria manter diversas 

obras de beneficência. Este terreno tinha vindo à posse do Estado em 30 de 

Maio de 1945, por endosso da Companhia de Diamantes de Angola, a título 

gratuito, incluindo todas as melhorias e beneficiações nele efectuadas. 

  Uma portaria assinada pelo governador-geral Vasco Lopes 

Alves em 2 de Julho de 1947 aumentava a superfície de uma parcela de 

terreno reservada em Nova Lisboa para a construção de uma escola 

missionária e de um seminário católico. O lote anteriormente destinado a 

este fim — por portaria de 24 de Janeiro de 1945 — era insuficiente para a 

construção projectada, pois não tinha espaço que permitisse a implantação 

de campos de recreio e a edificação de instalações desportivas, que não 

podiam deixar de ser consideradas. 

  Em 13 de Janeiro de 1960, foi concedida uma parcela de 

terreno, propriedade do Estado, na cidade de Luanda, à Congregação dos 

Irmãos Maristas, para aí ser construído um colégio que se dizia destinado à 

educação da juventude angolana. Já alguns anos antes aquela congregação  

manifestara o desejo de se instalar nesta capital, fundando um 

estabelecimento de ensino,  ministrado em diversos graus. O Governo-Geral 

mostrou desde o começo das diligências a intenção de facilitar a 

concretização daquele objectivo, que agora tornava concreta pela concessão 

do lote de terreno necessário e para isso requerido. Abrangia uma área de 

aproximadamente quarenta e quatro mil metros quadrados, não se indicando 

a sua localização.  

  Poderíamos referir outras facilidades concedidas a algumas 

entidades, com vista a proporcionar a realização de diversos projectos de 

serviço social; a enumeração dos muitos casos registados alargaria 

desmedidamente estas informações, desviando-nos um tanto da linha que 

pretendemos seguir. As referências feitas, colhidas esporadicamente, são 

suficientes para exemplificar o que se pretende dizer. 

  Vamos agora referir-nos à Congregação das Irmãs de S. José 

de Cluny, instituto missionário que já conhecemos e que está estreitamente 

ligado ao processo do desenvolvimento escolar angolano, desde que há cem 

anos se estabeleceu neste território. Tendo em conta o muito que representa 

para a compreensão do crescimento da escolaridade em Angola, não 

deixaremos de mencionar o facto de, em 11 de Novembro de 1953, lhe ter 
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sido reservada uma parcela de terreno, nos limites da cidade de Malanje, a 

fim de aí ser edificado um colégio para a educação de meninas cujas 

famílias preferissem este estabelecimento a outros de que dispusessem, 

particulares ou oficiais, tendo em consideração o alto conceito em que era 

tida esta instituição religiosa. O lote concedido, desintegrado da reserva do 

Estado ou da autarquia local, abrangia uma área superior a dezanove mil 

metros quadrados de extensão. 

  Um diploma governamental, com a data de 27 de Fevereiro 

de 1952, reconhecia a necessidade e até a vantagem de pôr em 

funcionamento, sem demora, a Casa-Mãe das Raparigas da Huíla, em Sá 

da Bandeira. Esta instituto era destinado à formação humana, à preparação 

profissional e à educação intelectual e moral das crianças desprotegidas, do 

sexo feminino, como o próprio nome indicava. A sua administração foi 

confiada à Congregação das Irmãs de S. José de Cluny, por determinação 

das autoridades, em de 13 de Abril de 1963. 

  Previa-se que a sua administração se prolongasse por um 

período de gerência de dez anos, que começara em 1 de Junho de 1962 e que 

poderia ser automaticamente renovado por prazos iguais e sucessivamente 

repetidos, se nisso não houvesse qualquer inconveniente. O edifício em que 

o organismo estava instalado e onde funcionava [assim como o respectivo 

mobiliário] seria considerado património do Estado e não poderia ter 

aplicação diferente da que se tivera em vista aquando da sua construção e 

apetrechamento.  

  O limite máximo da admissão no estabelecimento foi fixado 

em treze anos. Esclarecia-se que se procuraria dar às educandas a instrução 

básica legal, isto é, o exame da quarta classe do ensino primário, 

esforçando-se para que, ao mesmo tempo, adquirissem formação 

profissional e doméstica satisfatórias. O Estado, que tinha já apetrechado o 

edifício de maneira conveniente, tomava sobre si o encargo de incluir no seu 

orçamento anual as verbas suficientes para a sua sustentação, incluindo a 

manutenção das educandas ali internadas.  

  A Casa-Mãe das Raparigas da Huíla recebeu o nome de 

Instituto Feminino D. Fernanda Silva Carvalho. A senhora que este nome 

recordava e homenageava era a esposa do que foi governador-geral e 

também governador do distrito da Huíla, antes de ascender àquele cargo, o 

capitão José Agapito da Silva Carvalho. Referem-se a este estabelecimento 

de educação, em termos exactamente iguais, a portaria de 9 de Março de 

1963 (logo a seguir considerada nula e de nenhum efeito) e o diploma 

legislativo do dia 16 de mesmo mês e ano. Nestes documentos se diz que o 

Instituto Feminino D. Fernanda Silva Carvalho era um organismo de 
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formação profissional das raparigas desprotegidas ou cujas famílias não 

estivessem em condições de prover de forma  satisfatória à sua educação. 

Quanto a encargos financeiros, ficava dependente do Instituto de Assistência 

Social de Angola, embora com autonomia administrativa, pedagógica e 

disciplinar, confiada a uma congregação religiosa feminina, nessa altura não 

indigitada, apesar de antes ter sido já nomeada; talvez neste particular se 

possa entender e explicar a revogação da portaria de 27 de Fevereiro de 

1952, que expressamente mencionava este pormenor. As educandas que 

revelassem qualidades apreciáveis deveriam ser encaminhadas para cursos 

profissionais de nível médio, nomeadamente o magistério primário. As 

internadas que pudessem atingir formação intelectual mais destacada, como 

por exemplo os cursos universitários, ficariam pela sua própria condição 

isentas do pagamento de qualquer taxa ou propina. Dentro do instituto 

funcionaria um curso do ensino primário para as alunas internas. 

  Em 22 de Junho de 1963, foi criada em Sá da Bandeira a 

Casa dos Rapazes, com o objectivo de preparar profissionalmente os órfãos 

e desprotegidos, do sexo masculino. A sua administração e sustentação 

ficaria a cargo da diocese, embora o Estado contribuísse para fazer face às 

despesas com a sua manutenção; a direcção pedagógica, naturalmente 

sujeita à fiscalização dos organismos oficiais respectivos, seria confiada a 

uma pessoa da confiança do prelado. Funcionaria também ali um curso do 

ensino primário, ministrado por um professor dependente dos Serviços de 

Instrução. Procurar-se-ia envidar esforços no sentido de promover o acesso 

dos educandos, com aptidão para o estudo, aos estabelecimentos de ensino 

secundário e médio. Todos eles, no entanto, receberiam noções de ensino 

agrícolo-pecuário. Este instituto ficaria igualmente na dependência do 

Instituto de Assistência Social de Angola, para efeito de dotação orçamental.  

  Um decreto promulgado em 18 de Janeiro de 1962, autorizou 

a criação dentro dos quadros oficiais ou como estabelecimentos de ensino 

particular, nos territórios de além-mar sob a administração portuguesa, de 

institutos de educação e serviço social, e regulava os princípios que 

deveriam nortear o seu funcionamento. Os programas dos cursos a ministrar 

vieram a ser aprovados em 26 de Março, tendo sido elaborados pelo 

Ministério da Educação Nacional, cujo titular assinou o correspondente 

diploma, conjuntamente com o seu comparte do Ministério do Ultramar. 

Previa-se a estruturação dos cursos de:—a)Serviço Social;  b)Educadoras 

Sociais;  c)Educadoras de Infância;  d)Monitores de Família;  e)Monitores 

de Infância.  

  Em Angola foi criado um estabelecimento deste tipo, na 

cidade de Luanda, por portaria de 3 de Dezembro desse mesmo ano de 
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1962, de iniciativa particular com apoio oficial. Pouco tempo depois, em 19 

de Fevereiro de 1963, foi-lhe dada a denominação pela qual veio a ser 

conhecido, Instituto de Educação e Serviço Social Pio XII, por proposta da 

sua directora, cujo nome não foi mencionado, prestando homenagem ao 

Papa que abriu o caminho à evangelização das terras transmarinas 

portuguesas e outras, em moldes modernos e actuais, criando diversas 

dioceses em Angola e elevando ao episcopado numerosos sacerdotes 

africanos, de vários países deste continente — retomando o caminho 

encetado com a ordenação episcopal do filho do rei do Congo, D. Henrique, 

bispo titular de Utica, no já longínquo primeiro quartel do século XVI. 

 

* * * 

 

  Por diploma de 10 de Agosto de 1954, foi instituída em 

Angola a Academia de Música de Luanda, assim como em Moçambique a 

sua congénere de Lourenço Marques. Tinha-se em vista promover a difusão 

da cultura musical e o ensino da respectiva ciência, prestando a possível 

atenção e interesse à música vocal, à música instrumental e programas das 

matérias escolares com elas relacionadas. Tratava-se de uma instituição 

particular, a que as autoridades prestavam decidido e incondicional apoio, 

recebendo desde logo a classificação de "instituição de utilidade pública", 

garantindo-lhe deste modo as vantagens inerentes a esta qualidade. 

  A instalação e início da actividade da Academia de Música 

de Luanda seria superintendida por uma comissão de três membros, 

nomeada pelo governador-geral, à qual competiria dirigir os seus primeiros 

passos e elaborar os estatutos que a regessem.  A validade do ensino 

ministrado ficava oficialmente garantido, mas teria de ser estabelecida uma 

base de concordância com o Ministério da Educação Nacional.  

  Em 6 de Agosto de 1958, foi aprovado o orçamento da 

Academia de Música de Luanda, que atingia o montante de 458.785$00, 

fazendo-se referência expressa a um diploma de 20 de Março de 1957, de 

cujos termos não temos conhecimento pormenorizado. Fazia-se também 

menção individualizada dos três membros que contituíam a comissão 

administrativa, e que eram  o Engº Alfredo A. Rosinha, o Dr.Fernando J. G. 

Janeiro e Manuel Pereira do Nascimento. 

  Em 17 de Setembro de 1959, foram aprovados pelos dois 

ministros (Educação Nacional e Ultramar) os Estatutos da Academia de 

Música de Luanda. Os seus cursos passavam, assim, a ter validade para 

todos os efeitos legais e em todos os territórios portugueses. Ficaria a ser 

como que uma filial e prolongamento do Conservatório Nacional de Música 
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de Lisboa.  Ministraria os cursos de: 

—Solfejo, Canto e Composição, cada um deles com a duração de três anos; 

—Piano, Violino e Violoncelo, que durariam seis anos; 

—Língua Portuguesa, Acústica e História da Música, em dois anos de 

estudo. 

  Fizemos já referência à iniciativa da fundação do Instituto de 

Orientação Profissional de Faria de Vasconcelos e sua suspensão, em 1930 e 

1931, respectivamente. Voltamos a recordar o facto ao ter notícia de que, no 

dia 15 de Outubro de 1954, foi criado na Escola Industrial de Luanda [assim 

como na capital moçambicana, Lourenço Marques] um Gabinete de 

Orientação Profissional, que deve ter sido mais uma iniciativa condenada 

ao fracasso total, com existência concreta apenas nas páginas do Boletim 

Oficial de Angola e do seu correlativo em Lisboa, o Diário do Governo. 

Mesmo assim, não deixaremos de fazer referência aos objectivos que tinha 

em vista e que eram estes: 

—Investigar a vocação profissional dos alunos de todos os estabelecimentos 

e ensino; 

—Seleccionar os candidatos com aptidão para os transportes mecânicos,  em 

ordem à obtenção da correspondente carta de condução; 

—Seleccionar os indivíduos com aptidão para profissões que exigissem 

qualidades específicas (mas não mencionadas no diploma); 

—Fazer a selecção dos atrasados e anormais, com vista ao aspecto  

pedagógico; 

—Proceder aos estudos e inquéritos que fossem sugeridos ou ordenados 

pelas autoridades competentes. 

  Angola começava já, nos meados do século XX, a interessar 

os estudiosos de diversos países do mundo, mesmo os do continente 

africano. Confirma esta suposição o facto de, em 27 de Setembro de 1957, 

ter sido publicado um diploma pelo qual era criado um posto de correio no 

Palácio do Comércio, da cidade de Luanda, para funcionar do dia 4 ao dia 

14 de Novembro desse ano, por motivo das reuniões da Conferência 

Interafricana do Ensino. Ao mesmo tempo declarava-se que o mesmo posto 

de correio voltaria a funcionar, no mesmo local, de 20 a 27 de Novembro, 

por ocasião das sessões do Colóquio Internacional de Oceanografia e Pescas 

Marítimas da Costa Ocidental da África. 

  Fazendo menção da Conferência Interafricana do Ensino, não 

nos afastamos do tema central do nosso estudo; a escolha de Luanda para 

local da reunião testemunha o interesse que Angola despertava e pode ser 

considerada como prova do crescimento escolar já então registado, embora 

insuficiente para satisfazer  todas as solicitações e dar resposta a todos os 
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problemas, mas que acompanhava já de perto o que se ía fazendo nos 

demais países do continente negro.  

  A boa ordenação dos assuntos obriga-nos agora a voltar atrás 

e considerar o que foi disposto pelas autoridades angolanas pela portaria de 

1 de Setembro de 1948. Considerando-se inventariadas, nos termos da lei, 

pelo Museu de Angola, as peças que constituiam a colecção de moedas de 

Monsenhor Alves da Cunha, em poder de Manuel Botinas Galvão, residente 

em Luanda, determinava-se que ficassem sob a alçada das determinações 

que impediam a saída de Angola de peças de valor histórico e artístico 

notável, dando ao Estado, através das suas instituições, o direito de 

preferência, no caso de serem vendidas ou leiloadas. Pretendia-se com isso 

evitar o desaparecimento, a dispersão ou a exportação de valores destacados 

do património cultural, quer sob o aspecto histórico quer sob o ponto de 

vista numismático, medalhístico, filatélico, etc. 

  Em 9 de Dezembro de 1951, foi declarada  urgente e de 

utilidade pública a expropriação dos terrenos necessários para neles se 

construir o Museu de Escultura e Pintura. Era seu proprietário Joaquim de 

Assunção Faria. Ficavam localizados entre a Rua Guilherme Capelo, igreja 

de Nossa Senhora da Conceição, prédio da Santa Casa da Misericórdia e 

Largo do Palácio. Tendo em consideração as quatro referências, a 

identificação exacta do local oferece dificuldades, só podendo fazer-se por 

aproximação. Quanto à Rua Guilherme Capelo, parece tratar-se de um 

equívoco! Aceitando que se tenha dado seguimento ao processo de 

expropriação, o Museu de Escultura e Pintura não chegou a construir-se. 

  No dia 4 de Setembro de 1958, um despacho do governador-

geral Horácio José de Sá Viana Rebelo determinava que a Secção de 

Ciências Naturais e a Secção de Etnografia, a Biblioteca e o Arquivo 

Histórico, do Museu de Angola, se instalassem definitivamente umas e 

provisoriamente outras no edifício expressamente construído para este 

organismo na Rua de Nossa Senhora da Muxima, em Luanda, pois havia 

necessidade de se demolir urgentemente o casarão onde se encontravam, no 

Largo do Palácio. O prédio em referência, que se julgou ser bastante amplo 

para abrigar aqueles serviços e respectivo acervo, em breve se reconheceu 

ser demasiado acanhado, sobretudo porque foi necessário reservar espaço 

para instalar provisoria e temporariamente aquelas secções — onde se 

mantiveram até à data da independência, em condições pouco favoráveis. 

  Com a data de 3 de Abril de 1957, foi criada em Carmona, 

capital do Uíge, uma instituição museológica e cultural que recebeu a 

denominação de Museu do Congo. Compreenderia as secções de História, 

Etnografia, Ciências Naturais, Economia e Arte, considerando-se instaladas 
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desde logo as divisões etnográfica e artística. Funcionariam, anexos ao 

museu, uma biblioteca e um arquivo histórico. Aconselhava-se nessa 

ocasião que fossem instituídos museus regionais, nas localidades que 

tivessem condições para aí se organizarem e manterem. 

  As iniciativas inventariadas ajudar-nos-ão a compreender 

melhor a preocupação cultural dos responsáveis pela administração 

angolana e até o interesse das suas populações, tanto as autóctones como as 

de origem europeia. Poderão invocar-se diversas razões válidas para 

explicar o fracasso ou a fragilidade das realizações que não sossobraram. 

Apesar de tudo, não podemos esquecer que a população angolana se não 

mostrou muito favorável às coisas do espírito, tinha em vista realizações 

mais directas e valores imediatos. Seus olhares dirigiam-se para mais perto e 

mais baixo! 

  Não deixaremos de encontrar, mesmo nos casos de êxito 

relativo, um certo amadorismo, algo de diletantismo, actividade ocasional, 

ocupação de tempo vago, gosto pelo exótico e também muito de satisfação 

pessoal. Não se verificou em Angola um movimento ordenado e nem 

realizações programadas por especialistas, por  profissionais competentes, 

obedecendo a planos cuidadosamente elaborados e sistematicamente 

concretizados. Reinava quase sempre a improvisação! 

  Apesar de todos estes defeitos, não devemos menosprezar o 

esforço dispendido sem incentivo, a dedicação empregada em silêncio, a 

persistência mantida à custa de inenarráveis sacrifícios. Os resultados 

obtidos trazem o cunho do desprendimento e da abnegação. Se tecnicamente 

valem menos, humana e culturalmente valem mais, incomparavelmente 

mais. O amor à terra, a dedicação a Angola não era simples figura de 

retórica! 

 

* * * 

 

  Vamos passar em revista algumas iniciativas dos governantes 

portugueses, empreendidas em Lisboa, quase sempre no Ministério do 

Ultramar, por organismos dele dependentes, mas que mais ou menos 

directamente se relacionavam com os territórios dominados por Portugal, e 

em especial com a província ultramarina de Angola. 

  Em 13 de Agosto de 1953, foi criada na Junta das Missões 

Geográficas e de Investigações do Ultramar, nos termos do decreto de 26 de 

Dezembro de 1945, a Missão Botânica de Angola, assim como a sua 

congénere de Moçambique. Deveria prosseguir os estudos e trabalhos que 

anteriormente tinham sido confiados à Missão Botânica a Angola, criada em 
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26 de Janeiro de 1937; o organismo paralelo referente a Moçambique 

retomaria as actividades da respectiva Missão Botânica, criada em 18 de 

Maio de 1942.  

  A duração dos trabalhos da organização seria de quatro anos, 

podendo ser prorrogado se houvesse conveniência em prolongar os estudos 

a que iria dedicar-se. Em cada ano civil efectuar-se-ia uma campanha de 

oito meses, no território de Angola, escolhendo para isso o período que se 

reconhecesse mais aconselhável. Realizar-se-iam ainda trabalhos de 

comparação de dados, fazendo investigações, análises e confrontação dos 

resultados em estudos de gabinete. 

  Não deixaremos de salientar que o chefe da Missão Botânica 

a Angola, em 1937, foi o famoso cientista português Luís Wittnich Carriço, 

vogal da Junta de Construções Escolares para o Ensino Secundário, a quem 

já nos referimos neste mesmo volume, a propósito da construção do edifício 

do Liceu Salvador Correia, e que veio a morrer no deserto de Moçâmedes, 

vitimado por uma crise cardíaca, no dia 14 de Junho daquele  ano de 1937. 

  Com data de 16 de Setembro de 1953, era estabelecida na 

Junta das Missões Geográficas e de Investigações do Ultramar, também em 

cumprimento das disposições do decreto de 26 de Dezembro de 1945, a 

Missão de Biologia Marítima, que deveria estudar os problemas 

relacionados com a pesca, dando continuidade aos trabalhos já efectuados 

pela Missão de Estudos da Pesca de Angola, de 4 de Novembro de 1948, 

reorganizada em 6 de Abril de 1951. 

  As suas principais actividades deveriam efectuar-se nos 

períodos mais convenientes à eficiência dos trabalhos programados, durando 

a campanha um período de oito meses. Com os materiais recolhidos e os 

elementos de estudo seleccionados, seriam depois efectuadas observações 

de gabinete, completando os resultados da colheita directa. O pessoal 

adstrito à antiga Missão de Pesca  transitava, sem qualquer formalidade, 

para o novo organismo científico angolano.  

  O decreto-lei de 30 de Setembro de 1946, que reformulou os 

planos de estudo da Escola Superior Colonial, criou também integrado nela 

o Instituto de Línguas Africanas e Orientais, com o objectivo de promover e 

ampliar os conhecimentos relativos a alguns idiomas de maior interesse e 

importância. Dava continuidade a actividades docentes que vinham de 

longe, da data da fundação do estabelecimento de ensino em questão, no ano 

de 1906, tendo começado por dois idiomas, o ambundo, de Angola, e o 

landim ou ronga, de Moçambique, passando mais tarde a incluir o concani, 

da Índia, e chegando a estudar sete, não conseguindo determinar os 

restantes. Com a criação do Instituto de Línguas Africanas e Orientais  
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pretendia-se reunir em ambiente de colaboração intensiva os cultores desses 

estudos, partindo daqui para o trabalho de investigação metódica e 

sistematizada. Segundo o texto legal, era destinado a: 

—Cultivar os estudos filológicos, com especial aplicação à linguagem dos 

povos orientais e primitivos; 

—Estudar a língua árabe, quer como instrumento de investigação da história 

do domínio português no norte de África, quer como elemento de 

conhecimento do mundo islâmico e da sua influência actual na Guiné, em 

Moçambique e na Índia; 

—Estudar o sânscrito, como instrumento de investigação e cultura; 

—Estudar e sistematizar o concanim, bem como a sua literatura própria; 

—Estudar o quimbundo (Angola), o ronga (Moçambique), o suaíli (norte de  

Moçambique), o dialecto do Sena (Zambézia), o fula (Guiné) e o teto ou 

galóli (Timor); 

—Estudar as línguas crioulas de Cabo Verde, Guiné, Índia e Macau; 

—Abrir cursos para o ensino das línguas estudadas; 

—Fazer publicações de textos nessas mesmas línguas. 

  Poderiam inscrever-se nos cursos do Instituto de Línguas 

Africanas e Orientais os alunos matriculados na Escola Superior Colonial ou 

na Faculdade de Letras, os funcionários do Ministério das Colónias e dos 

quadros coloniais, os missionários, e quaisquer outras pessoas que a 

direcção reconhecesse em condições de aproveitar o ensino ministrado. O 

quimbundo e o ronga eram considerados como cadeiras integradas no Curso 

de Administração Colonial. 

  Não deixaremos de referir neste ponto, tendo em atenção a 

ordem cronológica dos factos, a circunstância de a Escola Superior Colonial 

ter passado a designar-se, a partir de 12 de Novembro de 1954, Instituto 

Superior de Estudos Ultramarinos. Os cursos nela ministrados teriam a 

denominação de Curso de Administração Ultramarina e Curso de Altos 

Estudos Ultramarinos. Segundo foi determinado em 27 de Outubro, algumas 

cadeiras mudaram também de designação, ficando a ter as seguintes: 

—Política e Administração Ultramarina; 

—Direito Político e de Administração Ultramarina; 

—Geografia da África; 

—Economia do Ultramar; 

—Etnografia; 

—Geografia do Ultramar Português; 

—História do Ultramar Português; 

—Higiene Tropical. 

  Ainda dentro deste assunto, informamos que em 18 de 
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Setembro de 1959 foi criada no Instituto Superior de Estudos Ultramarinos a 

cadeira de Expansão da Cultura Portuguesa no Mundo, que permitia dar aos 

seus alunos visão mais vasta da influência lusíada, estabelecendo a 

possibilidade de comparação entre o que outrora se fez e o que se foi 

realizando nos tempos modernos, confrontando as diversas formas de 

actuação, segundo os períodos históricos e os lugares geográficos, 

deduzindo daí o valor positivo ou negativo dos resultados obtidos.  

  Por determinação governamental com a data de 14 de Agosto 

de 1961, o Instituto Superior de Estudos Ultramarinos passou a estar 

integrado na Universidade Técnica de Lisboa e na dependência do 

Ministério da Educação Nacional, sob o aspecto pedagógico, embora 

continuasse ligado, sob o aspecto administrativo, ao Ministério do Ultramar, 

visto que era sustentado na quase totalidade dos custos por verbas 

provenientes dos territórios ultramarinos. 

  No dia 9 de Outubro desse mesmo ano de 1961, foi aprovada 

a reforma dos cursos ali professados, adoptando o esquema seguinte: 

 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO ULTRAMARINA 

 

  1º ANO 

 

—Princípios Gerais do Direito; 

—Geografia do Ultramar Português; 

—História do Ultramar Português; 

—Etnografia do Ultramar Português; 

—Introdução à Sociologia; 

—Saúde Pública; 

—Inglês; 

—Educação Física e Desportos; 

—Uma Língua Africana (à escolha). 

 

  2º ANO 

—Direito Político e Administração Ultramarina; 

—Economia Política; 

—Política Social Ultramarina; 

—Economia Agrária do Ultramar Português; 

—Estatística; 

—Contabilidade; 

—Linguística Geral; 

—Inglês; 
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—Educação Física e Desportos; 

—Uma Língua Africana ou Oriental (à escolha). 

 

  3º ANO 

—Instituições Fundamentais do Direito Privado; 

—Finanças; 

—Migrações e Povoamento; 

—Missionologia; 

—Direito Processual; 

—Direito Aduaneiro; 

—Direito Criminal; 

—Metodologia das Ciências Sociais; 

—Noções Práticas de Obras Públicas, Construções e Topografia; 

—Campismo (aos sábados). 

 

   CURSO COMPLEMENTAR DE ESTUDOS ULTRAMARINOS 

 

  1º ANO 

—Geopolítica Tropical; 

—Direito Internacional; 

—História da Colonização Moderna; 

—Antropologia Cultural; 

—História das Teorias Políticas e Sociais; 

—História Diplomática; 

—Uma cadeira variável; 

—Investigação histórica, social ou económica (à escolha). 

 

  2º ANO 

—Política Ultramarina; 

—Economia do Ultramar Português; 

—Instituições Regionais; 

—História da Expansão da Cultura Portuguesa no Mundo; 

—Sociologia da Informação; 

—Uma cadeira variável; 

—Investigação histórica, social ou económica (à escolha). 

 

  Em 24 de Fevereiro de 1955, foi criado em Lisboa o Centro 

de Estudos Históricos Ultramarinos. Desempenhou papel de grande 

importância e contribuiu muito para difundir conhecimentos relativos ao 

Ultramar. Foram-lhe atribuídas as seguintes funções: 
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—Estimular a investigação histórica relativa à acção civilizadora dos 

portugueses;        

—Recolher as fontes históricas referentes a essa acção, conservá-las e 

divulgá-las; 

—Estabelecer planos e procurar realizá-los; 

—Publicar o inventário dos manuscritos referentes ao Ultramar, existentes 

nos arquivos portugueses e estrangeiros; 

—Manter e desenvolver a Filmoteca Ultramarina Portuguesa; 

—Estudar os trabalhos que lhe forem apresentados pelos estudiosos e 

discutir o seu mérito; 

—Organizar missões de estudo e especialização; 

—Estabelecer contactos com instituições similares, portuguesas e 

estrangeiras; 

—Subsidiar investigações realizadas quer por indivíduos quer por 

organismos de reconhecida idoneidade; 

—Adquirir documentos relacionados com o Ultramar; 

—Dar parecer sobre publicações a efectuar pelos organismos dependentes 

do Ministério do Ultramar; 

—Propor a nomeação dos membros do Centro. 

  A Filmoteca Ultramarina Portuguesa, que tinha sido 

fundada já em 28 de Janeiro de 1952, por iniciativa do ministro Sarmento 

Rodrigues, a quem se ficara devendo também a criação do Centro de 

Estudos Históricos Ultramarinos, no qual ficava integrada, propunha-se por 

sua vez como objectivos principais da sua actividade: 

—Coligir em microfilmes os documentos relativos à acção civilizadora dos 

portugueses — manuscritos, cartas geográficas e livros raros; 

—Promover o envio de cópias às entidades interessadas na sua recepção e 

estudo; 

—Manter a publicação de um boletim indicativo dos documentos 

fotografados; 

—Facultar aos estudiosos o acesso a tais documentos. 

  Tanto o Centro de Estudos Históricos Ultramarinos como a 

Filmoteca Ultramarina Portuguesa passavam a funcionar na dependência 

directa do Arquivo Histórico Ultramarino. Todos estes organismos 

constituíam ramificações frondosas da grande árvore das actividades e 

trabalhos de investigação ultramarina, sobretudo nos territórios africanos e 

mais acentuadamente em Angola e Moçambique. 

  Em 7 de Março de 1955, foram criados o Instituto de 

Investigação Científica de Angola e o Instituto de Investigação Científica de 

Moçambique, o Instituto de Investigação Médica de Angola e o Instituto de 
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Investigação Médica de Moçambique. A fundação destes organismos 

técnicos altamente especializados estava na linha de rumo definida nos 

diplomas de 7 de Janeiro de 1936 e 26 de Dezembro de 1945, com a criação 

e remodelação da Junta das Missões Geográficas e de Investigações do 

Ultramar. Reconhecia-se que faziam investigação científica outros 

organismos, mais ou menos autónomos, tais como o Serviço Meteorológico 

Nacional, o Instituto de Medicina Tropical, o Instituto Superior de Estudos 

Ultramarinos, o Arquivo Histórico Ultramarino, o Jardim e Museu Agrícola 

do Ultramar, etc.  Os dois institutos de investigação médica acima referidos 

foram organizados pelo decreto de 24 de Fevereiro de 1958, que traçou as 

linhas-mestras do seu funcionamento e definiu melhor as suas atribuições. 

 

* * * 

 

  Com data de 23 de Janeiro de 1960, era criada com carácter 

provisório e temporário a Missão de Estudos Agronómicos do Ultramar, que 

tinha o objectivo de fazer investigações acerca da economia agrícola, 

incluindo a elaboração da cartografia dos climas, solos, vegetação, etc. 

Competiam-lhe ainda as tarefas do estudo da biologia, nas suas diversas 

ramificações — botânica, fisiologia, genética, fitopatologia e entomologia 

— para se estabelecerem métodos científicos do cultivo das terras e 

melhoramento das plantas, assim como da sua defesa sanitária. Deveria 

estudar ainda a fertilidade dos solos e o regime das águas susceptíveis de 

serem aproveitadas para a irrigação, fazer observações e análises de química 

dos solos e tecnologia agrícola, tendo em vista o mais rentável 

aproveitamento da terra, a valorização e enriquecimento da pecuária e da 

silvicultura,etc. O novo organismo ficava integrado na Junta de 

Investigações do Ultramar.  

  Em 25 de Outubro de 1961 era fundado o Instituto de 

Investigação Agronómica de Angola e promulgado o respectivo 

regulamento, que definia os moldes em que iria funcionar. Teria a finalidade 

de estudar a ecologia agrícola, biologia, hidrologia, química, tecnologia 

agrícola e pecuária, ensaios de culturas, investigação florestal, zootécnica, 

apícola e agrícola, aclimatação de plantas, defesa fitosanitária, preparação 

de especialistas, colaboração com outros organismos especializados e de boa 

craveira científica, elaboração de trabalhos destinados à publicação, etc. 

   

  No dia 4 de Fevereiro de 1960, foi criado o Centro de 

Estudos de Pedologia Tropical, integrado na Junta de Investigações do 

Ultramar. Funcionaria em colaboração estreita com o Instituto Superior de 
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Agronomia e tinha em vista realizar estudos  de especialidade — cartografia 

dos solos, génese e caracterização das terras aráveis — facultar informações 

técnicas aos interessados, elaborar trabalhos de divulgação e sugerir novas 

iniciativas. Os estudos pedológicos tinham sido iniciados já em 1951, mas 

agora reconhecia-se a necessidade de os intensificar mais.  

  Vem a propósito esclarecer que o vocábulo "Pedologia" pode 

referir-se a duas ciências bem diferentes:— tratado da educação infantil ou 

tratado do estudo dos solos. Numa obra como esta, poderia aparecer com os 

dois sentidos, como é óbvio.  

  Um dos organismos oficiais portugueses cujo estudo se 

reveste do maior interesse para os territórios africanos, nomeadamente 

Angola, é o Centro de Documentação Científica Ultramarina, criado em 6 

de Fevereiro de 1957, integrado igualmente na Junta de Investigações do 

Ultramar. Eram-lhe atribuídos os seguintes objectivos: 

—Coordenar e intensificar as actividades documentais das bibliotecas e 

outros organismos afins, tendo em vista a reunião, conservação, estudo, 

selecção, classificação, reprodução e permuta de documentos gráficos, 

iconográficos, museográficos, etc.; 

—Cooperar com o Instituto de Investigação Científica de Angola, assim 

como com o Instituto de Investigação Científica  de Moçambique e outras 

instituições similares, nacionais e estrangeiras, na  prossecução dos seus 

fins; 

—Promover a difusão dos trabalhos dos investigadores e contribuir para a 

formação de pessoal especializado. 

  Na data de 21 de Abril de 1962, era criado na Junta de 

Investigações do Ultramar, para funcionar junto do Instituto Superior de 

Estudos Ultramarinos, o Centro de Estudos de Antropologia Cultural, com 

o fim de estudar os diferentes aspectos da cultura das sociedades humanas e 

em especial do povo português nas várias regiões em que se fixou, 

procurando valorizar o museu do instituto com a aquisição de novas peças, 

por compra ou por oferta; deveria ainda redigir trabalhos de divulgação 

cultural e procurar publicá-los, ajudando por tal forma a formação de 

investigadores e apoiando os estudiosos. Não queremos deixar de referir 

que, no mesmo dia, foram tomadas medidas de alto interesse pelo 

governador-geral de Angola, que podem ser consideradas como ponto de 

partida para a futuramente próxima fundação da Universidade de Luanda. . 

  Com a data de 12 de Setembro do ano de 1960, foi criada, no 

Instituto de Medicina Tropical, a cadeira de Antropologia Tropical, 

acrescentada às que constavam do esquema aprovado em 5 de Fevereiro de 

1955. Tinha o objectivo de estudar "o homem normal, oriundo ou radicado 
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nas regiões tropicais, e as condições genéticas ou ecológicas que pudessem 

influenciar a sua evolução biológica e adaptação". Pouco depois, em 7 de 

Dezembro, era criada nova cadeira naquele estabelecimento de ensino 

médico, a de Bioestatística, também acrescentada à enumeração referida. A 

sua finalidade era "o estudo das estatísticas vitais e demográficas do 

Ultramar, o tratamento estatístico dos dados referentes a inquéritos 

epidemiológicos ou relacionados com os problemas do povoamento e a 

apreciação estatística dos problemas de investigação e das tarefas didácticas 

do Instituto". Funcionaria ligada à disciplina de "Higiene e Climatologia". 

  Em 30 de Maio de 1962, era criado na Junta de Investigações 

do Ultramar, para funcionar junto do Instituto Superior de Estudos 

Ultramarinos, o Centro de Estudos de Antropobiologia, que substituiria o 

Centro de Estudos de Etnologia do Ultramar. Os objectivos do novo 

organismo eram: 

—Fazer estudos antropológicos sobre as populações portuguesas, quer nas 

terras de origem quer nas de opção, a fim de se avaliar a influência 

mesológica referente à aclimatação e à sobrevivência; 

—Estudar os dados recolhidos pelas Missões Antropológicas, da Junta de 

Investigações do Ultramar; 

—Promover a formação de investigadores, dentro do campo da antropologia 

tropical; 

—Redigir trabalhos destinados à publicação. 

  Os estudos etnográficos interessaram bastante os estudiosos 

de Angola, constituindo talvez o primeiro campo da actividade cultural 

desta província ultramarina portuguesa. Enquanto em muitos outros sectores 

se verificava uma pobreza angustiante e um desinteresse confrangedor, tanto 

no campo histórico e geográfico como no aspecto literário propriamente 

dito, os estudos antropológicos congregaram nomes prestigiosos, que 

honram a cultura angolana e se elevaram a níveis destacados. Sem a 

preocupação de os enumerar todos, por impossível, recordaremos os nomes 

do P. Carlos Estermann, José Redinha, Óscar Ribas, Mário Milheiro, 

Mesquitela Lima, P. Francisco Valente — mencionando apenas os que se 

destacaram nos últimos anos da presença lusíada.  

  Embora um tanto à margem deste assunto, e já que estamos a 

fazer evocação de pessoas, não deixaremos de recordar outro nome grande 

da cultura angolana, talvez mais universal do que aqueles, o prescrutador 

dos espaços siderais, fundador e organizador do Observatório Astronómico 

da Mulemba, Carlos Mar de Bettencourt Faria, cujo saber e obra científica o 

elevam no conceito de todos quantos têm a ciência em apreço e respeitam o 

esforço desinteressado (que ele desenvolveu).   
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  Em 18 de Março de 1963, era criado na Junta de 

Investigações do Ultramar, para funcionar em ligação com o Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, como passou a 

designar-se o conhecido estabelecimento de ensino de nível universitário, o 

Centro de Estudos de Desenvolvimento Comunitário. Além do tema que a 

sua denominação sugere, deveria considerar também problemas de 

geografia que lhe dissessem respeito e promover a formação de pessoal 

especializado, preparar trabalhos destinados à divulgação de conhecimentos, 

que em regra seriam publicados na revista editada pelo instituto. A dotação 

orçamentária provinha das verbas atribuídas ao Grupo de Estudos de 

Desenvolvimento Comunitário que iria substituir, e cujo arquivo e material 

receberia também. 

 

* * * 

 

  No dia 6 de Fevereiro de 1957, foi criada a Missão de Estudo 

dos Movimentos Associativos em África, com o fim de contribuir para 

melhor conhecimento destes problemas, elaborar planos de trabalho, 

apresentar ensaios para publicação tendo por base investigações efectuadas 

ou em processamento. A sua duração estava prevista para três anos, 

podendo este prazo ser prorrogado se houvesse vantagem em prolongar  

actividade deste organismo. Teve a sua duração realmente prorrogada em 20 

de Outubro de 1959, mas acabou por ser extinta em 30 de Abril de 1960. 

  Esse dia 6 de Fevereiro de 1957 ficou marcado com a 

organização de outras instituições, como seja a Missão de Estudo da 

Atracção das Grandes Cidades e do Bem-Estar Rural no Ultramar. Deveria 

estudar as relações existentes entre a economia indígena e a economia de 

mercado, prestando ainda a sua atenção a outros problemas recomendados 

por entidades oficiais ou particulares, desde que se visse neles matéria de 

interesse. Teria a duração de quatro anos, podendo ser prolongada se fosse 

necessário ou se visse vantagem em continuar os estudos empreendidos. 

Esta missão foi extinta em 9 de Fevereiro de 1959, pelo que deduzimos que 

nem sequer completou os quatro anos primitivamente estabelecidos, sinal de 

que os seus frutos não conquistaram a satisfação dos responsáveis nem 

justificavam a sua manutenção. 

  Ainda no mesmo dia, 6 de Fevereiro de 1957, era criada a 

Missão de Estudos das Minorias Étnicas do Ultramar Português. Tinha o 

objectivo de estudar esses grupos populacionais, apresentando depois o 

resultado obtido e preparando trabalhos de divulgação para serem 

publicados 
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Teria também a duração de quatro anos, e estabelecia-se o princípio da 

possibilidade da sua prorrogação. Nada sabemos a respeito da sua actuação. 

  Em 9 de Fevereiro de 1959, foi criada a Missão de Estudo da 

Missionologia Africana. Tinha em vista estudar os movimentos religiosos 

na África e redigir sobre este tema trabalhos de divulgação, que seriam 

publicados. Alguma coisa se fez, pois conhecem-se estudos desta matéria. 

Estabelecia-se-lhe igualmente a duração de quatro anos, que poderia ser 

prolongada, mas desconhecemos se isso aconteceu. 

  No dia 9 de Fevereiro de 1960, organizou-se na Junta de 

Investigações do Ultramar a Missão de Geografia Física e Humana. 

Pretendia estudar os vários aspectos desses interessantes temas de 

investigação, nos territórios transmarinos sob a dominação portuguesa. 

Teria a duração de três anos, prorrogável em caso de necessidade ou 

conveniência do serviço prestado. Sabemos que iniciou a sua actividade em 

1961. Estava previsto que a campanha de cada ano se prolongasse por três 

meses. 

  Em 20 de Fevereiro de 1961, foi criada a Missão de Estudo 

dos Problemas Migratórios e de Povoamento no Ultramar. Funcionaria na 

dependência do Centro de Estudos Políticos e Sociais, da Junta de 

Investigações do Ultramar. Tinha a finalidade de estudar os aspectos 

demográficos, sociais e económicos do movimento populacional entre 

Portugal e as terras africanas sob a sua administração, assim como o 

povoamento global do continente negro por populações brancas. Estudaria 

ainda as correntes migratórias entre as diversas parcelas que então 

constituíam o território nacional português e os países limítrofes. Deveria 

estudar também os movimentos internos verificados dentro de cada parcela 

territorial, sobretudo os que afectavam a distribuição populacional, tanto a 

urbana como a rural. 

  Finalmente, no dia 22 de Março de 1963, no Instituto 

Hidrográfico [organismo fundado em 1960 e ao qual foi confiada a 

incumbência das cartas marítimas e planos hidrográficos, da Junta de 

Investigações do Ultramar, que por sua vez recebera este encargo e o 

respectivo património da antiga Comissão de Cartografia, estabelecida em 

19 de Abril de 1883] era criada a Missão de Oceanografia Física, cujo 

plano de actividades tinha sido estabelecido pelo decreto de 22 de Setembro 

de 1960. Deveria funcionar em colaboração com o Instituto de Biologia 

Marítima e o Centro de Biologia Piscatória. Competia-lhe executar os 

trabalhos da recolha de dados e elementos solicitados pelos órgãos centrais 

do instituto e cooperar estreitamente com as entidades e organismos, 

públicos ou privados, que carecessem de embarcar cientistas ou técnicos 
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para realizarem tarefas oceanográficas. 

  Esta longa e para muitos fastiosa resenha pode deixar-nos a 

convicção de que muitas iniciativas foram tomadas para conceder vantagens 

bem determinadas, que algumas deveriam ter apenas o objectivo de 

impressionar, tendo somente umas poucas produzido resultados 

satisfatórios. No entanto, ajudar-nos-á a compreender que houve estudiosos 

dos problemas ultramarinos, que os temas que lhes eram específicos 

encontraram um ou outro entusiasta que tentou equacioná-los. 

  O conhecimento científico das terras, das gentes e mesmo da 

potencialidade ultramarina esteve sempre dependente do entusiasmo de um 

núcleo de apaixonados. Encontramo-los nos domínios das ciências 

geográficas e históricas, e também se encontram no campo das ciências 

humanas. Alguns nomes são suficientemente conhecidos; mas há outros 

que, mesmo sem se celebrizarem, contribuiram e não pouco para que 

Angola pudesse acordar da letargia de um sono de séculos e tomar o lugar 

que lhe compete no concerto das nações, como país livre, independente e 

culto. 
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SECTOR AGRÁRIO 

 

  Quando fixamos a nossa atenção sobre diversos períodos da 

História de Angola, não podemos deixar de reconhecer características bem 

definidas na actuação dos responsáveis e dos elementos mais 

preponderantes da população. Até aos meados do século XIX, quase toda a 

vida angolana girava em torno do comércio escclavagista, que se praticou ao 

longo de séculos e foi uma das mais fáceis e rápidas formas de um pequeno 

grupo enriquecer desmedidamente. Com a evolução da mentalidade que se 

ficou devendo às ideias filantrópicas difundidas naquela centúria, surgiram 

condições que levaram à abolição do tráfico e, consequentemente, a 

desenvolver novas formas de actividade e a procurar outras fontes de 

riqueza. Verificou-se que Angola poderia tornar-se um território progressivo 

se desenvolvesse a sua agricultura, procurando na exploração da terra os 

valores materiais que até então tinham sido arrancados da mina da 

escravaria, como alguns governantes lhe chamaram. 

  As primeiras tentativas da exploração agrícola intensiva vêm 

dos meados do século passado. Ao longo de cem anos podemos reconhecer 

que se fizeram diversas arrancadas, experiências nem sempre frutuosas. E 

começou a sentir-se desde logo a necessidade de preparar técnicos capazes 

de dirigirem as grandes explorações agrícolas, realizando as diversas tarefas 

de maneira a tirar delas o máximo rendimento. Não é difícil relacionar os 

períodos de entusiasmo ou de desânimo com causas aparentemente 

estranhas ao continente mas que podem inserir-se no contexto universal. Se 

em certo momento foi o café que prendeu as atenções, noutros períodos 

dedicou-se maior interesse ao algodão ou ao sisal, de acordo com as 

solicitações e exigências dos mercados europeus, acompanhando as 

alterações dos preços. O milho e o feijão chegaram a ter honras de produtos 

ricos, mas bastou que se calassem os canhões, na segunda guerra mundial, 

para que caíssem ao nível das culturas de subsistência, com reduzido 

interesse comercial. 

  Este trabalho não nos permite fazer o estudo das oscilações 

registadas na balança mercantil, sendo muito outro o nosso intento. As 

considerações que apresentamos apenas pretendem justificar o interesse que 

a preparação de técnicos agrícolas conseguiu captar no espírito daqueles que 

se preocuparam com o progresso de Angola, registado nas páginas já 
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passadas e também nas que vão seguir-se. Em face do exposto, iniciemos 

breve revista às iniciativas escolares que se prendem com o sector agrário. 

  Em 28 de Março de 1945, foi aprovado e posto em execução 

o orçamento da Escola de Regentes Agrícolas de Tchivinguiro, oficialmente 

designada por Escola Agro-Pecuária Dr.Francisco Machado, que atingia a 

importância de trezentos e sessenta e dois contos; era director deste 

estabelecimento de ensino Alberto Ferreira da Silva, que subscrevia aquele 

orçamento. Poderíamos fazer repetidas referências deste tipo, mas 

entendemos que isso não oferece qualquer interesse; limitamo-nos a esta, a 

título de exemplo. 

  Dando cumprimento ao disposto no diploma de 15 de 

Outubro de 1956, foi aplicado em Angola, com algumas alterações, o 

Regulamento do Ensino Médio Agrícola, que neste território era ministrado 

apenas na escola de Tchivinguiro. O estudo ali professado tinha a duração 

de cinco anos e  a denominação e programas seguintes: 

 

 CURSO DE REGENTES AGRÍCOLAS 

 

  1º ANO 

—Português;    Inglês; 

—História Geral e História Pátria; Geografia; 

—Botânica;    Físico-Química; 

—Matemática;   Desenho; 

—Trabalhos Agrícolas;  Oficinas  (madeira e ferro). 

 

  2º ANO 

—As mesmas disciplinas, substituindo a Botânica por Zoologia e 

Mineralogia, esta sob a modalidade de "geologia aplicada". 

 

  3º ANO 

—Zoologia;    Físico-Química; 

—Culturas Arvenses;   Agrologia (Física Agrícola); 

—Horticultura e Floricultura;  Mecânica e Máquinas Agrícolas; 

—Topografia;    Oficinas  (madeira e ferro). 

 

  4º ANO 

—Culturas Arvenses;   Patologia Vegetal; 

—Arboricultura;   Zootecnia; 

—Tecnologia e Indústrias Agrícolas; Mecânica e Máquinas Agrícolas; 

—Hidráulica;    Culturas Metropolitanas. 
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  5º ANO 

—Patologia Vegetal;   Zootecnia; 

—Tecnologia e Indústrias Agrícolas; Construções Rurais; 

—Silvicultura e Agricultura;  Administração e Contabilidade; 

—Culturas Metropolitanas;  Higiene; 

—Organização Política e Administrativa da Nação. 

 

  Em 13 de Outubro de 1956, foram tomadas medidas 

referentes à aplicação em Angola do ensino elementar agrícola, ou seja o 

ensino prático da agricultura, tendo em vista a preparação de feitores e 

capatazes. Ficaria na dependência dos Serviços de Instrução, ao contrário do 

que outrora se fizera, quando esteve subordinado ao sector oficial 

especificamente agrário. Ao mesmo tempo declarava-se que se daria novo 

incremento ao ensino médio, tendo em mente o que dois dias mais tarde se 

publicou e que acabamos de referir. Esclarecia-se, efectivamente, que este 

tipo de instrução seria ministrado na Escola Agro-Pecuária Dr.Francisco 

Machado, que nos parece ser designação nova, dada pela primeira vez por 

este diploma. 

  Demorou ainda alguns anos a organizar outra escola em que 

fosse ensinada a matéria apresentada e cursadas as cadeiras do respectivo 

curso. Apenas em 26 de Outubro de 1961 se menciona a localização de uma 

escola prática da agricultura, na cidade de Salazar (Dalatando), com 

referência expressa ao que cinco anos antes se legislara.  

  Alguns meses mais tarde, em 4 de Abril de 1962, foi 

revogado o diploma legislativo que, em 31 de Julho de 1957, se dizia ter 

estabelecido o modo de funcionamento das escolas práticas de agricultura, 

actualizando os métodos de ensino e a matéria do curso assim como os 

objectivos que se procurava atingir. O documento estabelecia dois anos de 

estudo teórico em que seriam professadas as cadeiras de: 

—Língua Portuguesa e História Pátria; 

—Ciências da Natureza; 

—Matemática; 

—Desenho; 

—Iniciação Agrícola e Trabalhos Manuais. 

  Os cursos práticos abrangiam diversas actividades que 

tinham relação com a agricultura, a criação de gado e a exploração silvícola 

e eram apresentados sob as seguintes denominações: 

—Curso de Práticos Agrícolas; 

—Curso de Práticos Pecuários; 
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—Curso de Práticos Florestais. 

  Nas páginas que vão seguir-se, reportar-nos-emos a alguns 

estabelecimentos de ensino com historial digno de nota mas que não 

estavam na dependência dos Serviços de Instrução, pois eram mantidos 

pelos organismos públicos responsáveis pelo sector agrícola. A sua 

definição não é muito exacta e por vezes até surgem dúvidas  quanto às 

denominações dadas e quanto à modalidade do seu funcionamento. 

  Em 13 de Agosto de 1947, num documento oficial 

reconhecia-se haver notória falta de pessoal preparado para colaborar com 

os Serviços Geográficos e Cadastrais, e em face disso determinou-se que o 

ensino do primeiro grau do curso ministrado na Escola de Agrimensura, 

cujo regulamento fora aprovado em 18 de Setembro de 1940, passaria a ser 

orientado pelos seguintes tópicos: 

 

  1ª PARTE 

—Prática de campo, durante quatro meses, nas brigadas ou trabalhos 

técnicos dos Serviços Geográficos e Cadastrais, visando a obtenção de 

conhecimentos elementares relativos aos métodos de levantamento e aos 

instrumentos e aparelhos empregados. 

 

  2ª PARTE 

—Curso teórico, de seis meses, sobre as matérias que constituíam o 

programa aprovado oficialmente. 

 

  3ª PARTE 

—Tirocínio de campo, durante dois meses, sobre as matérias do curso 

teórico, para os alunos que tivessem obtido aproveitamento. 

 

  4ª PARTE 

—Exame final, constando de uma prova escrita e uma prova oral, sobre as 

matérias do programa ministrado nas aulas. 

 

  No dia 29 de Setembro de 1948, reconhecendo-se ser 

necessário e urgente preencher as vagas existentes nos quadros dos Serviços 

Geográficos e Cadastrais e que o número de candidatos habilitados tinha 

sido insuficiente, foram admitidos a exame do primeiro grau da Escola de 

Agrimensura os indivíduos que tivessem o curso geral dos liceus, no caso de 

não haver número suficiente de candidatos com o curso complementar de 

ciências, ao tempo vulgarmente designado por "sétimo ano". Admitiam-se 

ainda ao exame final os indivíduos em condições de requererem a matrícula 
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naquela escola, sendo submetidos a uma prova prática de campo, de que 

seriam dispensados aqueles que, por trabalhos anteriormente realizados, 

demonstrassem possuir os conhecimentos respectivos e, portanto, 

habilitação correspondente. Que confusão! 

  O Regulamento dos Serviços Geográficos e Cadastrais, 

promulgado em 8 de Março de 1950, refere-se à sua Escola de Topografia e 

Agrimensura, alterando um pouco a designação que estamos habituados a 

encontrar. Afirma aquele documento ministrarem-se ali os cursos elementar 

e complementar de topografia, a que se refere o decreto de 14 de Novembro 

de 1946. O primeiro compreendia dois meses de prática de campo, seis 

meses de aulas e quatro meses de tirocínio; o segundo abrangia seis meses 

de estágio, durante o qual fariam trabalhos práticos, assistiriam a um ciclo 

de palestras informativas e elaborariam memórias descritivas sobre temas de 

interesse, relacionados com o curso. Damos aqui os tópicos correspondentes 

 

  CURSO ELEMENTAR DE TOPOGRAFIA 

 

—Estudo dos instrumentos empregados em trabalhos topográficos; 

—Trigonometria esférica; 

—Escalas e projecções; 

—Generalidades sobre o relevo terrestre; 

—Operações topográficas; 

—Levantamentos fotogramétricos; 

—Noções de astronomia aplicada à topografia; 

—Desenho topográfico; 

—Legislação sobre concessões de terreno. 

 

  CURSO COMPLEMENTAR DE TOPOGRAFIA 

 

—Noções gerais sobre a teoria dos erros; 

—Ideia geral sobre a forma da Terra; 

—Noções de cartografia; 

—Operações geodésicas; 

—Noções de astronomia geodésica; 

—Levantamentos cadastrais; 

—Organização. 

 

  Uma portaria com a data de 21 de Outubro de 1959 distribuiu 

a verba global destinada à manutenção e sustentação da Escola de 

Topografia e Agrimensura. Por ela ficamos sabendo que estava ainda em 
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funcionamento; outras referências à sua actividade são praticamente 

nulas.Tinha orçamentada a quantia de duzentos e cinquenta contos.  

  Em 16 de Fevereiro de 1963, determinou-se que continuasse 

a ser ministrado na Escola de Topografia e Agrimensura  o ensino teórico e 

prático, recomendável para uma boa preparação profissional, aos 

funcionários e empregados dos Serviços Geográficos e Cadastrais, de que 

dependia. Fazia-se menção especial das matérias que diziam respeito ao 

aperfeiçoamento de operadores de restituição, desenhadores e montadores-

preparadores de impressão de folhas. Tinha sido acordado entre aquele 

organismo e a Junta Autónoma das Estradas de Angola, através dos seus 

responsáveis superiores, que frequentariam a Escola de Topografia e 

Agrimensura cinco funcionários da Junta, sendo três operadores de 

restituição e dois desenhadores fotogramétricos. Os cursos poderiam ser 

frequentados ainda por outros funcionários, empregados nos Serviços 

Geográficos e Cadastrais, e durariam até 31 de Março de 1964, podendo este 

prazo ser prorrogado se houvesse vantagem nisso. Este pormenor leva-nos a 

pensar que o estabelecimento não tivesse funcionamento normal, mas 

realizasse cursos de preparação técnica e profissional quando se verificasse 

haver necessidade de preparar funcionários ou valorizar os antigos.   

  Em 22 de Maio de 1957, foi aprovado e posto em execução o 

Regulamento do Ensino Elementar Agrícola, para indígenas nas escolas do 

magistério de adaptação das missões católicas, e para os não-indígenas nas 

escolas elementares regionais de agricultura, nessa data criadas. O decreto 

esclarecia que a sua localização, não definida, seria mais tarde determinada 

pelo governador-geral. As escolas elementares regionais de agricultura que 

viessem  a ser estabelecidas ficariam com pessoal docente recrutado entre os 

regentes agrícolas, professores primários, práticos agrícolas e enfermeiros. 

Ministrariam o ensino em três graus, a saber: 

—Ensino primário elementar; 

—Habilitações literárias complementares, incluindo as disciplinas de 

Língua 

 Portuguesa, História Pátria, Geografia e Botânica; 

—Preparação teórica profissional, julgada conveniente. 

  No dia 31 de Julho de 1957, foi aprovado o Regulamento das 

Escolas Práticas de Agricultura. O curso de prático agrícola, nelas 

ministrado, abrangia as cadeiras: 

—Língua e História Pátria;  Matemática; 

—Ciências Geográfico-Naturais; Desenho; 

—Noções de solo e clima;  Operações culturais; 

—Máquinas agrícolas e motores; Culturas arvenses; 
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—Horticultura e jardinagem;  Noções de agrimensura; 

—Noções de silvicultura;  Pomares, palmares e cafezais; 

—Culturas tropicais;   Noções de tecnologia agrícola; 

—Noções de tecnologia pecuária; Criação e exploração de gados; 

—Noções de fitossanidade;  Economia e contabilidade agrícola; 

—Noções de fisiologia externa dos animais domésticos; 

—Alimentação, higiene e primeiros socorros veterinários; 

—Noção  de construções rurais e hidráulica agrícola; 

—Trabalhos de oficina (aproveitamento e utilização da madeira e do ferro); 

— Língua Francesa (curso livre); 

—Actividades circum-escolares, incluindo os serviços de campo. 

  O corpo docente tinha agora constituição muito diferente da 

que poderíamos imaginar, pois era formado por cinco professores técnicos, 

um dos quais seria o director, um professor do ensino liceal e três 

professores auxiliares. Os cinco técnicos compreendiam três engenheiros 

agrónomos, um engenheiro silvicultor e um médico veterinário. O professor 

liceal ficaria encarregado de ministrar o ensino da Língua Portuguesa, 

História e Francês. Os professores auxiliares destinavam-se a ensinar 

Religião e Moral, Canto Coral, e Educação Física. 

  O plano de estudos abrangia dois anos para o ciclo 

preparatório e três anos para o ciclo profissional, sendo o último mais 

dedicado ao tirocínio. O documento que estabelecia os programas foi 

subscrito pelo chefe dos Serviços de Instrução, Rafael Ávila de Azevedo. 

Estamos inclinados para aceitar a hipótese de nunca este esquema ter sido 

plenamente executado; esta característica, infelizmente, era mais comum do 

que deveria ser, o que permite fazer  muitos e antagónicos juízos, tirar 

muitas e discordantes conclusões. 

 

* * * 

 

  Vamos encerrar este capítulo com referência a dois pontos 

estranhos ao tema, apenas como elementos exóticos de escasso interesse. 

Em 14 de Dezembro de 1960, foram fixados os salários dos aprendizes da 

Imprensa Nacional de Angola — que podemos considerar alunos da Escola 

de Artes Gráficas — e que eram dos quantitativos seguintes: 

 

—1º ANO  300$00 

—2º ANO  350$00 

—3º ANO  400$00 

—4º ANO  450$00 
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—AJUDANTES 750$00 

 

  A idade de admissão era estabelecida dentro dos limites de 

treze a quinze anos para os candidatos que tivessem o segundo ano do curso 

industrial  (que teriam preferência),  ou dos doze aos catorze anos para os 

que tivessem apenas o exame da quarta classe do ensino primário 

(considerados suplentes em relação aos primeiros). A Escola de Artes 

Gráficas, estabelecida junto da Imprensa Nacional de Angola, não era um 

estabelecimento de ensino nos moldes habituais, mas sim um grupo de 

aprendizes de um ofício ou profissão, com base empírica, apoiada na prática 

prolongada do trabalho correspondente. 

  Também queremos referir que em 25 de Abril de 1945 foi 

tornada pública a informação de que a Escola de Quadros Militares, para a 

formação de sargentos e oficiais do exército, que funcionou durante bastante 

tempo em Vila Teixeira da Silva [e a que poderíamos fazer referências mais 

pormenorizadas, pois são frequentes as notícias relativas ao seu 

funcionamento], passara desde o dia 9 desse mês a funcionar na cidade de 

Nova Lisboa. Não sabemos em que data foi fundada ou reestruturada a 

partir de outra anterior. Funcionava nos moldes das suas congéneres de 

Portugal ou de qualquer outro país. Manteve-se em actividade até ao final da 

presença portuguesa em Angola. Tal como as demais atrás referidas, não 

dependia sob nenhum aspecto dos Serviços de Educação, pertencia ao foro 

militar. Ministrava aos seus inscritos a instrução própria do Curso de 

Oficiais Milicianos e também do Curso de Sargentos Milicianos. 

 

 



595 

 

 

 

 

SECRETARIA PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO 

 
  A criação da Secretaria Provincial de Educação, em Angola, 

justificava-se devido a ter sido registada extraordinária expansão da 

actividade cultural, pois os organismos com ela relacionados haviam 

alargado os seus quadros e as suas funções, contando elevado número de 

servidores, de diversas categorias. Os responsáveis tinham a intenção de, 

com ela, acelerar ainda mais a difusão da escolaridade, intensificar a acção 

desenvolvida, recuperar o atraso antigo e dar às populações a melhor e mais 

valiosa forma de se elevarem e progredirem. 

  A extensão da escolaridade justificava, pois, que se 

autonomizassem esses serviços, aumentando a sua importância. As 

necessidades clamorosas dos habitantes, quer os que residiam nas maiores 

cidades quer os que habitavam humildes quimbos, impunham a adopção de 

medidas tendentes a acelerar o progresso e a pôr à disposição das novas 

gerações este precioso meio de desenvolvimento. 

  Torna-se fácil fazer o historial dos poucos anos que se 

seguiram à criação da Secretaria Provincial de Educação. As iniciativas 

tomadas dão matéria para relatos pormenorizados e as medidas postas em 

prática merecem minuciosa análise. 

  Vendo o problema com objectividade, a suposta facilidade 

desaparece para dar lugar a uma relativa e compreensível hesitação. As 

realizações empreendidas só indirecta e difusamente se reflectiram sobre o 

futuro, não tendo produzido os frutos que deveriam ter dado, por motivos 

óbvios. Mesmo assim, tiveram funda repercussão nos acontecimentos e 

proporcionaram condições de vida diferentes das do passado ainda próximo.  

  Nem tudo correu bem. Nem sempre se escolheu o melhor 

caminho. Não foi possível encetar a corrida no momento mais favorável. 

Não se conseguiu enfrentar vitoriosamente todos os obstáculos. Cometeram-

se erros  cujos resultados são bem manifestos. E se uma parte tem natural 

desculpa, houve outros que podiam e deviam ter sido evitados. 

  Torna-se intrincado fazer análise profunda e estudo 

minucioso dos factos e das suas consequências. A evolução política e social 

do país, após a independência, tornou isso ainda mais difícil, pois houve um 

condicionalismo de rotura, verdadeira síncope institucional. No entanto, não 

deixaremos de tecer leves considerações, baseadas em observação atenta, no 
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convívio de alguns anos com o ambiente local, no contacto estreito com  

numerosos responsáveis, na qualidade de estudioso dos problemas e de 

cidadão consciente e responsável. 

  É possível que a visão panorâmica dos assuntos não permita 

apreciá-los sob todos os seus aspectos. Poderemos ter opinião discutível e 

com que nem todos concordem. E se pudéssemos obter declarações de 

muitos responsáveis, elas apenas justificariam a acção desenvolvida, sem 

que assumissem a quota-parte da responsabilidade que lhes possa caber. 

  Podemos marcar o início da actividade da Secretaria 

Provincial de Educação no dia 1 de Janeiro de 1964. Não é possível fazer a 

sua crónica sem referir o nome do governante que mais de perto se prende 

com ela [e que para muitos se confunde com o da instituição], o Dr.José 

Pinheiro da Silva. Foi o primeiro titular e o que mais tempo se manteve à 

frente do departamento, tendo desempenhado o cargo durante mais anos do 

que todos os demais. O desenvolvimento cultural, a expansão da 

escolaridade ficaram a dever-se em boa parte aos seus esforços  e dedicação. 

A sua actuação foi reconhecida mesmo por muitos dos seus adversários 

políticos,  que se referiam  elogiosamente aos seus méritos de 

empreendedor. 

  A estruturação da Secretaria Provincial de Educação, a partir 

de 1 de Janeiro de 1964, criou em Angola condições novas, que vieram 

reflectir-se nos resultados futuros. Se o estudo da evolução cultural angolana 

pode ser dividido em períodos destacados, um deles bem poderia tomar 

como linha de demarcação este notável acontecimento. No entanto, 

devemos ter em consideração o pormenor de em data muito próxima terem 

sido instituídos os estudos universitários — outro marco que também 

poderia servir para delimitar períodos.  

  Atendendo à proximidade das datas, sendo a Universidade de 

Luanda  inaugurada em 6 de Outubro de 1963 e a Secretaria de Educação ter 

funcionado a partir de 31 de Dezembro do mesmo ano, podemos aceitar os 

dois factos como simultâneos, sem dificuldade e sem qualquer tipo de 

susceptibilidade. Embora se trate de entidades distintas, pois os Estudos 

Universitários integraram-se na "Universidade Portuguesa" sem 

subordinação directa ao Governo-Geral de Angola, a não ser para a abertura 

de créditos financeiros necessários ao seu funcionamento, tinham ambas a 

finalidade de promover e facilitar a instrução e a cultura intelectual.  

  A Secretaria Provincial de Educação abrangia as seguintes 

principais dependências: 

—Gabinete do Secretário Provincial; 

—Inspecção do Ensino; 



597 

—Direcção dos Serviços de Educação; 

—Instituto de Investigação Científica de Angola; 

—Mocidade Portuguesa; 

—Mocidade Portuguesa Feminina; 

—Conselho Provincial de Educação Física. 

  Os problemas relativos à Secretaria Provincial de Educação 

foram confiados ao zelo do secretário provincial de Saúde, Trabalho, 

Previdência e Assistência, que então era o Dr.João Baptista Duarte Pinheira, 

enquanto não fosse nomeado um titular. Isso veio a acontecer no dia 20 de 

Março de 1964, sendo escolhido para o cargo o professor assistente dos 

Estudos Gerais Universitários de Angola, Dr.José Pinheiro da Silva [que 

nunca chegou a leccionar neste estabelecimento de ensino]. Tomou posse do 

lugar, em Lisboa, no dia 23 e entrou em exercício, em Luanda, no dia 26 de 

Março daquele ano. 

  A título de curiosidade, apontaremos neste momento que o 

lugar foi apenas ocupado por quatro individualidades: — Pinheiro da Silva, 

Stott Howorth, Alambre dos Santos e Marques Pinto (este com a designação 

de "Secretário de Estado", pois fazia parte do Governo Provisório nomeado 

depois de mudança de regime político, em Portugal). Com a tomada de 

posse do Governo de Transição de Angola, em 31 de Janeiro de 1975, 

ascendeu ao cargo de "Ministro da Educação Nacional" o militante de União 

Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, Jerónimo Wanga. 

  Um dos primeiros problemas que houve necessidade de 

enfrentar logo a seguir foi o da instalação dos serviços burucráticos, pelo 

que se deu início à construção de um bom imóvel, ladeado por edifícios de 

menores dimensões, para departamentos integrados mas de feição diferente. 

Quando chegou o momento de Angola ascender à independência, o 

Ministério da Educação e Cultura encontrou condições que permitiram 

alojar bem as distintas secções. Não podemos registar datas que se 

relacionem com a construção; apenas podemos referir que, em 22 de 

Dezembro de 1967, era autorizada a aquisição de dois elevadores para o 

edifício dos Serviços de Educação, já em fase adiantada, tendo pouco depois 

transitado para ali as diversas repartições, até então disseminadas por vários 

locais, por vezes distantes entre si. 

  Com a data de 19 de Dezembro de 1964, era atribuída aos 

Serviços de Estatística Geral a obrigação de elaborar e manter actualizadas 

todas as informações relativas à estatística do ensino. Os respectivos dados 

seriam incluídos na publicação que aquele organismo costumava 

empreender, adoptando-se a designação genérica de Estatística da 

Educação. Ao mesmo tempo eram determinados os modelos oficiais a 
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adoptar e definidos os prazos que cada responsável, entidade ou organismo, 

deveria respeitar e cumprir. A condensação dos dados referentes às escolas e 

aos professores no departamento especializado veio facilitar muito a 

consulta; as próprias autoridades se serviam dela, por mais fácil e rápida, 

mesmo quando podiam encontrar nos seus arquivos os elementos 

procurados. 

  Eram obrigados a fornecer dados respeitantes ao ensino todos 

aqueles que tivessem a responsabilidade da direcção dos estabelecimentos 

— reitores universitários, liceais ou de seminários; directores de institutos, 

escolas industriais e comerciais, magistério primário, habilitação de 

professores de posto, técnicas de qualquer espedialidade; missões religiosas 

de todas as confissões; escolas primárias e postos escolares; escolas 

particulares. A estatística do ensino primário, por determinação oficial, 

deveria ser feita através das secções ou repartições escolares distritais, que a 

enviariam ao seu destino. 

 

* * * 

 

  Em 11 de Agosto de 1965, o Ministério da Educação 

Nacional, de Lisboa, foi autorizado a conceder vantagens aos estudantes que 

prestassem ou tivessem prestado já o serviço militar. Travava-se nessa altura 

a guerra da libertação dos territórios ultramarinos, para a qual foram 

chamados milhares de jovens, muito recrutados entre os estudantes e que 

por isso se sentiam prejudicados. As autoridades portuguesas tomaram 

medidas tendentes a minorar esses prejuízos e também a só interromperem 

os estudos para cumprirem o serviço militar quando o aproveitamento não 

fosse positivo. Numerosos estudantes puderam concluir os seus cursos antes 

de se integrarem na tropa; e os que foram constrangidos a incorporar-se não 

deixaram de ser beneficiados com vantagens excepcionais. Os militares 

dispunham de várias épocas de exame, em todos os graus do ensino, durante 

dilatado período, mesmo depois de concluirem as obrigações castrenses. 

  No dia 26 de Abril de 1966, era mais pormenorizadamente 

regularizada a preferência na colocação de professores, nas localidades onde 

os respectivos cônjuges desempenhassem funções públicas, com carácter 

estável. A ordem de prioridade seria estabelecida tendo em conta: 

—Professores casados com professores; 

—Professores casados com outros funcionários; 

—Professores viúvos, separados judicialmente, ou que tivessem filhos a 

estudar em estabelecimentos de grau que não houvesse na localidade; 

—Professores que tivessem maiores encargos familiares. 
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  Foram publicadas em 6 de Maio de 1967 as normas de 

funcionamento da Inspecção Provincial de Educação, organismo integrado 

na estrutura burocrática respectiva e que se dizia ter sido estabelecido em 

moldes diferentes dos antigos, por determinação de 20 de Julho de 1965. 

Eram, segundo as diversas garantias, ordenadas desta maneira: 

—Nomeação para cargos directivos; 

—Contacto com os professores, em orientação pedagógica, fiscalização e 

apuramento de competência e dedicação profissional; 

—Organização de horários e turmas nos estabelecimentos de ensino, 

sobretudo nos que fossem regidos por agentes menos classificados; 

—Realização de provas de passagem de classe e exames finais de ciclo; 

—Estabilização do pessoal docente e sua fixação quanto a localidades e 

estabelecimentos; 

—Abertura de escolas e colégios, envidando esforços para que o edifício e o 

pessoal satisfizessem as exigências de segurança, moralidade e competência 

pedagógica; 

—Reunião de indicações exactas quanto às relações que deveria fomentar e 

procurar manter entre os diversos sectores dos serviços e destes entre si, 

pondo em destaque a colaboração que deveria prestar à Direcção dos 

Serviços de Educação — de que se considerava organismo paralelo, seu 

complemento e suplemento.  

  Em 15 de Dezembro do mesmo ano de 1967, foram feitas 

alterações ao regime de férias escolares, determinando-se que seriam assim: 

—Férias de Natal — Do dia 19 de Dezembro ao dia 3 de Janeiro, inclusive; 

—Férias de Carnaval — De sábado a quarta-feira, inclusive; 

—Férias de Páscoa — De 5 a 31 de Março, inclusive; nos anos em que a 

Páscoa não fosse abrangida, seriam feriados os três últimos dias da Semana 

Santa, de quinta-feira a sábado. 

  Determinava-se ainda que, em nenhum caso, as férias 

podiam ser antecipadas ou prolongadas, nem mesmo para trabalhos 

escolares, como reuniões de averiguação do aproveitamento discente. 

Devemos, no entanto, lembrar, quanto a este pormenor, que sempre se 

anteciparam e prolongaram, umas vezes com a complacência dos 

professores e outras vezes por iniciativa dos alunos. Estes aproveitavam a 

oportunidade para darem larga à euforia do fim do período ou ano escolar, 

chegando por vezes a registar-se abusos. Acontecia algo semelhante no 

início do ano lectivo, pondo em prática as praxes académicas, 

manifestações obsoletas que quase sempre denunciam mau gosto e péssima 

educação; representam muitas vezes falta de civismo para com os outros e 

de respeito por si próprio. 
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  A legislação referente ao ensino, nomeadamente o ensino 

primário, estava muito desactualizada e dispersava-se por numerosos 

diplomas. Reconhecendo-se a necessidade de pôr ordem neste aspecto, foi 

elaborado novo Regulamento do Ensino Primário Elementar, publicado 

com a data de 7 de Agosto de 1968. 

 

* * * 

 

  Um despacho lavrado em 17 de Julho de 1970 autorizou a 

realização de exames nos estabelecimentos de ensino particular; reconhecia-

se que prestavam relevantes serviços à educação e colaboravam com os 

poderes constituídos na difusão da cultura popular e divulgação da 

alfabetização; aceitava-se ainda que poderiam colher-se melhores frutos do 

que os até então produzidos se houvesse mais perfeita colaboração com o 

sector oficial, cooperando harmoniosamente com os seus professores na 

consecução do objectivo comum. Era isto o que afirmava o diploma oficial 

em questão; pode, porém, pôr-se em dúvida que fosse exactamente assim; 

na sua quase totalidade, as escolas particulares funcionavam tendo em vista 

o interesse material, contribuindo até para a manutenção de barreiras sociais 

por serem refúgio dos filhos de famílias de maiores proventos — 

espalhando o conceito de que o seu nível de ensino era mais elevado, o grau 

de educação mais destacado, a eficiência pedagógica mais frutuosa, a 

procedência dos seus alunos mais seleccionada. 

  Nem tudo era verdade, mas nem tudo seria invenção. Havia 

muitos europeus e alguns africanos que, por pruridos de classe, preferiam os 

colégios às escolas oficiais, que ofereciam apenas horários mais adequados 

e maior permanência diária na escola, pois as aulas públicas estavam 

sobrecarregadas e superlotadas. Não seremos injustos se dissermos que, 

salvo poucas e honrosas excepções, por tal motivo ainda mais honrosas, os 

responsáveis pelas escolas particulares não souberam nem quiseram honrar 

a meritória actividade a que se dedicavam, que grande número desacreditou! 

  Em 1 de Outubro de 1970, foi criada a Telescola, serviço 

público destinado a servir a difusão da cultura e a incentivar a escolaridade, 

por meio de cursos ministrados através da radiodifusão. Simultaneamente, 

regulava-se em esquema o seu funcionamento e actividade. Outro diploma, 

ou seja, o despacho de 28 de Outubro, criou cursos de adultos que poderiam 

funcionar ao abrigo de portaria em referência, regulamentando melhor a 

estruturação da Telescola, que não passou de tentativa débil e experiência 

sem base sólida; nunca houve o cuidado de preparar mestres que 

produzissem e ministrassem boas lições, com planos mais perfeitos e 
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realizados com melhor técnica. O que se tentou carecia de eficiência; os 

autores não conheciam a prática radiofónica; os realizadores nada sabiam de 

pedagogia nem de didáctica; os locutores tentavam cobrir defeitos que 

algumas vezes ainda aumentavam, e suprir qualidades que até 

frequentemente conseguiam desvanecer... Não se afastou o nosso tradicional 

defeito, o uso e abuso do improviso, com todas as suas consequências. 

  No dia 22 de Agosto de 1972, foi tornada extensiva ao 

Ultramar português a disposição legal que instituía a gratuitidade relativa à 

escolaridade obrigatória a ministrar pelas escolas preparatórias públicas e 

postos oficiais da Telescola. O respectivo diploma tinha sido promulgado 

em 20 de Junho do mesmo ano. 

  Muitas pessoas insurgiam-se contra a manutenção da licença 

graciosa, concedida aos funcionários públicos e empregados mais 

categorizados das principais empresas comerciais e industriais. Dizia-se 

constituir uma prerrogativa colonialista, outrora só concedida aos europeus. 

Até perto dos meados do século XX, apenas os funcionários cuja origem 

natal fosse estranha ao território podiam gozar deste dilatado período de 

férias, com direito a viagens gratuitas e ao vencimento integral. Havia entre 

os africanos que defendesse o seu alargamento aos naturais — talvez para 

ascenderem ao nível dos brancos, talvez porque pensassem que, não sendo 

isso possível, por impraticável, seria uma boa forma de a combater! 

  A tradição das licenças graciosas tinha os seus detractores 

que a impugnavam como labéu colonialista; tinha também impugnadores 

decididos entre os funcionários mais humildes, que viam nela uma forma de 

favorecer os privilegiados, por eles não terem condições de a usufruírem. Na 

verdade, nem todos podiam dar-se ao luxo de fazer turismo durante vários 

meses — que alguns funcionários conseguiam ainda dilatar mais! 

  Havia ainda outro inconveniente, que se sentia mas a que só 

demasiado tarde pôde, soube ou quis dar-se remédio — a perturbação 

ocasionada na manutenção dos serviços. Quanto aos professores e 

funcionários judiciais, via-se haver possibilidade de fazer coincidir a licença 

graciosa com as férias normais. Tendo isso em consideração, o decreto de 

17 de Abril de 1973 determinou que os professores, de qualquer grau do 

ensino, gozassem a licença graciosa de dois em dois anos (em vez de cinco 

em cinco de anteriormente) durante as férias grandes anuais, sem as 

ultrapassar, utilizando nas suas deslocações o transporte aéreo por conta do 

Estado. Este diploma foi publicado em Angola no dia 27 de Abril e  

aplicado já nesse ano. Pouco antes tinha sido imposta esta medida aos 

funcionários judiciais, o que nos leva a concluir que as autoridades têm 

dificuldade em coordenar medidas e simplificar a burocracia! 
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  Em 18 de Dezembro do mesmo ano de 1973, foi aprovado e 

publicado o Estatuto Orgânico da Secretaria Provincial de Educação, 

assim como das demais que constituíam o Governo-Geral de Angola. 

Introduziu-se nessa ocasião, no conjunto de serviços dela dependentes, o 

Gabinete de Estudos e o Gabinete de Relações Públicas, de cuja actividade 

se esperavam bons resultados. A evolução política, porém, veio alterar e 

inutilizar todos estes projectos! 

 

* * * 

 

  Em 25 de Janeiro de 1975, publicava-se um diploma que 

regulava o funcionamento dos chamados órgãos escolares tradicionais do 

Ensino Preparatório e Secundário, sendo revogada toda a legislação que se 

lhe opusesse. Os títulos que se encontram no corpo do decreto-lei diferem 

do que vem no sumário do Boletim Oficial de Angola, daquele dia, e são: 

—Da Gestão dos Estabelecimentos de Ensino Preparatório e Secundário; 

—Da Comissão Pedagógica; 

—Do Conselho Administrativo; 

—Do Conselho Disciplinar; 

—Da Comissão de Escola; 

—Das Assembleias. 

  Devemos ter presente que por aqueles dias se registou uma 

verdadeira enchente de documentos legais a alterar profundamente as 

estruturas de grande número de actividades, públicas e particulares. Estava a 

terminar o período de governação de Rosa Coutinho, discutida figura do 

plano colonial luso-angolano, e foram promulgados diplomas de cuja 

validade desde logo se duvidou; alguns foram conservados, mas outros  

imediatamente abolidos; toda a gente se convenceu de que pretendia marcar 

posição clara e encaminhar a evolução do processo de descolonização em 

sentido premeditado, antecipando-se ao Governo de Transição, que tomou 

posse no último dia daquele mês, mas que os acontecimentos futuros vieram 

demonstrar não dispor de condições que permitissem fazer obra construtiva 

e realizar a pacificação do sacrificado povo angolano, duramente 

martirizado! 

  Desde muito cedo começou a verificar-se que grande número 

de funcionários angolanos, de todos os ministérios, e mesmo de importantes 

empresas privadas, requeriam a concessão de licenças disciplinares, licenças 

por motivo de doença e outras, abandonando o território. Atendendo a que 

esse mal se manifestou de forma alarmante no sector educativo, em 24 de 

Junho de 1975 foi determinado que todos os funcionários, técnicos e 
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burocráticos, do Ministério da Educação e Cultura regressassem aos seus 

lugares logo que as licenças concedidas se esgotassem. A maior parte deles 

requeria o prolongamento dos períodos, utilizando razões muito especiosas. 

Esta atitude foi considerada como sabotagem ao processo de 

descolonização, demolidora das estruturas e eminentemente reaccionária. A 

atitude dos responsáveis baseou-se nos muitos abusos e subterfúgios 

registados. Quem assim procedia apenas procurava ganhar tempo, pois não 

tencionava regressar a Angola, onde começava a sentir-se a insegurança e a 

reinar o caos; logicamente, os visados não regressaram e muitos outros 

começaram a preparar a sua saída do país — concluindo-se que a publicação 

desta ordem não conseguiu o objectivo visado e até contribuiu para agravar 

o mal que pretendia atalhar. 

  Vamos dedicar algumas páginas ao problema das atribuições 

governamentais e delegação delas em funcionários responsáveis. A 

responsabilidade principal da governação, no sistema colonial português, no 

de correr das últimas décadas em que se manteve, cabia ao Ministério do 

Ultramar e ao Governo-Geral (no caso específico de Angola). Em dada 

altura, reconhecendo-se a impossibilidade de atender oportunamente a todos 

os problemas, e também para simplificar um tanto o esquema burocrático, 

foi delegada grande parte da competência nos secretários provinciais, que 

por sua vez a transmitiam aos funcionários superiores, instituindo a 

especialização administrativa. Viu-se que a medida era acertada e que 

deveriam alargar mais a rede da competência governativa. Por isso, em 13 

de Março de 1971, o Dr.António Henrique de Araújo Stott Howorth, que 

pouco antes começara a desempenhar as funções de secretário provincial, 

delegou grande parte das suas atribuições no director dos Serviços de 

Educação. Podemos fazer ideia do volume de encargos de que se libertava 

se atendermos a que a respectiva portaria englobava nada menos de vinte e 

quatro alíneas discriminativas. 

  No dia 21 de Julho de 1971, foi "delegada no director 

provincial dos Serviços de Educação, nos reitores dos liceus directores de 

todos os estabelecimentos de ensino secundário e médio e, bem assim, nos 

directores das repartições escolares distritais a competência para conferirem 

posse e receberem a prestação do juramento dos respectivos funcionários". 

Colocavam-se, pois, muitas coisas nos seus devidos lugares, aliviando os 

principais responsáveis de uma parte das suas muitas tarefas, simplificando 

os serviços, dando-lhes maior rapidez e eficiência. No entanto, nem em tudo 

se conseguiu afinar a máquina burocrática e, como exemplo, recordaremos 

que os requerimentos continuavam a ser dirigidos a entidades diferentes das 

que os despachavam, ficando sujeitos a maior demora e também à 
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ineficiente exigência do reconhecimento notarial da assinatura; careciam de 

ser ilustrados com notas e informações por vezes ridículas mas sempre 

morosas e cansativas. Não houve a coragem de eliminar de vez papéis 

inúteis, muitas vezes forjados sem escrúpulo, mas que tinham de ser 

apresentados...Não houve a decisão e a clarividência de exigir 

responsabilidade individual, inculpando os transgressores das leis. 

  Com o decorrer do tempo deve ter-se verificado que este 

sistema oferecia vantagens e que o princípio básico estava certo. Em 12 de 

Janeiro de 1973, foi transferida para o secretário provincial a competência 

legal para solucionar os assuntos administrativos referentes ao Instituto de 

Investigação Científica de Angola, até então resolvidos pelo governador-

geral. Chamava-se a atenção para o facto de este organismo ter em vista fins 

estreitamente ligados ao sector educativo, reconhecendo-se ainda a 

conveniência de o integrar mais íntimamente no âmbito dos Serviços de 

Educação, através da correspondente Secretaria Provincial. 

  Encontramos novas referências no diploma de 4 de Abril de 

1973, pelo qual foram subdelegadas no responsável pela Inspecção 

Provincial de Educação numerosas atribuições legais anteriormente 

delegadas no secretário provincial. Na falta de inspector ou no seu 

impedimento, eram tornadas extensivas ao seu substituto legal, que o 

substituiria para todos os efeitos, incluindo este. Era então já o responsável 

pela Secretaria Provincial de Educação o seu último titular, Dr.Manuel 

Francisco Alambre dos Santos. 

  No dia imediato, 5 de Abril de 1973, era publicada uma 

portaria idêntica àquela, em que se delegavam também numerosas 

atribuições no director dos Serviços de Educação, e mais outra referente ao 

comissário provincial da Mocidade Portuguesa. E em 7 de Abril outras duas, 

em tudo semelhantes, que davam idênticos poderes à comissária provincial 

da Mocidade Portuguesa Feminina e ao presidente do Conselho Provincial 

de Educação Física. Por fim, já em 26 de Fevereiro de 1975, o titular do 

Ministério da Educação e Cultura, Jerónimo Wanga, delegou competência 

para diversos assuntos no inspector provincial, no director e no adjunto do 

director dos Serviços de Educação.  

  Sentia-se a necessidade premente de simplificar, poupar 

tempo, evitar incómodos aos cidadãos. Não houve a decisão de simplificar 

as estruturas, banir papéis inúteis, organizar os serviços de maneira que os 

objectivos se alcançassem com menos formalidades. Sustentou-se o sistema 

ramerranesco e rotineiro que vinha de longe. Fez-se alguma coisa, mas 

poderia ter-se feito mais... 

  Com a mudança intempestiva de funcionários, provocada 
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pelo processo de descolonização e independência e principalmente pelo 

repatriamento dos antigos servidores, o ritmo do serviço era cada vez mais 

lento, pois a maior parte dos novos empregados estava em fase de 

aprendizagem, em condições de estágio; as divergências entre os 

movimentos de libertação [Movimento Popular de Libertação de Angola, 

MPLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, e União Nacional 

para a Independência Total de Angola, UNITA] faziam com que 

sistematicamente os serviços se retardassem; a avalanche de pedidos de 

documentação fez aumentar a quantidade de trabalho a realizar; as 

frequentes greves, em diversos sectores, mesmo no funcionalismo público, 

assim como a ocupação dos edifícios contribuiram também para que se 

notassem de dia a dia maiores dificuldades. 

 

* * * 

 

  A aprovação dos livros a utilizar nas escolas movimentou 

semore grandes influências, uma vez que desta atitude governativa 

dependiam elevados interesses materiais, dos quais provinham pingues 

lucros financeiros. Os estabelecimentos de ensino particular adoptavam 

também os que as autoridades escolhiam, quer porque se tratasse de 

compêndios de uso obrigatório, "livros únicos" ou então "livros oficialmente 

aprovados", quer porque os seus dirigentes viam vantagem em que os alunos 

seguissem os livros utilizados nas escolas oficiais, onde ou perante cujos 

professores prestariam provas de exame.  

  Embora fosse aberto concurso público entre os autores ou 

editores dos livros escolares, os interessados moviam influências que os 

favorecessem, procurando nos vogais uma brecha moral por onde escorresse 

a baba da venalidade. Verificava-se a aprovação quase sistemática de obras 

dos mesmos autores e publicadas pelas mesmas editoras. 

  No dia 21de Março de 1967, foi determinado que o prazo 

para a entrega, na Direcção-Geral do Ensino, dos livros, compêndios e 

cadernos auxiliares para apreciação, em ordem à sua adopção nas escolas, 

seria fixado em 15 de Maio do ano anterior ao concurso, isto é, em relação 

ao ano lectivo a iniciar em Setembro do ano seguinte. A apresentação tanto 

podia ser feita pelos autores como pelos editores; uns e outros tomariam o 

compromisso de editarem os trabalhos aprovados a tempo de estarem 

prontos ao começar a contar-se o prazo da validade. Esta medida foi tomada 

tendo em conta a sugestão apresentada no Conselho Coordenador das 

Actividades da Educação, do Ministério do Ultramar. Devemos ter presente 

que no ciclo preparatório, no ensino liceal e no ensino técnico, nas escolas 
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dos territórios ultramarinos, eram quase sempre adoptados (por vezes com 

pequenas alterações) os livros aprovados pelo Ministério da Educação 

Nacional, ao qual competia elaborar também as provas de exame. 

  As exigências feitas e compromissos tomados raramente 

eram respeitados. Quase sempre no início do ano lectivo faltavam livros nas 

escolas ultramarinas, umas vezes por atraso da edição e outras vezes por 

deficiências na comercialização — a ainda outras por culpa da burocracia 

que também não respeitava prazos na apreciação e respectivos despachos. 

  Em 7 de Janeiro de 1971, foi regulamentado o comércio da 

venda de livros, sobretudo os escolares. Estabeleceram-se margens de lucro 

fixas, em relação aos preços praticados no mercado livreiro metropolitano. 

As obras que não fossem abrangidas pela designação de "escolares" ou 

"técnicas", poderiam ser vendidas com o aumento de vinte e cinco por cento 

sobre os preços de Portugal, enquanto aquelas não deveriam ser aumentadas 

em percentagens superiores a dez por cento sobre idênticos preços. Tinha-se 

em vista combater abusos e especulações. 

  As autoridades responsáveis fizeram publicar um decreto, 

com a data de 24 de Fevereiro de 1973, que regulava a forma da apreciação 

dos livros escolares a utilizar no ensino primário ou no ensino secundário, e 

destinados aos territórios ultramarinos; algum tempo antes, em data que não 

pudemos determinar, tinham sido tomadas medidas idênticas em relação ao 

ciclo preparatório.  

  Os livros do ensino primário, em Angola, deveriam ser 

escolhidos, dentre os aprovados, pela Inspecção Provincial de Educação; os 

do ensino secundário seriam seleccionados pelos conselhos escolares de 

cada estabelecimento, que para tal fim se reuniria antes de findarem as 

actividades do  ano lectivo, para apreciarem e tomarem resoluções quanto às 

obras a adoptar no ano escolar imediato. A aprovação destes livros dependia 

da prévia apreciação feita pelo Gabinete de Estudos da Direcção-Geral de 

Educação, do Ministério do Ultramar, para um período de três anos, 

prorrogável por mais dois. Os livros e cadernos auxiliares eram aprovados 

em cada território ultramarino pelos seus Serviços de Educação, 

exceptuando Angola e Moçambique em que era pela Inspecção Provincial. 

  Quando eclodiu o movimento democrático de 25 de Abril, 

surgiram logo diversas tentativas de actualização dos compêndios 

escolares, em Angola. Foram editados alguns, destinados aos alunos das 

escolas primárias; devido ao facto de serem precipitadamente elaborados — 

porque houve a preocupação de agradar aos mentores políticos de momento, 

porque a evolução veio a mostrar-se muito diferente do que se previa, 

porque se verificou a intenção premeditada de aproveitar a maré, porque se 
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fizeram correcções sem o estudo cuidadoso do que devia emendar-se e sem 

a cautela de evitar erros novos embora diferentes — verificou-se novo 

fracasso, tendo a registar mais esta manifestação de oportunismo e 

desonestidade intelectual, de corrupção mental. 

  Não queremos deixar de verberar com veemência a defesa 

histérica do que se chamou cultura angolana, a que muitos aderiram de 

forma duvidosa, tomando atitudes demagógicas, por vezes degradantes. 

Existe verdadeira cultura angolana, que alguns estudiosos de várias épocas, 

mas sobretudo do último século de dominação portuguesa, souberam 

apreciar e guardar com a pureza que foi possível conservar. Aceitemos que 

houve valores que não puderam manifestar-se, que o condicionalismo 

político contrariou;  todos os condicionalismos políticos contrariam o que 

lhes não agrada nem favorece!  Mas a quase totalidade daqueles que a partir 

de 25 de Abril de 1974, e sobretudo depois da proclamação de 27 de Julho 

desse ano, alinharam na defesa convulsiva da cultura angolense e se 

arvoraram em seus representantes e expoentes foram charlatães culturais, 

burlões mal intencionados, baldões da contestação que eles próprios 

desencadeavam. 

  Angola precisa de preservar a sua identidade cultural. Precisa 

de se incorporar no conjunto de povos civilizados. Carece de aproveitar os 

benefícios da técnica. Não poderá repudiar o que recebeu durante meio 

milhar de anos de contacto com o mundo europeu, através de Portugal. Só 

por esta via conseguirá percorrer vitoriosamente a longa etapa que o seu 

desenvolvimento exige ser vencida em curto prazo. 

  Pela portaria ministerial de 19 de Fevereiro de 1964, foram 

introduzidas diversas alterações ao decreto-lei de 28 de Maio de 1960, 

adaptando-o às condições dos territórios ultramarinos. As determinações de 

maior interesse podem ser assim escalonadas: 

—Criou a classe preparatória do ensino primário, com vista à divulgação e 

generalização prática, entre as crianças que se aproximavam da idade 

escolar, do uso corrente da língua portuguesa, nas relações sociais; 

—Estabeleceu a frequência obrigatória da escola primária até à aprovação 

no exame final, da quarta classe, ou até perfazerem doze anos; 

—Instituiu provas de passagem em todas as classes, no final do ano lectivo, 

sendo submetidas a ela as crianças que os respectivos professores 

reconhecessem estar preparadas para transitarem à classe imediata; 

—Anunciou que iriam ser postos em vigor, logo que possível, programas 

adaptados às condições locais, publicados em anexo à portaria em questão; 

—Determinou que certas disciplinas, como Língua Portuguesa, Aritmética e 

Geometria, Ciências Geográfico-Naturais, etc., a nomenclatura ou 
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terminologia a adoptar seria apenas a dos programas oficialmente 

aprovados, por despacho ministerial; 

—Ordenou ainda que os livros de didácticos para uso dos professores, 

oficialmente editados em Angola, e em utilização no ensino rural, assim 

como os que foram aprovados por despachos de 9 de Maio de 1962 e 10 de 

Agosto de 1963, seriam considerados "livros únicos" para o ensino primário 

em todas as províncias ultramarinas portuguesas, sendo excluídos quaisquer 

outros. 

  O  diploma  a  que  temos  feito  referência  foi  publicado  no 

Boletim Oficial de Angola, no dia 7 de Março de 1964 e tinha anexo, como 

acima dissemos, o texto dos programas a que fazia menção.  

  Com a data de 17 de Abril de 1964, foi determinado que se 

aplicasse aos professores primários de Angola e de Moçambique o disposto 

no decreto-lei de 2 de Dezembro de 1960, segundo o qual tinham a 

possibilidade de repetir o "exame de estado", nas condições regulamentares, 

previstas nos diplomas em vigor. Houve quem, naturalmente, aproveitasse 

as facilidades oferecidas, conseguindo depois de alguns anos de actividade 

um lugar na escala de valorização muito superior ao primitivo; esta 

oportunidade permitiu que alguns docentes ascendessem a posições, no 

funcionalismo, que nunca tinham pensado atingir. A medida, pouco depois 

revogada, ficou com a fama de ter sido exageradamente individualista. 

  O decreto-lei de 10 de Setembro de 1964 promulgou a 

reforma do ensino primário elementar, a ministrar nos territórios 

ultramarinos sob administração portuguesa. Este documento dedica 

particular interesse às escolas de habilitação de professores de posto, 

iniciativa de Angola que mereceu a atenção das autoridades e se pensou 

transplantar para outros lugares. Apresentava-se como uma modalidade 

acertada de se conseguir pessoal com preparação literária e  pedagógica 

satisfatória que poderia contribuir muito para resolver o grave problema da 

escolaridade nos locais longínquos; não se contava com número suficiente 

de professores formados nas escolas do magistério; na falta de uns e outros, 

lançou-se mão do recurso de treinar intensivamente monitores escolares, que 

careciam de preparação de base e, consequentemente, também de 

conhecimentos e prática didáctico-pedagógica. 

  As escolas de habilitação de professores de posto adoptariam, 

segundo os termos da reforma, os programas do ciclo preparatório, 

aprovados em 12 de Janeiro de 1952 e remodelados no decurso do ano civil 

de 1967, e a que foi dada a designação de ciclo unificado. 

  Em 25 de Outubro de 1965, foi estabelecida a constituição 

dos quadros docentes do ensino primário, em Angola. Por eles podemos 
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constatar a expansão que nos anos anteriores tinha sido registada, 

apercebendo-nos pormenorizadamente da cobertura escolar primária. O 

papel pioneiro foi desempenhado pelos postos escolares, tendo à frente os 

regentes escolares, os professores de posto ou simples monitores escolares. 

A verdade e a justiça exigem que se lhes faça a merecida referência. Os 

dados disponíveis, contudo, não permitem dissecar melhor esta faceta da 

escolaridade angolana. 

  Por diploma de 4 de Dezembro do mesmo ano foi aumentado 

o pessoal colocado nos jardins-escolas, referindo-se expressamente aos de 

Benguela, Sá da Bandeira e Novo Redondo. Criaram-se três lugares de 

educadoras de infância, um em cada uma daquelas cidades, e sete lugares de 

monitoras de infância, quatro em Benguela e três em Sá da Bandeira. Não 

podendo afirmar-se que esta modalidade de ensino e assistência tenha 

merecido às autoridades o devido interesse e carinho, as breves referências 

que arquivamos constituirão apenas descoradas flores perdidas na vastidão e 

imensidade da estepa. 

  Na data de 31 de Agosto de 1968, foi autorizado o 

funcionamento das escolas infantis, nos períodos de férias, desde que as 

crianças fossem ocupadas apenas em actividades lúdicas e não em 

receberem lições de qualquer matéria escolar, mesmo abrangida pelas 

normas regulamentares. Apenas se permitia que fossem recebidas nestas 

condições as crianças de idade inferior a sete anos, salvaguardando o 

cumprimento da legislação vigente e os regulamentos aprovados. Tinha-se 

em conta a situação de muitos pais empregados nos seus ofícios e 

profissões, portanto, quase todo o dia ocupados e com dificuldade de 

encontrarem quem se encarregasse da vigilância dos seus filhos pequenos. O 

problema punha-se, evidentemente, quanto aos mais crescidos; no entanto, 

não podia descurar-se o cumprimento da lei, embora isso criasse problemas 

familiares e dificuldades pessoais bem compreensíveis. 

  O esquema da distribuição do tempo de férias e a 

organização das actividades circum-escolares não eram perfeitos; 

descuravam, como ainda hoje, a conveniência da educação, respeitavam 

princípios teóricos, dissociados da realidade. A vida não se compadece com 

teorias... 

  Em 26 de Fevereiro de 1970, foi criada em Luanda para 

funcionar no Bairro Prenda uma escola de crianças mentalmente diminuídas. 

Foi-lhe atribuído o nome de Escola António Aurélio da Costa Ferreira. Este 

nome homenageava um conhecido médico, antropólogo, psicologista e 

pedagogo português, que já em 1914 havia fundado em Lisboa o Instituto 

Médico-Pedagógico de Santa Isabel, destinado ao ensino de crianças 
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atrasadas, sobretudo no aspecto mental. Afirmava-se que estava desde 

algum tempo em actividade, noutro local, em edifício que não reunia 

condições para funcionamento eficiente; agora dispunha de instalações 

próprias e de material didáctico adequado, de acordo com os mais modernos 

requisitos da pedagogia para este tipo de ensino e de crianças, e provido de 

corpo docente especializado. Um defeito se encontrou desde o primeiro 

momento, o de não poder comportar todas as crianças que careciam de 

pedagogia especial e que, numa escola como esta poderiam obter melhores 

resultados do que frequentando as classes e turmas com horário, programas 

e métodos de ensino normais.  

  Podem referir-se os sucessivos alargamentos do quadro 

docente, sobretudo do ensino primário, no decorrer da década que estamos 

analisando. Assim, em 28 de Janeiro de 1967, houve um aumento de 

duzentos lugares, cem de professores primários e cem de professores de 

posto. Três anos depois, em 3 de Fevereiro de 1970, registou-se novo 

aumento dos quadros: — quarenta professores primários, trinta mestres de 

ofícios, trinta e um auxiliares de ofícios e cinquenta professores de posto.  

 Logo a seguir, em 13 de Março, verificou-se outro substancial 

alargamento dos quadros do ensino primário. Um decreto referendado (dez 

dias mais tarde) pelo presidente da República Portuguesa, Américo Tomás, 

aumentava nada menos de mil e quinhentos lugares de professor do ensino 

primário, que seriam preenchidos consoante as necessidades e orçamentados 

de acordo com as disponibilidades financeiras. 

  Passados outros três anos, em 14 de Setembro de 1973, 

foram criados oitocentos e cinquenta lugares de professor e novecentos e 

cinquenta lugares de professor de posto, aumentados ao número anterior. 

  Parece-nos ter certo interesse inserir o quadro da distribuição 

dos agentes do ensino, professores com o diploma das escolas do magistério 

primário e das escolas de habilitação de professores de posto. O respectivo 

mapa apresenta a seguinte distribuição da cobertura docente, por distritos: 
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MAPA DA DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL DOCENTE 

 
  ESTABELECIDO  EM  14  DE  JANEIRO  DE  1974 

 

 

DISTRITOS PROF.PRIMÁRIOS PROF.POSTO TOTAL 

Benguela 250 170 420 

Bié 100 165 265 

Cabinda 50 110 160 

Cuanza-Norte 100 110 210 

Cuanza-Sul 100 110 210 

Cunene 50 70 120 

Cuando-Cubango 50 70 120 

Huambo 270 280 550 

Huíla 220 190 410 

Luanda 750 115 865 

Lunda 50 50 100 

Malanje 100 130 230 

Moçâmedes 50 40 90 

Moxico 60 50 110 

Uíge 100 140 240 

Zaire 50 50 100 

TOTAIS 2350 1850 4200 

 

 
 

 

  No dia 12 de Dezembro de 1969, tinha sido aprovado e posto 

em execução o Regulamento do Concurso de Provas Públicas para o 

ingresso no quadro de professores de posto escolar, contratados. O texto do 

diploma pode ajudar-nos a compreender quão grande era a carência de 

pessoal com as habilitações legais, considerando mesmo as que eram 

adquiridas nas escolas de preparação dos professores de posto, pois se assim 

não fosse tornava-se incoerente a publicação do regulamento indicado.  

  Em 24 de Maio de 1974, portanto já dentro do período da 

descolonização, foram criadas em Angola as categorias de professores 

primários agregados e professores de posto agregados, para o ensino 

primário, que seriam preenchidas por indivíduos legalmente habilitados. 

Admitiam-se também as categorias de professores eventuais, nos dois 

grupos, em que seriam aceites candidatos aos lugares que tivessem 

determinadas habilitações literárias, mas não o curso de habilitação para o 
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magistério. Causa estranheza o interesse dedicado a uma terra e uma 

população que, sob outros pontos de vista, mais próximos e mediatos, não 

mereceu a devida atenção; não pode compreender-se uma determinação 

legal que só viria a realizar-se depois da já próxima independência e que as 

autoridades da ocasião só aceitariam se lhes conviesse! 

  Este diploma legislativo foi assinado em Luanda pelo único 

titular do antigo Ministério do Ultramar agora com a designação de 

Ministério da Coordenação Interterritorial, António de Almeida Santos. 

  Outro problema que mereceu a atenção das autoridades e foi 

em parte solucionado diz respeito ao pagamento de vencimentos do pessoal 

docente estranho aos quadros, os professores agregados e eventuais. 

Procurou-se corrigir o erro de lhes pagar os honorários com bastante atraso, 

o que representou um largo passo em frente na correcção de mazelas 

habituais. A determinação de pagar igual vencimento aos professores 

diplomados e aos que não tinham habilitações profissionais pode merecer 

observações pertinentes, pois o trabalho prestado era bem diferente; quase 

corresponde a pagar por igual a um técnico experimentado e a um aprendiz! 

  O decreto de 25 de Junho de 1975 fez a revisão dos 

vencimentos do pessoal docente do ensino primário, em Angola. Deu 

satisfação a velhas aspirações, aumentando o vencimento a auferir e subindo 

estes servidores públicos na escala do funcionalismo. A publicação deste 

diploma era a prova cabal de que até então se não tinha querido a sério 

resolver certos problemas, mantendo um sistema injusto e revoltante, que de 

algum modo contribuiu para o desprestígio e aviltamento da classe. 

Merecem ser fixados os nomes dos governantes que intervieram na 

elaboração do decreto e o subscreveram: 

—Johnny Pinnock Eduardo, primeiro vogal do Colégio Presidencial; 

—Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento, membro do Colégio 

Presidencial; 

—José  N'Dele, também membro do Colégio Presidencial; 

—Jerónimo Elavoco Wanga, titular do Ministério da Educação e Cultura; 

—Saydi Vieira Dias Mingas, do Ministério do Planeamento e Finanças; 

—António da Silva Cardoso, ALTO-COMISSÁRIO DE PORTUGAL EM 

ANGOLA. 
 

* * * 

 

  Em 29 de Dezembro de 1967, foi mandado aplicar ao 

Ultramar português o disposto no decreto-lei de 9 de Julho de 1964. Este 

diploma ampliou o período de escolaridade primária obrigatória, ficando a 
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abranger dois ciclos: — o elementar, até ao exame de quarta classe, e o 

complementar, de mais dois anos.  

  No dia 6 de Fevereiro de 1968, estendeu-se também aos 

territórios ultramarinos o que dispunha o decreto-lei de 23 de Setembro de 

1966, pelo qual eram determinadas as matérias, por disciplina, a ensinar no 

Ciclo Complementar do Ensino Primário, e que eram: 

—Língua Portuguesa; 

—História de Portugal; 

—Ciências Geográfico-Naturais; 

—Matemática; 

—Desenho e Trabalhos Manuais Educativos. 

  Além disso, havia ainda para os alunos deste grau de ensino 

ocupações respeitantes a "Educação Física", "Religião e Moral" e 

"Educação Musical", tendo actividades e trabalhos práticos nas tardes das 

quartas-feiras. 

  Apesar de o ciclo complementar nunca ter exercido papel 

influente em Angola, continuava a dedicar-se-lhe bastante atenção teórica. 

Assim, em 8 de Julho de 1968, foram aprovados para aplicação nos 

territórios transmarinos portugueses, a que foram tornados extensivos, os 

Programas do Ciclo Complementar do Ensino Primário, aprovados a título 

experimental, pelo Ministério da Educação Nacional, em 17 de Outubro do 

ano anterior. Em Angola, apenas se fizeram algumas experiências, tendo-se 

concluído que tal tipo de escolaridade não servia os interesses da população, 

pois não se enquadrava na estrutura dos anos seguintes, se o aluno decidisse 

prosseguir os estudos, não oferecendo outra vantagem que não fosse a 

consolidação dos conhecimentos anteriores e o alargamento da cultura. Os 

encarregados de educação têm sempre em vista finalidade prática, aplicação 

concreta e vantagem económica, objectivos que o ciclo não oferecia. 

  No dia 25 de Abril de 1969, foram aprovados para aplicação 

nas provínias ultramarinas os programas ensino primário elementar, então 

com o nome de Ciclo Elementar, constituído por cinco classes, as quatro já 

tradicionais acrescidas da classe preparatória. Foi revogada a portaria de 19 

de Fevereiro de 1964, a que fizemos referência pormenorizada e de que este 

diploma pode considerar-se prolongamento e continuação. Dava-se 

prosseguimento aos programas aprovados em 16 de Julho de 1968 pelo 

Ministério da Educação Nacional, aplicando-os ao Ultramar com algumas 

alterações. A sua publicação no Boletim Oficial de Angola foi efectuada no 

dia 10 de Maio desse ano de 1969.  

  Um despacho do secretário provincial de 17 de Julho de 1969 

fixou os modelos dos cadernos diários a usar nos estabelecimentos de 
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ensino, em Angola, tanto oficiais como particulares ou oficializados (os das 

missões religiosas). Referimos o facto apenas como curiosidade. A medida 

carecia de interesse prático, pouco mais era do que uma bizantinice sem 

importância! A culpa maior não cabe aos mais altos responsáveis, mas aos 

funcionários do segundo escalão, que apresentavam a despacho os assuntos 

da sua carteira e aplicavam uma escala de preferências muito discutível, 

mesmo adulterada! 

  No dia 9 de Setembro de 1970, foi aprovado pelo 

governador-geral de Angola, Camilo Augusto de Miranda Rebocho Vaz, o 

Regulamento das Passagens de Classe e dos Exames do Ciclo Elementar do 

Ensino Primário, que em 26 de Agosto havia sido subscrito pelo inspector 

provincial, Dr.Sebastião António Morão Correia. 

  Com a data de 5 de Junho de 1973, foi tornada extensiva aos 

territórios ultramarinos sob dominação portuguesa, consequentemente 

também a Angola, a determinação conjunta do Ministério do Exército e do 

Ministério da Educação Nacional, de 24 de Março de 1955, segundo o qual 

os exames da quarta classe do ensino primário, efectuados nas escolas 

regimentais, teriam validade igual aos que eram prestados em escolas 

oficiais, desde que os respectivos júris tivessem a presença de um professor 

delegado da Direcção-Geral do Ensino Primário — no caso de Angola da 

Direcção Provincial dos Serviços de Educação. Tinha sido tomada medida 

idêntica em 27 de Outubro de 1952, em relação aos antigos exames da 

terceira classe. 

  Vem muito a propósito dizer que este decreto — o de 27 de 

Outubro de 1952 — foi o que impulsionou decididamente a escolaridade  

portuguesa obrigatória, mesmo no território europeu, que até então 

apresentara falhas inconcebíveis e defeitos insustentáveis. Com os muitos 

erros que comporta, alguns de suma gravidade, foi o ponto de partida para 

maior difusão cultural, que Portugal nunca tinha conseguido (em mais de 

um século de escolaridade obrigatória e gratuita) e que só nas décadas 

seguintes conseguiu realizar quase perfeitamente. 

  A organização das estruturas e a regulamentação dos serviços 

directivos tem importância fundamental para a consecução dos objectivos 

em mira. Pode dizer-se que os bons ou maus resultados dependem, em 

grande parte, da perfeição do funcionamento dos sectores, dos 

departamentos ou das repartições responsáveis; se não conseguirem a 

indispensável eficiência, os resultados não serão satisfatórios, mas se 

puderem realizar condições óptimas de funcionamento os frutos da sua 

actuação serão mais valiosos.  

  Uma grande parte dos defeitos que se podem assacar ao 
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sector educativo proveio dos seus responsáveis, de qualquer grau. Houve 

excepções elogiosas, mas houve também erros lamentáveis e defeitos 

evidentes, que se reflectiram na forma de actuação de todo o sistema 

pedagógico. Encontraremos culpados entre funcionários de todas as 

categorias; os que têm responsabilidade oficial não estão isentos nesta 

acusação; mas encontra-se também quem os cometa estando fora e não 

tenha a menor responsabilidade... Não é raro encontrar os que se julgam 

salvadores inspirados, ungidos miríficos. Ao longo dos meses que durou o 

processo de descolonização, por exemplo, tornou-se evidente a 

incompetência dos responsáveis por quase todos os serviços e 

departamentos do Ministério da Educação e Cultura.  Eram também notórios 

e inegáveis os erros cometidos por uns grupos de míticos  e de místicos que 

actuavam sob a designação de Pró-Sindicato dos Professores e de Pró-

Associação dos Estudantes... O que poderia esperar-se destes perturbadores 

do "render da guarda"? 

  Deixemos isso e voltemo-nos para as frias e sensaboronas 

referências históricas. 

  Um decreto-lei publicado com a data de 20 de julho de 1965 

promulgou a orgânica dos serviços de inspecção pedagógica, isto é, as 

actividades de natureza cultural e docente dos territórios administrados por 

Portugal. Dando cumprimento ao que a lei dispunha, foram organizadas em 

Angola seis zonas de inspecção escolar, que abrangiam os seguintes 

distritos: 

—1ª ZONA — Luanda, Cuanza-Norte e Cabinda; a  sede estava na capital; 

—2ª ZONA — Malanje, Uíge e Zaire; tinha sede na cidade de Malanje; 

—3ª ZONA — Benguela e Cuanza-Sul; estava sediada em Benguela; 

—4ª ZONA — Huambo e Bié; tinha como centro a cidade de Nova Lisboa; 

—5ª ZONA — Moxico e Lunda; a sua sede estava na cidade de Luso; 

—6ª ZONA — Huíla, Moçâmedes, Cuando-Cubango; sede em Sá da 

Bandeira 

  Um diploma promulgado em 22 de Junho de 1966 regulou a 

situação dos professores primários que exercessem interinamente as 

respectivas funções em Angola e Moçambique, tendo ascendido ao cargo de 

directores ou subdirectores escolares, em comissão de serviço. Aceitou-se 

que poderiam ser nomeados pelo Ministério do Ultramar para ocuparem 

efectiva e definitivamente aqueles cargos, independentemente de concurso 

público, desde que à data da entrada em vigor do decreto de 23 de 

Dezembro de 1957, que criou os distritos escolares em substituição das 

antigas zonas escolares distritais, contassem pelo menos três anos de 

exercício consecutivo, no desempenho das referidas funções, tendo o 
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serviço prestado obtido boas informações dos seus superiores hierárquicos. 

Poderiam também ser admitidos a concurso para subdirectores escolares, 

com dispensa do Curso de Ciências Pedagógicas, através de uma 

universidade, os professores primários que, em mais de três anos 

consecutivos tivessem exercido as funções de director ou subdirector 

escolar, em regime de interinidade. 

  Analisando o conteúdo destas disposições legais, e a sua 

aplicação em Angola, ficamos com a sensação de se tratar de medidas 

exageradamente individualizadas, atendendo casos concretos, bem 

definidos, coincidindo perfeitamente com as condições em que se 

encontravam determinados indivíduos, excluindo outros que se 

consideravam em posição idêntica. Pode dar-se, como exemplo, o caso de 

um professor que foi excluído por ter gozado a sua licença graciosa, pelo 

que se não contou o exercício como "tempo ininterrupto". Este caso tornou-

se o exemplo típico da falta de equidade e de medida tomada "sob medida"! 

  Em 17 de Agosto de 1966, era aprovado novo Regulamento 

dos Concursos para Inspectores e Subinspectores Escolares das Províncias 

Ultramarinas. Estava previsto no mencionado decreto de 20 de Julho de 

1965, que tratou da orgânica dos serviços de inspecção pedagógica. 

  No dia 27 de Maio de 1967, os distritos escolares de Bié, 

Uíge e Malanje passaram a ser considerados como de primeira classe, 

atendendo a que se tinha registado sensível aumento dos quadros docentes e 

da população discente, no ensino primário. Os distritos escolares de 

Cabinda, Zaire, Lunda, Moxico e Cuando-Cubango ascendiam à categoria 

de distritos de segunda classe, pelo mesmo motivo. Ainda dentro das 

informações do tipo que acabamos de prestar, podemos dizer que, no dia 7 

de Abril de 1971, foi criada a Repartição Escolar Distrital do Cunene; 

procurava dotar-se o mais recente distrito angolano com os serviços 

burocráticos que normalmente se encontravam nos outros, de criação mais 

antiga. Cruzando informações diversas, chega-se à conclusão de que a 

situação da ensinança era aqui verdadeiramente incipiente, não existindo 

senão poucas e pequenas escolas do ensino primário e nenhuma de grau 

mais adiantado. 

  Verificou-se a necessidade de alargar os quadros do pessoal 

afecto à inspecção pedagógica, que se reconhecia ser insuficiente. Para de 

certo modo resolver problemas (e também para dar satisfação a aspirações 

pessoais, manifestadas através de influências de vários tipos), alguns 

professores primários foram colocados, em comissão de serviço, como 

subinspectores, quase sempre nas localidades menos cobiçadas. Atendendo 

ao condicionalismo, em 1 de Outubro de 1969 foi aprovado outro 
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Regulamento do Conselho de Inspectores Escolares, cujo conteúdo não 

merece maior referência, por ser destituído de interesse para o estudo da 

evolução escolar angolana. Algum tempo depois, no dia 1 de Setembro de 

1972, era aprovado novo Regulamento dos Concursos para Subinspectores 

Escolares, estabelecendo-se que os candidatos seriam agrupados deste 

modo: 

—GRUPO A — Os que tivessem o curso das escolas do magistério 

primário, o curso de ciências pedagógicas e a qualificação de todo o seu 

tempo de serviço como Suficiente; 

—GRUPO B — Os que tivessem o curso das escolas do magistério 

primário, e três anos de serviço com a qualificação de Suficiente, dois dos 

quais em exercício no Ultramar. 

  Pode pensar-se que também este diploma se apresenta com 

características individualizadas, uma adaptação a casos bem concretos. Este 

pensamento consolida-se ao verificar que teve limitada divulgação. As 

provas a prestar, analisadas pelos programas publicados,  incidiriam sobre 

temas definidos, alguns de baixa exigência e outros extremamente vagos e 

imprecisos, com tendências memorializantes. A sua enumeração era a 

constante do esquema seguinte: 

—Biologia Educacional; 

—Noções Gerais de Antropologia Cultural e de Política Social; 

—Princípios Gerais de Direito e Noções de Administração Ultramarina; 

—Administração Escolar. 

 

 

* * * 

 

 

 

  Em 18 de Dezembro de 1963, o Governo de Lisboa autorizou 

os governadores-gerais de Angola e Moçambique a organizarem um quadro 

único, em cada território, de pessoal técnico, vigilância, assistência e ensino 

para estabelecimentos prisionais e internatos de menores sujeitos à tutela do 

Estado, elaborando o orçamento necessário para que pudesse funcionar e 

desenvolver a actividade prevista. A forma de recrutamento deste pessoal, as 

suas atribuições específicas e a competência que a cada um seria atribuída 

deveria cada um dos governadores estabelecê-la, em portaria a promulgar 

quando se julgasse oportuno. Dedicava-se, pois, algum interesse aos detidos 

e educandos recolhidos em centros de regeneração, admitindo que a 

reabilitação é trabalho essencialmente educativo, baseado em 



618 

comportamento humanitário  e atitudes compreensivas. Estas condições nem 

sempre são facilitadas aos que o rigor das leis atiram para a sombra dos 

cárceres, transformados muitas vezes em escola de criminosos! 

  No dia 21 de Setembro de 1967, foi criada a Comissão de 

Exame e Classificação de Espectáculos, constituída pelo seu presidente e 

seis vogais, sendo revogada a portaria de 22 de Agosto de 1962. Referiam-

se ao mesmo assunto os diplomas de 7 de Junho de 1961 e de 26 de 

Novembro de 1958, tendo sido alterado o número de membros daquela 

comissão. O valor formativo, educativo e cultural dos espectáculos era 

reconhecido pelas autoridades, que procuravam orientá-lo. A censura é 

detestável e não deveria nunca travar a capacidade artística e os dotes 

criativos; mas acontece que por vezes se pratica liberdade desenfreada, que 

apresenta como arte o que não passa de grosseria, carência de senso a roçar 

pela boçalidade! Os espectáculos artísticos têm a finalidade de divertir, mas 

ao mesmo tempo educar mental, intelectual e estéticamente os que a eles 

assistem. Devemos lamentar que sejam, com muita frequência, elementos de 

degradação e de aviltamento, abusando da nobreza de sentimentos a que a 

liberdade deve sempre atender! 

  Um despacho do governador-geral de Angola, de 21 de 

Outubro de 1965, admitia que muitas vezes eram admitidos como 

professores indivíduos sem preparação intelectual suficiente, chegando a 

verificar-se nalguns casos que os encarregados de ensinar, em certos lugares 

mais remotos, nem sequer tinham feito o exame do ensino primário 

elementar. Este estado de coisas provinha, em muitos casos, da necessidade 

de fazer rápida cobertura pedagógica. As escolas regidas por tais elementos 

não eram reconhecidas pelas autoridades e o ensino ministrado (dizia-se), 

além de desvirtuado, provocava por vezes o desprestígio dos Serviços de 

Educação, que o não sancionava mas sofria um descrédito que não era 

directamente da sua responsabilidade. Por isso, foi determinantemente 

proíbido, daí em diante, o funcionamento dessas escolas; para funcionar, 

qualquer estabelecimento de ensino carecia de autorização escrita, de 

documento emanado dos Serviços de Educação, quer isso se verificasse no 

ensino oficial, oficializado, particular ou individual. Recomendava-se que se 

procurasse identificar as escolas em actividade clandestina e aconselhava-se 

que só fossem reconhecidos os agentes de ensino que mostrassem garantir 

um mínimo de eficiência, baseado na competência e  habilitações literárias. 

  Vem a propósito dizer que já nos começos do século XX se 

afirmava ser muito ineficiente o ensino ministrado nas escolas de Angola. O 

autor dessa afirmação adiantava ainda que o melhor ensino era ministrado 

pelos naturais, ensinando-se uns aos outros... Esta posição deveria ser 
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extremista e exagerada, mas baseava-se na observação real. Quanto ao 

período de que estamos tratando, o terceiro quartel do século, era certo que 

muitas crianças aprendiam em escolas clandestinas; eram mantidas, em 

regra, por indivíduos com pouca preparação; eram facilmente localizadas, 

havendo-as na própria capital do país, apontadas por tabuletas sinalizadoras, 

reconhecíveis pelo ruído característico de qualquer classe; as próprias 

autoridades, inclusive os inspectores, que percorriam a cidade, não 

deixavam de ver o que todos viam e o que os interessados queriam que fosse 

visto; se não tomavam medidas adequadas, deixavam de cumprir os seus 

deveres. Até as crianças matriculadas em escolas oficiais se aproveitavam 

delas como "salas de estudo" para preparação das lições. Um pormenor deve 

ser salientado:— em regra, estes alunos faziam letra melhor desenhada do 

que os que eram ensinados nas escolas públicas. 

  O que acaba de referir-se é, em boa parte, confirmado pelo 

despacho do secretário provincial, Dr.José Pinheiro da Silva, subscrito em 

27 de Maio de 1970, que regulou a forma de recrutamento do pessoal 

eventual do ensino secundário; pela sua extensão, pode ser considerado 

quase como um verdadeiro regulamento.  

  O decreto-lei de 17 de Fevereiro de 1969, assinado pelos dois 

ministros, o da Educação Nacional e o do Ultramar, regulou a prestação do 

estágio para formação pedagógica dos professores do 1º e 9º grupos do 

ensino liceal e do 1º e 11º grupos do ensino técnico. O estágio pedagógico 

veio a ser regulamentado algum tempo depois pelo decreto-lei de 4 de Julho 

seguinte; e a portaria do dia 28 do mesmo mês e ano designou para isso a 

Escola Industrial e Comercial Sarmento Rodrigues, em Nova Lisboa, a 

Escola Industrial e Comercial Artur de Paiva, de Sá da Bandeira, e o Liceu 

Salvador Correia, de Luanda, elevando-os à categoria de Escolas Normais. 

  Os estágios pedagógicos mostravam-se de ineficiência quase 

completa, forma arcaica de criar grupos elitistas, impedindo o arejamento 

dos corpos docentes. Na falta de pessoal com habilitações completas, o 

ensino estava em grande parte entregue a professores eventuais. O estágio se 

não arredava do ensino, dificultava a radicação nele, e exactamente dos mais 

preparados. Pela lógica, deveriam ser aqueles a receber orientação 

didáctico-pedagógica, pois eram os que mais careciam dela. 

  Está nesta linha de pensamento o despacho do Dr.José 

Pinheiro da Silva, de 28 de Maio de 1969 (reforçado pelo de 27-V-70, acima 

referido), tomando a iniciativa de regular a forma de recrutamento do 

pessoal docente; reconhecia-se a tendência geral de admitir elementos mal 

preparados, em manifesto prejuizo dos alunos e desprestígio das 

instituições.  
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  A análise das verbas gastas com qualquer actividade ou 

sector pode ajudar-nos a avaliar o maior ou menor interesse que ele mereceu 

aos responsáveis, ao mesmo tempo que nos ajuda a compreender também o 

processo evolutivo verificado. Apenas por isso, vamos dedicar algum 

espaço aos quantitativos fiduciários empregados em escolas e no seu 

equipamento. Segundo informação com data de 18 de Fevereiro de 1967, os 

fundos permanentes afectos a alguns departamentos escolares dependentes 

dos Serviços de Educação eram estes: 

—Escola Industrial de Luanda     25.000$00; 

—Escola Industrial e Comercial de Sá da Bandeira     5.000$00;  

—Escola Industrial e Comercial do Lobito     13.000$00; 

—Escola Industrial e Comercial de Nova Lisboa     5.000$00; 

—Escola Comercial de Luanda       3.000$00; 

—Liceu de Nova Lisboa             500$00; 

—Escola Agro-Pecuária de Tchivinguiro  40.000$00. 

  No dia 8 de Abril de 1967, foi aprovado o orçamento do 

Fundo Escolar de Angola, para o ano civil decorrente, o qual atingiu o 

montante de sete mil duzentos e cinquenta e quatro contos. 

  No dia 6 de Janeiro de 1969, foi aprovado o orçamento do 

mesmo organismo e sabemos que se elevava a sete mil quinhentos e 

cinquenta e quatro contos, portanto, com o aumento insignificante de 

trezentos contos em relação a dois anos antes. Neste momento eram 

membros da comissão administrativa os seguites indivíduos: 

—Armindo José da Cruz Gonçalves; 

—Domingos Castelo Crespo; 

—Lazarino Clemente dos Mártires Poulson. 

  Na data de 7 de Janeiro desse ano de 1969, foi distribuída a 

verba para o funcionamento das escolas de artes e ofícios, que era de quatro 

mil contos; destinava-se ao pagamento dos vencimentos e gratificações do 

pessoal assalariado, a novas construções e à aquisição de material de uso 

permanente. Em 5 de Março, atribuía-se-lhes nova verba, esta de quatro mil 

e oitocentos contos.  

  O orçamento do Fundo Escolar de Angola para 1972 atingiu 

a importância de oito mil quinhentos e cinquenta e três contos, contando 

apenas o basilar, isto é, pondo de parte o reforço de verbas, os créditos 

especiais e orçamentos suplementares, se os houve.  

  O mapa da distribuição de verbas às escolas, elaborado e 

aprovado em 11 de Dezembro de 1973, atingiu a quantia de vinte e um mil 

contos, incluída no orçamento sob a rubrica: — Aquisições de utilização 

permanente — Móveis. 
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  Outro mapa de distribuição de dinheiros públicos, sob igual 

denominação, subscrito em 13 de Janeiro de 1975, portanto já em pleno 

período de descolonização, atingiu o quantitativo de vinte e nove mil e 

quinhentos contos. 

  Um despacho do dia 9 de Junho deste mesmo ano, publicado 

em 18 desse mês, aprovou o mapa da despesa com a Aquisição, conserto e 

lavagem de roupa, em diversos departamentos, organismos e 

estabelecimentos dependentes do Ministério da Educação e Cultura, que se 

elevava a meio milhar de contos. Não temos conhecimento de que, 

anteriormente, tenha alguma vez sido orçamentada verba para tal fim.  

  O mapa dos quantitativos destinados ao pagamento dos 

tempos lectivos extraordinários, aos professores de diversos 

estabelecimentos de ensino, de grau superior ao primário, aprovado em 31 

de Janeiro de 1975, atingia vinte e três mil contos. Pouco depois, em 22 de 

Maio seguinte, era subscrita nova verba para o mesmo fim, da importância 

de setenta mil contos. 

  Terminamos esta fria e sensaborona enumeração que não 

teve outra finalidade que não fosse ajudar-nos a perceber a evolução do 

processo educativo, como reflexo do interesse ou falta de interesse que 

mereceu às autoridades. A comparação taxativa dos números poderá deixar 

uma imagem deformada, pois diversos factores influiram na sua 

determinação. Devem ser vistos como elemento de estudo e confronto e não 

como dados de valor absoluto; dependeram do condicionalismo social e 

político, pelo menos tanto como da evolução e progresso didáctico-

pedagógico.  

  Um despacho subscrito pelo governador-geral de Angola, 

Silvino Silvério Marques, em 17 de Abril de 1965, regulou a forma de 

colaboração a prestar pela Junta Provincial de Povoamento na solução de 

alguns importantes problemas relacionados com a assistência a prestar às 

populações rurais em idade escolar, cooperando com a Direcção Provincial 

dos Serviços de Educação. Uma das obrigações que impendia sobre aquele 

organismo consistia em contribuir, na medida das suas possibilidades e 

disponibilidades financeiras, técnicas e humanas para a construção de 

edifícios escolares e residência dos agentes do ensino, nos meios rurais. 

Tendo em consideração que o crescimento da população escolar angolana 

era extraordinário e exigia a adopção de medidas adequadas e de 

concretização tão rápida quanto possível, em 18 de Janeiro de 1974 foi 

nomeada a Comissão Coordenadora das Construções Escolares, que ficou 

com a seguinte constituição: 

—Director dos Serviços de Obras Públicas e Transportes, seu presidente; 



622 

—Director dos Serviços de Educação, vice-presidente; 

—Dois elementos técnicos da Direcção dos Serviços de Obras Públicas e 

Transportes; 

—Dois elementos ligados à Secretaria Provincial de Educação.  

  Segundo o diploma, poderia ainda ser pedida a colaboração 

da Câmara Municipal de Luanda, do Laboratório de Engenharia de Angola, 

do Conselho Provincial de Obras Públicas e Comunicações, e do Conselho 

Provincial de Educação Física, sempre que se reconhecesse vantagem ou 

necessidade de ouvir as suas sugestões, manifestadas por meio de 

informações prestadas às questões que lhes fossem apresentadas para 

apreciação.  

  O Boletim Oficial de Angola, de 31 de Janeiro de 1972, 

publicou uma portaria subscrita em 25 desse mês pela qual era aprovado o 

Regulamento do Prémio Rui de Sousa. Destinava-se a galardoar dois alunos, 

um de cada sexo, das escolas primárias dos concelhos de Vila do Bispo, em 

Portugal, e de Santo António do Zaire, em Angola. Era instituído pela 

companhia aérea T.A.P. , Transportes Aéreos Portugueses, e consistia em 

viagens de intercâmbio entre os dois territórios. As crianças a quem fossem 

concedidos os prémios seriam acompanhadas por pessoas de família, às 

quais eram concedidas também deslocação e estadia gratuitas. A 

determinação das localidades indicadas para a selecção dos beneficiários 

explica-se por ter sido em Sagres, local histórico situado naquele concelho, 

que se preparou o início da campanha dos Descobrimentos, e por se haver 

efectuado na proximidade daquela vila angolana o primeiro desembarque 

dos portugueses. 

  As actividades circum-escolares estão ligadas aos trabalhos 

docentes e discentes por estreitos laços, mantendo com eles certa 

dependência e similitude. Revestem-se de particular interesse e todos os 

pedagogos reconhecem a vantagem de as incentivar; nalguns casos chegam 

a substituir com vantagem as próprias tarefas de estudo. Em regra, as 

crianças e adolescentes gostam de as praticar e mais ainda quando lhes 

estiver ligado algum atractivo particular. Podmos pensar nas actividades 

desportivas ligadas aos trabalhos da educação física e aos ensaios de canto 

se no reportório foram incluídas músicas em voga. 

  Em 3 de Janeiro de 1966, foi mandado aplicar em Angola e 

Moçambique o Regulamento dos Cursos de Instrutores de Educação Física, 

aprovado em 4 de Setembro de 1964, tendo-lhe sido introduzidas algumas 

alterações. Seria ministrado este curso em quatro semestres, abrangendo 

disciplinas teóricas e também actividades relacionadas com a prática dos 

desportos individuais e havia estudos sobre matérias afins. Eram focadas, 
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com maior ou menor profundidade, os seguintes tópicos: 

—Teoria da Ginástica;  Psicopedagogia; 

—Jogos e Desportos;   Biologia Aplicada à Educação Física; 

—História da Educação Física; Higiene e Primeiros Socorros; 

—Deontologia;   Teoria do Treino; 

—Organizações de Juventude; Atletismo; 

—Natação;    Andebol; 

—Basquetebol;   Futebol; 

—Voleibol;    Campismo; 

—Danças Folclóricas;   Canto Coral; 

—Jogos Educativos. 

  As actividades de educação física escolar nunca conseguiram 

vencer a natural inércia, mais por culpa das autoridades do que dos 

professores e alunos, sobretudo na escola primária. Salvo algumas poucas 

excepções, o interesse que se lhes dedicava era diminuto e a preparação 

deficiente; procurava-se encher o tempo com o mais fácil e talvez mais 

agradável, uma bola entregue aos alunos permitia ao instrutor fingir que 

cumpria a sua função sem qualquer esforço... As famílias preocupavam-se 

pouco com esta faceta educativa, não viam nela o seu verdadeiro interesse e 

nem nos responsáveis o papel que poderiam desempenhar se cumprissem 

com escrúpulo os deveres a que se comprometeram. 

  No dia 14 de Fevereiro de 1968, foi aprovado e posto em 

execução, a título experimental, o Programa de Canto Coral para o Ensino 

Secundário, subscrito pelo comissário provincial da Mocidade Portuguesa, 

Fernando Augusto Simões Alberto, que abrangia cinco anos de 

escolaridade. Aplica-se aqui, em boa parte, o que dissemos da educação 

física, das actividades gimnodesportivas. O interesse dos responsáveis não 

seria grande, os alunos desinteressavam-se também, as famílias não viam 

nesta actividade a sua grande importância, as estruturas escolares não 

impulsionavam a sua preponderância; não se reconhecia quanto vale para a 

formação cultural, estética e até cívica dos cidadãos; numa palavra, tudo 

contribuía para que a divina arte dos sons baixasse de nível e se 

desprestigiasse. Acrescente-se que a moderna facilidade da audição da 

música, em vez de ajudar a construir a cultura musical, contribui 

poderosamente para que se não desenvolva. 

  Na data de 26 de Junho de 1971, era criado em Luanda o 

Laboratório de Línguas, que deveria servir de piloto para outras iniciativas 

deste género, segundo o que estava previsto no diploma da sua instituição. 

Ficaria dependente da Direcção Provincial dos Serviços de Educação e tinha 

a finalidade de: 
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—Auxiliar os professores a aperfeiçoarem os seus conhecimentos e prática 

falada das línguas vivas; 

—Promover cursos de preparação e aperfeiçoamento, e também outros 

especialmente votados ao emprego, no ensino, dos meios modernos, 

utilizando técnicas audio-visuais; 

—Organizar séries de lições, destinadas a estudantes e outras pessoas 

interessadas na aprendizagem de línguas estrangeiras, ministradas em cursos 

sistematizados. 

  No dia 8 de Julho de 1970, um decreto promulgado no dia 23 

seguinte pelo presidente da República Portuguesa, Américo Deus Rodrigues 

Tomás, aumentava ao quadro dos funcionários dos Serviços de Educação de 

Angola [declarando-se que seria alargado o que se publicara como anexo ao 

decreto de 8 de Novembro de 1969],   os seguintes elementos directivos:    

—Um lugar de adjunto do director provincial; 

—Cinco lugares de inspector-adjunto; 

—Dez lugares de inspector  escolar; 

—Catorze lugares de subinspector escolar; 

—Um lugar de chefe de secretaria. 

  Em 12 de Janeiro de 1971, foram aumentados lugares 

orientadores nos Serviços de Educação, com o objectivo de serem 

preenchidos lugares em departamentos ainda não providos, criando os de: 

—Um de director  escolar;    

—Um de subdirector escolar; 

—Um de inspector escolar;   

—Dois de subinspector escolar.  

  Já ao aproximar-se a data da proclamação da independência, 

em 19 de Julho de 1974, o governador-geral Silvino Silvério Marques, pela 

segunda vez no cargo durante curto tempo, aumentou os quadros directivos 

da Direcção Provincial dos Serviços de Educação de Angola [sendo 

determinada, no dia 27 seguinte, a forma de provimento e sua distribuição 

pelos diversos distritos e estabelecimentos],  com as seguintes unidades: 

—Vinte e três chefes de secção; 

—Vinte e cinco primeiros-oficiais; 

—Trinta segundos-oficiais; 

—Vinte terceiros-oficiais; 

—Vinte escriturários-dactilógrafos de primeira classe; 

—Trinta escriturários-dactilógrafos de segunda classe; 

—Cinquenta contínuos contratados; 

—Duzentos contínuos auxiliares de primeira classe; 

—Duzentos contínuos auxiliares de segunda classe. 
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  Em 14 de Abril de 1975, foram criados ainda os lugares de: 

—Director-geral dos Serviços de Educação e Cultura, que acumularia as 

 funções com as de inspector do ensino; 

—Director-geral do Ensino Superior; 

—Director-adjunto do Ensino Superior; 

—Director-geral do Ensino Preparatório e Secundário; 

—Director-adjunto do Ensino Preparatório e Secundário; 

—Director-geral da Educação Física e Desportos; 

—Director-adjunto da Educação Física e Desportos; 

—Director-geral do Ensino Primário; 

—Director-geral da Alfabetização e Educação Permanente; 

—Director-geral da Acção Social Escolar; 

—Director-geral da Cultura; 

—Chefe da Repartição Central dos Serviços Administrativos; 

—Chefe da Divisão do Pessoal Administrativo; 

—Chefe do Gabinete de Construções Escolares; 

—Chefe do Gabinete de Relações Públicas; 

—Oito conselheiros técnicos; 

—Sete secretárias. 

  Os problemas da saúde mereceram algum interesse aos 

responsáveis. Não foi possível, atendendo a condicionalismos e 

dificuldades, realizar a obra que poderia ter sido efectuada, ficando-se quase 

sempre nos bons desejos e aspirações. Não foram estabelecidos planos de 

acção perduráveis, abandonando uma experiência para passar a outra. 

Perdeu-se tempo precioso e mantinha-se em serviço pessoal que não 

produzia o que podia e devia produzir. Fez-se dispêndio de dinheiro e 

perdeu-se ingloriamente o trabalho de organização relativo a diversas 

experiências e iniciativas. No entanto, temos de reconhecer que ainda houve 

elementos médicos e de enfermagem dedicados ao serviço e à função, 

fazendo tanto quanto lhes era possível para prestar a possível e a melhor 

assistência. 

Fizeram-se tentativas várias da estruturação da assistência 

médica e medicamentosa aos alunos das escolas oficiais. Em 27 de Agosto 

de 1965, foi aprovado o Regulamento do Serviço de Saúde Escolar do 

Ultramar, que está na base de muitas iniciativas futuras. Algum tempo 

antes, no dia 2 de Maio de 1964, tinham sido fixadas as remunerações 

apagar aos enfermeiros designados para professores do Curso de Agentes 

Sanitários de Assistência Rural, assim como aos professores e monitores 

que nele prestassem serviço.  

  No dia 27 de Julho de 1967, eram criados os centros 
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regionais de medicina desportiva, em Benguela, Lobito, Moçâmedes, Nova 

Lisboa e Sá da Bandeira. Seriam constituídos por um médico, um 

enfermeiro e um escriturário. Na mesma data, foi publicado o Regulamento 

dos Serviços Médico-Desportivos dos Centros Regionais de Medicina 

Desportiva de Angola, subscrito pelo presidente do Conselho Provincial de 

Educação Física, organismo dependente da Secretaria Provincial de 

Educação. Este cargo teve,  na prática,  um  único  ocupante,  Daniel  

Rogério  Leite. 

  Com a data de 17 de Agosto de 1971 foi tornada obrigatória 

a vacinação antitetânica dos alunos de todos os estabelecimentos de ensino, 

tanto oficiais como particulares. Verificava-se a necessidade de colaborar 

desta forma na defesa da saúde pública, que se via ameaçada. 

  Finalmente, em 13 de Maio de 1975, portanto já bem perto 

da proclamação da independência de Angola, foram criados no Ministério 

da Educação e Cultura os Serviços de Acção Social, que englobavam outros 

anteriormente organizados e lhes davam não só continuidade como 

amplitude e extensão. 
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CICLO ELEMENTAR — ENSINO PRIMÁRIO 
 

  O nível cultural de um povo assenta, indiscutivelmente, sobre 

o que faz o ensino básico, que durante muito tempo foi designado por 

ensino primário, e cuja duração era, em regra, de quatro anuidades lectivas.  

  Nenhuma tarefa educativa, seja ela qual for, ultrapassa em 

importância e dificuldade a aprendizagem consciente da leitura corrente. 

Aprender a ler é a grande barreira da cultura e todas as outras dependem 

dela. Se não sabemos interpretar uma partitura musical, podemos fazer ideia 

bastante exacta do que isso representa esforçando-nos por aprender a ler as 

notas e a reproduzi-las pela voz — tarefa que não é mais difícil do que a da 

leitura de textos literários.  

  Compete ao pessoal do ensino primário ajudar a ultrapassar 

esta barreira e vencê-la — com coragem, com perfeição, com brevidade. 

Tudo quanto se fizer depois se baseia sobre a aprendizagem, tão perfeita 

quanto possível, da leitura e da escrita.  

  Compreende-se, pois, que em Angola se levantassem vozes 

discordantes quando se pensou em criar o ensino superior, dizendo que não 

se justificava a existência de estabelecimentos universitários, enquanto a 

população não tivesse ao seu dispor, em todo o espaço geográfico, o ensino 

básico primário elementar.  

  Apesar de esta posição encobrir um erro grave de apreciação, 

e que era a nocividade de adiar a introdução do ensino superior, de que 

Angola carecia em absoluto, tem explicação clara e até certa justificação, 

pois colocava a importância da escolaridade geral em posição prioritária 

relativamente ao ensino universitário, um tanto elitista e de que só poucos 

iriam aproveitar e beneficiar. 

  No decorrer do ano de 1964, foram criados em Angola mais 

de cinquenta postos escolares e cerca de dezena e meia de escolas. Podemos 

referir neste ponto, e com validade para o que vem a seguir, que os postos 

eram fundados em zonas afastadas, atrasadas, de menor contingente 

populacional, enquanto as escolas se estabeleciam nas melhores, maiores e 

mais desenvolvidas povoações. Deve ainda salientar-se que os postos quase 

sempre antecediam futuras escolas. 

  Ainda em relação ao ano referido, foram particularmente 

beneficiados com a abertura de postos escolares os distritos de Malanje, 
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Cuanza-Norte e Uíge; o distrito que recebeu mais escolas parece ser o de 

Cuanza-Norte. 

  Houve a preocupação de estabelecer núcleos escolares em 

diversas missões católicas. Podemos mencionar as de Brito Godins, Malanje 

(masculina e feminina), Saurimo, Mussuco, Dala, Minungo, Cangola, Sanza 

Pombo, Maquela e Damba; quanto a outras instituições, recordaremos a 

Obra do P. Américo, em Culamoxito, na região de Malanje, a Estação 

Zootécnica da Ganda, o Núcleo de Povoamento de S. Nicolau, o Colonato 

do Vale do Loge e o Colonato de Atuco, este no Huambo. 

  Podemos pensar que o ano de 1964 foi um período de 

adaptação e de experiência. Leva-nos a imaginar isso o facto de em 1965 

terem sido criados mais de meio milhar de postos escolares e quase três 

dezenas de escolas.  

  Em relação ao ano de 1965, referiremos que o Orçamento-

Geral de Angola ainda dava às escolas primárias designações que 

mencionavam os respectivos patronos, quando os tinham. Nos anos 

seguintes, talvez porque foi dada relevância a outros estabelecimentos de 

grau superior ao primário, deixaram de ser mencionadas as figuras históricas 

que lhes emprestavam o nome.       

 Ao ser criado o posto escolar que deveria funcionar na Fazenda 

Fernando Alberto, no distrito de Benguela, afirmava-se ter sido construído 

um edifício apropriado e que fora devidamente apetrechado e mobilado, 

certamente pelos  proprietários; o Estado tomava a cargo a sua manutenção, 

que prometia ser duradoira.  

  Quando em Novembro daquele ano foi criada a Escola 

Primária nº 242, em Quilombo-Quiá-Puto, concelho do Golungo Alto, 

também se afirmava que havia sido construído um edifício para o posto 

escolar extinto, frequentado por mais de trezentas crianças. Isso justificava a 

erecção da escola, que deveria funcionar com pelo menos oito lugares de 

professor, se a legislação fosse respeitada. Atendendo ao número de 

estabelecimentos escolares criados, merecem salientar-se os diplomas 

publicados: — um em Julho, no dia 31, dois em Setembro, nas datas de 11 e 

25, e mais três em Outubro, em dias de que não temos conhecimento exacto.  

  No decorrer de 1966, criaram-se em Angola meia centena de 

escolas primárias e mais de um cento de postos escolares. Os diplomas de 

maior interesse têm as datas seguintes: — 5-III;   30-IV;   21-V;   13-VIII;  

20-VIII;  3-IX;  15-X. 

  No ano de 1967, o crescimento escolar quanto ao número de 

estabelecimentos criados esmoreceu um tanto. Não sabemos se isso 

aconteceu porque tinham sido satisfeitas as principais exigências e 
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necessidades, dentro do condicionalismo que então se vivia neste território, 

se por não haver disponibilidades materiais e humanas. Estabeleceram-se 

apenas uma dúzia de escolas e uma vintena de postos. O diploma de maior 

representatividade foi publicado no dia 27 de Maio; por ele o distrito de 

Cabinda foi enriquecido com cinco escolas primárias, que substituiram 

outros tantos postos, em Tando Zinze, Buco Zau,  Belize,  Dinge  e  Necuto.  

  Em 11 de Fevereiro desse ano de 1967, tinha sido criada, em 

Luanda, a Escola Primária nº 294, a que já nos referimos por motivo da 

expropriação do terreno em que foram levantadas as  salas de aula e demais 

instalações.  A portaria da sua fundação dizia que o director da   Escola 

Primária nº 172, a funcionar em dois edifícios distantes um do outro, não 

podia repartir a sua actividade pelos dois núcleos, com a proficiência 

indispensável, e por isso viu-se ser necessário fazer o desdobramento da 

escola, criando outra que funcionaria independente da primeira, no edifício 

que fica junto do Mercado de São Paulo. Os moradores dos bairros que ela 

servia conheciam-na mesmo pela designação de escola do mercado ou então 

escola da praça. 

  O professor que exercia as funções de director da Escola 

Primária nº 172 era o conhecido poeta e teatrólogo Carlos Cebola, de seu 

nome completo Carlos Tomás Dinis Cebola, autor das peças teatrais infantis 

O Natal do Capuchinho e A Vingança de Aladino. E aquele que em 22 de 

Fevereiro desse ano passou a ocupar interinamente o cargo de director da 

nova escola é o autor deste estudo, então a iniciar a sua actividade em 

Angola, que se prolongou até bem perto da data da independência, sem 

mudança de lugar nem de actividade.  

  Também em 1968 foi diminuto o crescimento escolar 

primário angolano. Manteve-se o ritmo do ano anterior, uma dúzia de 

escolas e uma vintena de postos. A criação destes estabelecimentos de 

alfabetização não foi acompanhada de circunstâncias que justifiquem 

menção pormenorizada. 

  O ano de 1969 foi um pouco mais notável, no aspecto que 

temos vindo a considerar, pois criaram-se dúzia e meia de escolas e mais de 

quatro dezenas de postos. Quanto a pormenores, diremos apenas que a 

criação de uma escola na povoação de Cuma, distrito do Huambo, foi logo a 

seguir anulada e o estabelecimento em causa transferido para o Bairro 

Académico, da cidade de Nova Lisboa. Tratava-se da Escola Primária nº 

320 

  Quando no dia 9 de Julho foi criada uma escola no distrito de 

Malanje, em Cunda-Ria-Baza, afirmava-se que no posto extinto estava a 

exercer as suas funções uma professora diplomada com o curso do 
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magistério primário, o que não sendo caso único, pois se conhecem outros, 

não deixava de ser caso raro. Quase sempre acontecia isso  quando a esposa 

de um funcionário (ou de outro morador) tinha aquela habilitação, ocupando 

o lugar por conveniência familiar, aproveitando as preferências legais. 

Esclarecia-se ainda que no ano seguinte entraria em funcionamento mais 

uma sala de aulas, pelo que as condições pedagógicas deveriam melhorar. 

Havia edifício de construção apropriada.  

  Em relação ao mesmo ano, encontramos denominações de 

lugares que nos parecem estranhas, pelo menos curiosas. Foi criado um 

posto escolar em 107 (denominação escrita mesmo com algarismos), outro 

em Inácio Domingos João e um terceiro em Moradores Cambo. 

  No decorrer do ano civil de 1970, foram estabelecidos em 

Angola mais de vinte escolas e cerca de meia centena de postos escolares. 

Uma das escolas foi localizada junto das obras da barragem do Gove, no 

distrito de Huambo; um dos postos ficou no Centro de Estudos da Humpata, 

designação ambígua e que não chega para fazer localização exacta, mas que 

tinha edifício próprio, o que nos leva a pensar em um departamento estatal; 

outra escola ficou a funcionar numa localidade designada por Bango 

"Quilombo dos Dembos", no Golungo Alto.  

  Em 1971 criaram-se duas dúzias de escolas e mais de centena 

e meia de postos no primeiro semestre, e catorze escolas e quarenta e oito 

postos no segundo semestre. 

  No começo do ano, o Dr.José Pinheiro da Silva deixou o 

cargo de secretário provincial e marcou a sua despedida de forma saliente, 

criando quinze escolas primárias e cento e dois postos.  

  Pode também referir-se que em 7 de Junho foram 

estabelecidas sete escolas e em 7 de Setembro mais dez, o que não deixa de 

merecer realce nesta enumeração. Ainda em Setembro, foi criado o posto 

escolar de S. Nicolau, no distrito de Moçâmedes, o que nos leva a admitir 

que ficasse no conhecido campo de prisioneiros políticos da mesma 

denominação. Dava-se-lhe a designação de Posto Escolar de Inamangando. 

  Ao longo dos doze meses de 1972 foram criados noventa e 

oito postos e apenas oito escolas. Nenhum sobressai do nível da 

vulgaridade. 

  O número de escolas criadas em 1973 não foi elevado, 

apenas vinte e sete; o número de postos escolares subiu a duzentos e trinta e 

quatro. Salientaremos que, em 13 de Setembro, foram estabelecidos 

quarenta e seis no distrito de Cuando-Cubango; no dia 26, mais quarenta e 

dois no Moxico, e vinte e quatro no Huambo. 

  Em 1974,  fundaram-se onze escolas e sessenta e três postos. 
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Podemos referir que, em 15 de Janeiro, o Boletim Oficial de Angola inseriu 

uma portaria que criava setenta e dois postos no distrito de Benguela, mas a 

informação foi desmentida e a portaria anulada, mas só em 25 de Junho; 

tratava-se de lugares já abrangidos pelo diploma de 22 de Dezembro do ano 

anterior. A burocracia apresentava falhas difíceis de admitir e de aceitar! 

  À semelhança do que se estava fazendo em Lisboa, o Boletim 

Oficial de Angola passou a incluir duas datas para cada documento, a 

primeira correspondente à sua assinatura e a segunda referida à publicação. 

  Em onze anos de actividade, a Secretaria Provincial de 

Educação enriqueceu Angola com mais de duzentas escolas primárias, 

muitas com vários lugares de professor, e mais de mil e trezentos postos 

escolares. Durante alguns meses, após o 25 de Abril, teve a denominação de 

Secretaria de Estado, mas com as mesmas características e funções. A partir 

de 31 de Janeiro de 1935, foi designada, como já sabemos, por MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO E CULTURA. 
 

 



632 

 

 

 

 

ESCOLAS DE ARTES E OFÍCIOS 

 
  Estes estabelecimentos de ensino vão entroncar nas antigas 

escolas-oficinas, de que são a continuação lógica. Tinham a finalidade de 

dar aos seus alunos, quase sempre nativos angolanos, preparação 

profissional prática, a que se juntava alguma ilustração literária, apenas a 

mais rudimentar 

  Encontramos na História de Angola diversas personagens 

que defenderam este sistema de preparação para a vida, procurando que os 

nativos aprendessem algumas profissões mecânicas de utilidade e utilização 

correntes, indispensáveis perante as exigências da vida em comunidade e 

que poderiam contribuir também para melhorar a própria capacidade 

económica. 

  Devemos atender a que, mesmo no território de Portugal, nos 

fins do século XIX e princípios do século XX, os oficiais dos diversos 

misteres gozavam, na sua modéstia e pobreza, de condições de vida que os 

diferenciavam dos trabalhadores rurais ou outros não qualificados. 

Acontecia até que o mesmo indivíduo cobrava salário baixíssimo quando 

trabalhava em serviços agrícolas e exigia maior remuneração quando se 

ocupava em tarefas que se considerassem um tanto especializadas, embora 

para as exercer não fosse preciso mais do que um pouco de habilidade, 

qualidades de adaptação, dotes de observação e  de imitação. 

  Podemos, portanto, considerar as antigas escolas-oficinas e 

depois as escolas de artes e ofícios como elementos valiosos de promoção 

humana e social. Foi pena que não tivessem evoluído, que se não tenham 

adaptado ao condicionalismo dos novos tempos, sendo ultrapassadas pela 

marcha da história. O que estava certo no século passado talvez não 

estivesse já ao terminar o primeiro quartel do século XX, tendo sido muito 

ultrapassado ao dobrar metade da centúria. E a desactualização pode 

considerar-se agravada em relação aos últimos anos do domínio português. 

  As escolas de artes e ofícios eram estabelecimentos de ensino 

primário; de começo, ficavam até em plano inferior ao das escolas ditas 

elementares, porque prestavam maior atenção à aprendizagem dos ofícios do 

que à alfabetização, pois a consideravam completa com a aprovação no 

exame de primeiro grau (terceira classe da instrução primária).  

  Podemos até, de certo modo, fazer a sua aproximação com as 
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escolas rurais, a que estava confiado o ensino que tinha a classificação de 

rudimentar. Nalguns casos, nem sequer se exigia preparação capaz de 

enfrentar a barreira de um facílimo exame, ficando-se pela prática hesitante 

da leitura e da escrita. 

  No dia 29 de Abril de 1969, foram criadas escolas de artes e 

ofícios nas povoações de Cabinda, Buco Zau, Beira-a-Nova, Tomboco, 

Chibia, Caconda, Artur de Paiva e Luanda — esta localizada no chamado 

"centro suburbano". Todas elas e  ainda outras receberam patronos na data 

de 26 de Agosto do mesmo ano, como referiremos no lugar próprio.  

  Em 19 de Agosto de 1969, foram fundadas mais escolas de 

artes e ofícios, desta vez estabelecidas em Silva Porto, Balombo, Necuto, 

Cuma, Ambriz, Caxito, Viana, Malanje, Teixeira de Sousa, Carmona, 

Ambrizete, Henrique de Carvalho e Salazar. Deixámos, propositadamente, 

para o fim a referência a esta cidade, para mais facilmente podermos 

esclarecer que, em 4 de Novembro desse ano, esta escola foi transferida para 

outra localidade, fixando-se em Samba Cajú. 

  Na data de 27 de Maio de 1970, era criada uma escola de 

artes e ofícios na Humpata. E em 25 de Agosto seguinte instituía-se outra 

em Bumelambuto, distrito de Cabinda. No dia 10 de Setembro desse ano de 

1970, foi criada mais uma em Mariano Machado, distrito de Benguela.  

Finalmente, em 10 de Dezembro eram criadas as escolas de artes e ofícios 

de Belize e de Lândana. 

  No dia 13 de Janeiro de 1971, foi criada a escola de artes e 

ofícios de Cuchi (Vila Infante de Sagres), no distrito de Cuando-Cubango. 

Em 21 de Janeiro do ano imediato, este estabelecimento de preparação 

profissional era transferido para Missombo, também no Cuando-Cubango; 

pelo diploma legislativo de 3 de Agosto de 1972 foram-lhe atribuídos alguns 

mestres de ofícios e seus auxiliares, no qual era indicada com erro a data da 

sua fundação. Dizia-se que deveria entrar em funcionamento no ano lectivo 

que estava para começar.  

  Na mesma data de 13 de Janeiro de 1971, foi criada a escola 

de artes e ofícios de Catumbela. E pouco depois, em 4 de Fevereiro, 

criavam-se as Sanza Pombo e Cubal. No dia 24 de Agosto desse ano era 

instituída a de Maquela do Zombo. Por fim, em 13 de Setembro, criou-se a 

de Bungo, distrito de Uíge, para funcionar na respectiva missão católica. 

  No dia 13 de Outubro de 1972, dando cumprimento ao 

disposto no decreto de 1 de Outubro do ano anterior, o secretário-geral 

Dr.Mário Governo Montez aprovava o Regulamento das Escolas de Artes e 

Ofícios, cujo texto foi subscrito pelo adjunto do director dos Serviços de 

Educação, Salvador das Dores Alves. Segundo se afirmava no preâmbulo do 
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documento, estavam a reger-se por legislação muito desactualizada, pois 

vinha do ano já remoto de 1922 — meio século de distância — quando 

Norton de Matos tentou resolver alguns problemas de promoção social e 

humana, por meio das suas escolas-oficinas. O decreto acima referido fora 

subscrito pelo primeiro-ministro Marcelo Caetano e pelo ministro Silva 

Cunha, em 18 de Setembro de 1971, e referendado pelo presidente da 

República Portuguesa, Américo Tomás. O pormenor de não ter sido 

assinado pelo titular do Ministério da Educação Nacional indica-nos que foi 

elaborado tendo em vista apenas as escolas do Ultramar. 
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ESCOLAS DO MAGISTÉRIO PRIMÁRIO 
 

  Durante muito tempo, podemos dizer que durante quase todo 

o período da dominação portuguesa, Angola careceu de estabelecimentos de 

ensino que formassem pessoal docente. Devemos lembrar que a antiga 

Escola Principal de Luanda tinha a finalidade principal de preparar 

indivíduos que pudessem depois ser encarregados da regência de escolas; no 

entanto, os objectivos em vista não foram atingidos, como muito bem 

sabemos. A maior parte da população de Luanda vivia num meio 

inteiramente voltado para o comércio e para os serviços administrativos; 

nunca se interessou grandemente pelas actividades intelectuais, a não ser 

como ocupação lateral, para não dizermos marginal, uma espécie de 

diletantismo que ajudasse a emparceirar com os elementos mais cotados. O 

ensino ocupou alguns indivíduos, mas grande número deles dedicava-lhe 

apenas uma parte do seu tempo e devotação, sustentando outras actividades 

práticas que, em regra, ofereciam maiores vantagens económicas, mais 

vultosos rendimentos financeiros ou pecuniários. 

  As primeiras escolas do magistério primário foram criadas, 

como já vimos, em 1962. Cerca de vinte anos antes, tinham sido postos a 

funcionar os primeiros estabelecimentos de formação docente, as chamadas 

escolas do magistério rudimentar, que podem ser consideradas como 

antecedentes das futuras escolas de habilitação de professores de posto, a 

que adiante vamos referir-nos.  

  Em 26 de Abril de 1966, foi incluída no plano de estudos das 

escolas do magistério primário, dos territórios ultramarinos de Portugal, a 

disciplina de Formação Portuguesa,  ao lado das Actividades Sociais. 

Segundo nos foi possível averiguar, os respectivos programas haviam sido 

publicados em 10 de Setembro de 1964. Era introduzida legislação já 

aprovada, modificando-se o esquema dos estudos seguidos na preparação 

dos professores do ensino primário. Os diplomas em referência têm as datas 

de 5 de Setembro de 1942  e 2 de Dezembro de 1960, tendo sido elaborados 

tendo em conta os estabelecimentos congéneres de Portugal.  

  No dia 5 de Novembro de 1966, foi regulamentado o sistema 

de funcionamento das escolas do magistério primário de Angola, dando 

cumprimento ao disposto no diploma de 3 de Abril de 1962; esta 
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regulamentação, contudo, não tinha carácter genérico, pois afectava apenas 

certos aspectos e não a totalidade do sistema do seu funcionamento.  

  Em 22 de Abril de 1967, foi criada a Escola do Magistério 

Primário de Benguela; teve-se em conta o que dispunha o decreto de 17 de 

Março de 1962, que focava este assunto e procurava encaminhá-lo para 

solução futura.  

  O funcionamento de uma escola-modelo preocupava bastante 

os responsáveis. Já referimos tal assunto com certo desenvolvimento, noutro 

lugar deste trabalho. Podemos agora referir que, a 9 de Novembro de 1968, 

foi aprovado e posto em execução o Regulamento da Escola de Aplicação e 

Ensaios, de Luanda, a que se referiam já os diplomas governamentais de 11 

de Julho de 1962 e de 20 de Julho de 1965. Falava dos fins, atribuições do 

director, professor-secretário, conselho escolar, pessoal docente e ainda 

outras matérias de menor importância prática, embora de relativo interesse 

para a prossecução dos objectivos que o estabelecimento se propunha atingir 

  No dia 26 de Abril de 1971, era criada a Escola do 

Magistério Primário de Malanje. Devemos lembrar que foi localizada nesta 

cidade uma das duas primeiras que se estabeleceram em Angola e que por 

falta de frequência, devido ao desinteresse da população malanjina, veio a 

ser transferida para Luanda.  

  A portaria de 12 de Outubro de 1974, subscrita no dia 9 

anterior, criou mais um destes estabelecimentos em Angola, a Escola do 

Magistério Primário de Nova Lisboa, enriquecendo desta forma o esquema 

dos institutos de formação de professores a funcionar no país, que se 

preparava já activamente para proclamar a sua independência. 

  Finalmente, a 2 de Novembro seguinte, era estabelecido nas 

escolas do magistério primário de Angola o regime de voluntariado; 

procurava-se atrair para o ensino das primeiras letras o maior número de 

indivíduos, proporcionando a muitos, que até então se viram 

impossibilitados  de se valorizarem sob o aspecto profissional, uma 

oportunidade de atingirem os objectivos em mente, realizando-se também 

sob o aspecto humano. Todavia, devemos atender a que, pelo menos em 

princípio, a forma de funcionamento se revestiu de defeitos graves, 

inaceitáveis, que denunciavam carência de um mínimo de organização e 

dotes críticos de observação social, que poderão considerar-se elementares. 

Referir-nos-emos a este ponto ao falar da preparação intensiva do pessoal 

docente. 

  A experiência a que nos reportámos começou a ser executada 

ainda antes da elaboração e aprovação do Regulamento do Regime de 

Voluntariado nas Escolas do Magistério Primário, que só veio a verificar-se 
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em 25 de Janeiro de 1975. A respectiva portaria  tinha sido subscrita na 

véspera; adoptara-se o sistema português de marcar os diplomas 

governativos com duas datas diferentes,  a da promulgação e a da 

publicação, sendo esta a que identificava cronologicamente o documento. 
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ESCOLAS DE HABILITAÇÃO DE PROFESSORES DE 

POSTO  
   

  Não é fácil explicar, em poucas palavras, a génese destes 

estabelecimentos de ensino, destinados à preparação de pessoal docente. 

Podemos pensar no antigo magistério rural, nas escolas de preparação das 

autoridades gentílicas, no magistério rudimentar, no magistério de 

adaptação, pois todas estas modalidades e tipos didácticos parece terem 

contribuído com alguma coisa para estruturar o esquema que enformou as 

escolas de habilitação de professores de posto. 

  Embora a preparação dos agentes do ensino que daqui saíam 

não fosse ainda tão perfeito e tão completo quanto poderia desejar-se, tinha 

já bases literárias aceitáveis e condições que poderemos considerar 

satisfatórias, atendendo ao condicionalismo que se vivia no território. Os 

professores de posto possuíam preparação cultural que poderia permitir-lhes 

notória valorização pessoal e aperfeiçoamento didáctico suficiente para 

desempenharem com êxito a sua missão. Se muitos deles falharam, deve 

procurar-se a razão na excessiva benevolência com que por vezes eram 

apreciados, na irregularidade do funcionamento de alguns cursos, no 

improviso em que se atolavam os seus mestres, e mais que tudo nas 

deficiências pessoais, traduzidas por falta de vontade, por desleixo 

profissional, despreocupação relativamente aos frutos a produzir, pequena 

exigência do ambiente em que trabalhavam... 

  Não foi possível localizar cronologicamente as primeiras 

escolas a ser estabelecidas. A sua iniciativa parece ter pertencido ao espírito  

clarividente de certos responsáveis pelas escolas das missões religiosas, 

sobretudo as católicas. Grande parte dos que cursavam estes estudos vieram 

a prestar serviço na regência de classes mantidas nas sedes ou filiais 

missionárias. Algumas vezes faz-se menção da data do reconhecimento ou 

da oficialização, sem se definir a da sua fundação.  

  No dia 21 de Agosto de 1965, foi criada a Escola de 

Habilitação de Professores de Posto de São Salvador, que deveria funcionar 

nas instalações da respectiva missão católica. E em 30 de Outubro seguinte, 

um despacho do secretário provincial, Dr.José Pinheiro da Silva, 

determinava quais os anos em que os indivíduos com alguma preparação 

literária anterior poderiam ser matriculados nestes estabelecimentos de 
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formação técnico-profissional. A habilitação mínima era, evidentemente, o 

exame da instrução primária elementar, vulgarmente designado por exame 

da quarta classe, que poderia ser substituído pelos seus equivalentes, os 

exames de admissão aos liceus ou às escolas comerciais e industriais. Os 

alunos que tivessem o primeiro ciclo liceal ou equivalente matricular-se-íam 

no terceiro ano, sendo no entanto obrigados a frequentar as aulas de 

Religião e Moral e as de Técnicas do Desenvolvimento Comunitário, do 1º e 

2º anos, e as de Noções Didáctico-Pedagógicas, do 2º ano. 

  O curso tinha a duração de quatro anos e era inteiramente 

gratuito, inclusive quanto ao alojamento, alimentação, livros, vestuário, 

calçado, assistência médica e medicamentosa. Teremos ocasião de nos 

referir mais adiante, e ainda neste capítulo, a um despacho relativo a este 

assunto. 

  Primitivamente, a frequência das escolas de habilitação de 

professores de posto não obrigava os indivíduos diplomados a enveredar 

pelo caminho do magistério, pois poderiam optar por outro rumo, incluindo 

o prosseguimento dos estudos, matriculando-se nas escolas técnicas 

profissionais. Estava previsto desde o início que, ao fim de cinco anos de 

serviço qualificado, os professores de posto poderiam requerer o ingresso 

nas escolas do magistério primário, facilidade que permitiu a muitos deles 

atingir lugares mais destacados, até posições de relevo, pela sua valorização.  

  Vem a propósito referir que, em Portugal, era aspiração 

antigas de muitos regentes escolares ascenderem à categoria de professores 

primários diplomados, o que só muito tarde lhes foi concedido e ainda com 

exigências superiores às que, em Angola, eram feitas aos professores de 

posto. As autoridades sempre tiveram dificuldade em aceitar erros, corrigir 

defeitos e fazer justiça! 

  No dia 20 de Agosto de 1966, foi criada a Escola de 

Habilitação de Professores de Posto de Henrique de Carvalho. 

  E em  22 de Dezembro de 1967, era reconhecida e 

oficializada a Escola de Habilitação de Professores de Posto da Salazar, de 

que ignoramos a data da fundação. 

  A 28 de Setembro de 1968, foram criadas mais três destes 

estabelecimentos de preparação para o magistério, a Escola de Habilitação 

de Professores de Posto de Luanda, a Escola de Habilitação de Professores 

de Posto de Cabinda e a Escola de Habilitação de Professores de Posto de 

Benguela. Nessa altura, foram atribuídos patronos a uma dúzia delas, as que 

então estavam criadas em Angola. Referir-nos-emos ao facto no respectivo 

lugar deste estudo. 

  Em 25 de Junho de 1969, instituiu-se a Escola de 
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Habilitação de Professores de Posto de Caconda. Em 20 de Agosto 

seguinte, criava-se a Escola de Habilitação de Professores de Posto de 

Andulo. E finalmente, no último dia desse ano era estabelecida a Escola de 

Habilitação de Professores de Posto de Santa Comba, no colonato da Cela. 

  No dia 25 de Fevereiro de 1970, foi publicada uma portaria 

em que se afirmava que as escolas de habilitação se destinavam a preparar 

agentes do ensino para os meios rurais. Atendendo às condições do seu 

funcionamento e às elevadas quantias que custavam aos cofres públicos, 

com elevado dispêndio para o Estado, os seus alunos passavam a ser 

considerados  Bolseiros da Província de Angola, sendo-lhes impostas as 

correspondentes obrigações. Era do conhecimento geral que, depois de 

concluído o curso, grande número de professores de posto procurava 

colocar-se em meios urbanos, desprezando os rurais, mais carecidos ainda 

de terem quem ensinasse nas suas escolas e instruísse as suas crianças. Para 

de alguma forma os prender ao mato, determinava-se que prestassem 

serviço fora dos núcleos urbanizados durante dois anos; no caso de 

recusarem a servir ali, não aceitando os lugares para que fossem destinados, 

teriam de reembolsar a Fazenda Pública dos quantitativos com eles 

despendidos, segundo o que estava legalmente estipulado. Esta disposição 

não abrangeria aqueles que tivessem já prestado os dois anos de serviço 

antes da assinatura do respectivo contrato. 

  No dia 25 de Agosto de 1970, foi criada a Escola de 

Habilitação de Professores de Posto de Belize.    

 Na data de 3 de Outubro do mesmo ano, foram mandados aplicar nas 

escolas de habilitação de professores de posto, com algumas alterações 

expressamente referidas, os programas do ciclo preparatório do ensino 

secundário, que substituiram os antigos programas do primeiro ciclo liceal 

ou equivalentes, adoptados nestes estabelecimentos, como já sabemos.  

  Em 5 de Dezembro de 1970, foi reconhecida e oficializada a 

Escola de Habilitação de Professores de Posto de Carmona. 

  E no dia 6 de Janeiro seguinte eram também reconhecidas e 

oficializadas as de Andulo, Luso, São Salvador, Cuíma, Malanje, Huíla, 

Vouga e Bela Vista. Esta medida causa certa estranheza, pelo menos em 

relação às de São Salvador e Andulo, que as entidades oficiais haviam 

estabelecido, como vimos acima. 

  A Escola de Cuíma era considerada a mais antiga de todas, 

afirmando-se que estava a funcionar desde 1940.  

  Nós sabemos que, antes,  a escola de preparação de 

professores estabelecida em Cuíma teve função um pouco diferente e até 

outra denominação, como se referiu no momento oportuno, em páginas já 
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ultrapassadas. 

  Não temos conhecimento certo da criação das que 

funcionavam em Malanje, Luso, Huíla, Bela Vista e Vouga. A sua fundação 

talvez não fosse da iniciativa do Estado, provavelmente de entidades ligadas 

à Igreja Católica. Recordamos que vinham de longe as facilidades 

concedidas e sabemos que, já em 1906, a missão católica de Malanje 

apresentou a exame do ensino primário alguns alunos cuidadosamente 

preparados, aos quais as autoridades reconheceram saber, aptidão e 

competência para serem encarregados do ensino nas escolas mantidas por 

aquela missão. Pode, pois, aceitar-se o princípio de que as escolas de 

habilitação foram estabelecidas tendo em conta a carência de pessoal 

docente com razoável preparação, iniciativa dos organismos católicos, que 

com o tempo se foram impondo e institucionalizando... 

  Em 13 de Agosto de 1971, o governador-geral Camilo 

Augusto de Miranda Rebocho Vaz determinou por despacho que a escola 

deste tipo a funcionar em São Salvador fosse aberta aos candidatos dos dois 

sexos. Em princípio, estava previsto criar duas destas escolas em cada 

distrito, uma para cada sexo, admitindo-se a frequência mista quando as 

duas não tivessem condições de se manter.  

  Além da preparação básica, que consistia em ministrar aos 

alunos os programas do primeiro ciclo dos liceus e depois os do ciclo 

preparatório, os futuros professores de posto tinham lições de: 

—Prática de Didáctica e Noções Didáctico-Pedagógicas; 

—Legislação e Escrituração Escolares;            

—Higiene Geral e Rural, Saúde Pública e Socorrismo (o sexo feminino 

tinha ainda aulas de Puericultura); 

—Formação Portuguesa; 

—Actividades Sociais; 

—Trabalhos Rurais (para os  rapazes); 

—Formação Feminina (para as raparigas); 

—Prática de Agricultura e Pecuária; 

—Religião e Moral.  

  Recordemos que já neste capítulo de falou da disciplina de 

Técnicas do Desenvolvimento Comunitário, a desenvolver no primeiro e 

segundo anos, que não aparece neste escorço. 

  Não deixaremos de salientar que o programa de Formação 

Portuguesa dedicava particular interesse ao estudo da História de Portugal, 

sobretudo a que se relacionava com a expansão no mundo através dos 

descobrimentos marítimos, com destaque para a acção desenvolvida em 

Angola. Torna-se curioso salientar, como exemplo, que mencionava 
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expressamente a acção governativa do Conde de Murça, D. Miguel António 

de Melo, governador notável mas que os estudiosos consideram menos do 

que outros, como Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, bem mais célebre 

do que aquele. Nem sempre quem elabora os programas e os comenta tem 

perfeito conhecimento das matérias assim como da importância dos factos e 

das personagens. 
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CURSOS DE MONITORES ESCOLARES 

 
  Não se sabe ao certo quando foram organizados os primeiros 

cursos de monitores escolares, admitindo-se que tenha sido pelo ano de 

1962 

  Recordemos que em Angola havia desde longa data a 

tradição de ministrar o ensino em condições nem sempre perfeitas, 

aproveitando as condições de momento e de lugar. Logo nos primeiros 

tempos da presença portuguesa, aparecem-nos no Congo nativos dos dois 

sexos a ensinar os seus patrícios, chegando a haver entre eles quem 

exercesse essa actividade até em Lisboa. No final do século passado e 

começo do século XX, o professor e funcionário público português José da 

Fonseca Lage dizia textualmente que "se alguma rudimentar instrução 

aparecia, era devida aos esforços dos naturais, que particularmente se 

ensinavam uns aos outros". Mais ou menos na mesma altura, embora com 

raizes antigas, salientava-se quanto os ambaquistas prezavam a ilustração, 

chegando a afirmar-se, como caricatura, que andavam sempre munidos dos 

apetrechos da escrita. E já neste nosso estudo tivemos ocasião de salientar 

que havia em todo o território angolano muitos indivíduos dedicados ao 

ensino, gratuitamente ou sob baixíssima remuneração. E até no primeiro 

volume, ao falar das escolas particulares, se destacou o pormenor de haver, 

entre os nativos, quem ensinasse os seus vizinhos e parentes. Nos últimos 

meses da presença portuguesa, quando os militantes dos movimentos de 

libertação se deslocaram para Luanda, vindo do mato, muitas das suas 

crianças se apresentaram nas escolas primárias oficiais solicitando o 

reconhecimento do seu saber por meio de apreciação sumária e individual, e 

muitos mostravam certo adiantamento. Era notório que os alunos ensinados 

pelos naturais tinham mais perfeita caligrafia do que os das escolas públicas. 

  Havia, pois, uma tradição que justificava a organização dos 

monitores escolares, ao serviço do ensino das primeiras letras. 

Desconhecemos quem fosse a individualidade que teve a ideia e realizou a 

iniciativa. Nunca conseguimos encontrar documentos que se lhe 

reportassem. Ignoramos de onde provinham os dinheiros necessários para a 

realização dos cursos de monitores, admitindo a hipótese provável de que 

saíssem do Fundo Escolar de Angola, que podiam ser mais facilmente 

utilizados do que os provenientes do orçamento estatal, que os trâmites 



644 

burocráticos controlavam com mais aperto e havia maior rigor na apreciação 

das contas. 

  Seguindo uma tradição bem portuguesa, os cursos de 

monitores tinham muito de improviso. A preparação anterior dos aspirantes 

era quase sempre muito defeituosa, muito reduzida, pois grande parte tinha 

prestado provas de exame através dos cursos de adultos, de programas mais 

curtos e de menor exigência na apreciação. 

  Não pode dizer-se que houvesse um esquema bem definido 

de lições e de estudo, em cada momento se faziam as adaptações julgadas 

convenientes e que nem sempre o seriam. O tempo de duração era 

exageradamente curto, em regra um mês, durante as férias de Março ou de 

Julho/Agosto, para se poder dispor das instalações escolares, tanto para 

aulas-modelo como para refeitório e dormitório. 

  Embora se não trate de um serviço verdadeiramente 

institucionalizado, não deve passar sem referência bem clara; procurou-se, 

desta forma, dar resposta a muitas exigências de escolaridade, sobretudo em 

meios pequenos, de fraca densidade populacional, afastados dos que nós 

chamamos urbanizados.  

  Ao princípio, pensava-se que os monitores escolares seriam 

apenas encarregados das turmas mais atrasadas — preparatória, primeira e 

segunda classes — mas com o tempo foram tomando conta mesmo das mais 

adiantadas — terceira e quarta classes, pelo menos nalguns casos. As 

hesitantes experiências do começo estenderam-se depois a quase todos os 

distritos de Angola.  

  Devemos fazer justiça a esses humildes profissionais do 

ensino e reconhecer que cumpriram deveres espinhosos e desempenharam 

funções meritórias, dentro do condicionalismo em que estavam integrados, 

em lugares que os portadores de habilitação legais não estariam dispostos a 

ocupar, mesmo que houvesse elementos bastantes, que não havia. Foram os 

pioneiros da escolaridade e lançaram as bases para a cobertura posterior. 

  Podemos, no entanto, fazer desde já algumas observações 

que julgamos pertinentes. As autoridades escolares portuguesas iludiam-se 

se acreditavam na fidelidade desses agentes do ensino aos interesses lusos. 

Hoje sabe-se, sem sombra de dúvida, que eram simpatizantes de um dos 

movimentos de libertação, e isso não deixava de oferecer certo perigo, pois 

poderiam correr o risco de represálias. Declarando-se partidários de um 

deles, corriam o perigo das vindictas dos outros, que não eram assim tão 

hipotéticas ou imaginárias.       

 Sob o aspecto particular da realização dos cursos, pode ter-se em 

conta que eram muitas vezes escolhidos os mesmos elementos, nem sempre 
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reputados como os melhores. Havia quem estivesse disposto a fazer um 

pouco de turismo pago, embora se possa considerar mal remunerado o 

trabalho feito e o tempo ocupado. A escolha dos professores-modelo não 

deixava de motivar reparos, não só da parte dos preteridos como até 

daqueles que se desinteressavam, mas que mesmo assim faziam 

comentários! 

Também se reparava na fraca preparação literária dos concorrentes, no seu 

limitado saber, e na impossibilidade de, em poucos dias, lhes transmitir 

conhecimentos e aptidões pedagógicas, que se baseavam, essencialmente, 

sobre o princípio da imitação — faz como eu faço. 

  Os candidatos provinham de meios em que o interesse 

cultural não existia. Se todos eles falavam correntemente a língua 

portuguesa, faziam-no com certo grau de incorrecções; quanto à escrita, 

tinham dificuldade em redigir e cometiam muitos e grosseiros erros 

ortográficos. E não havia a hipótese de, como autodidactas, aumentarem a 

sua cultura, pois não dispunham de livros, revistas ou jornais — quando 

muito, faziam  uso do seu aparelho portátil de radiofonia. 

  A falta de elementos históricos documentais levou-nos a 

substituí-los pelas considerações formuladas. Poderiam apresentar-se outras 

e até mais desenvolvidas, mas a índole do nosso estudo não permite a 

análise exaustiva dos assuntos, não é essa a finalidade que nos propomos 

atingir, nem dispomos de condições e conhecimentos para tanto 

indispensáveis. 

  Na sua modéstia e humildade, os monitores escolares 

cumpriram a sua missão. Cumpririam mal, talvez, mas as maiores culpas 

não lhes pertencem, mas aos responsáveis que nem sempre quiseram ou 

puderam aproveitar meios e ocasiões.  

  Registamos as deficiências deste importante sector, mas não 

esqueçamos o que ainda realizaram. Tendo em consideração as condições 

em que actuavam, pode dizer-se que fizeram bastante. Encontramos 

numerosos atenuantes que explicam e até justificam as falhas encontradas. 

A grande deficiência dos monitores escolares residia na sua limitada e 

defeituosa, embora involuntária, preparação cultural. 
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CICLO PREPARATÓRIO 

 
  Quando se fala de educação de base ou educação básica, em 

regra englobamos nesta designação o chamado ciclo preparatório do ensino 

secundário, isto é, os dois anos de estudo que se seguem aos quatro ou cinco 

anos da escola primária (em Angola, no período considerado). Desde longa 

data que se sonhava com a possibilidade de alargar a escolaridade 

obrigatória, a fim de que os adolescentes pudessem aproveitar melhor o seu 

tempo, preparando-se mais perfeitamente para as tarefas do futuro — 

naqueles anos quase sempre desperdiçados  e que, para grande número, 

eram passados em nociva inactividade. As contingências sociais e o 

pequeno poder de decisão dos governantes foram adiando a concretização 

deste anseio, deixando as novas gerações no mar largo e vago da 

despreocupação, perdendo tempo e vitalidade preciosos, permitindo que o 

vício e a desmoralização fizessem a sua obra destruidora, depois 

asperamente criticada ou dolorosamente deplorada, mas que se não quis, não 

soube ou não pôde impedir na ocasião oportuna.  

  No antigo sistema escolar encontramos o erro crasso de se 

sobreporem dois tipos de ensino de base, o primeiro ciclo dos liceus e o 

ciclo preparatório do ensino técnico — para não alargar mais o cômputo de 

apreciação. Mais tarde, reconheceu-se o defeito, mas repetiu-se logo sob 

outro aspecto, criando ao lado do ciclo unificado, como ainda começou a 

designar-se, o ciclo complementar do ensino primário, vulgarmente 

designado por quinta e sexta classes.  

  Como esta experiência, do ciclo complementar, não obteve 

êxito em Angola, visto que apenas se fez uma experiência reduzida e logo 

abandonada, não vamos dedicar a tal sector a atenção que nos mereceria, se 

o seu papel tivesse sido relevante e a sua expansão atingisse notória e 

expressiva amplitude. 

  Poderiam apontar-se defeitos graves na estrutura do ensino. 

Não podendo alargar-nos sobre este ponto concreto, diremos simplesmente 

que se verificava como que uma solução de continuidade entre os vários 

compartimentos do esquema didáctico; nunca se reconheceu com a clareza 

indispensável que se tornava necessário elaborar programas que se 

encaixassem perfeitamente uns nos outros e não fossem peças isoladas, 

independentes. Era imprescindível convencer os professores de que os 
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alunos médios apenas conseguem dominar com relativa facilidade uma 

parcela  da matéria ensinada nos anos anteriores e nos graus que ficaram 

para trás, tornando-se premente a revisão dos temas antecedentes. 

  Explicar a lição de forma que os alunos compreendam não é 

suficiente para fazer aprendizagem; nós compreendemos muitas coisas que 

não fixamos, que esquecemos. Ensinar implica levar o aluno a utilizar os 

conhecimentos de forma consciente e com relativo desembaraço. Não sabe 

escrever quem não for capaz de redigir facilmente uma carta, uma exposição 

ou desenvolver um tema baseado no quotidiano. 

  Parece-nos ser o momento de passar à enumeração dos dados 

históricos, abrangidos pelo período e pelo assunto que estamos a apreciar. 

  No dia 4 de Setembro de 1965, foi criada a Escola Técnica 

Elementar de Cubal assim como a Escola Técnica Elementar de Henrique 

de Carvalho. Estes estabelecimentos tiveram depois a designação de escolas 

preparatórias, como adiante teremos ocasião de referir. Foi esta a única 

referência que registámos em relação àquele ano civil, podendo ainda dizer 

que não encontrámos nenhuma digna de menção no decurso de todo o ano 

civil de 1966. Por isso passamos adiante. 

  No dia 1 de Abril de 1967, foi determinada a criação das: 

—Escola Técnica Elementar de Vila Nova de Seles; 

—Escola Técnica Elementar de Santa Comba; 

—Escola Técnica Elementar de Vila General Machado. 

  Pouco depois, no dia 31 de Maio, eram criadas mais seis: 

—Escola Técnica Elementar de Vila Teixeira da Silva; 

—Escola Técnica Elementar de Golungo Alto; 

—Escola Técnica Elementar de Porto Alexandre; 

—Escola Técnica Elementar de Negage; 

—Escola Técnica Elementar de Mariano Machado; 

—Escola Técnica Elementar de Vila Folgares. 

  Na data de 4 de Outubro desse ano de 1967, foi tornado 

extensivo às províncias ultramarinas portuguesas o decreto-lei de 2 de 

Janeiro anterior pelo qual foi instituído o Ciclo Preparatório do Ensino 

Secundário, que substituía os antigos primeiros ciclos liceal e técnico. Como 

era habitual, o diploma sofreu alterações para se adaptar melhor ao 

condicionalismo dos territórios coloniais.Aquelas escolas mudaram de 

nome. 

  Em 14 de Agosto de 1968, foram criados no Ultramar cursos 

de formação e actualização de professores do Ciclo Preparatório. Tinha-se 

em vista a modernização dos métodos pedagógicos, e havia a presunção de 

emparceirar com os países ditos evoluídos, dando ao ensino um jeito de 



648 

actualizado. Não se teve em consideração que a evolução humana não se faz 

aos saltos, é lenta e progressivamente modificada. Pretender correr é um 

erro que se paga caro.  

  Poderiam requerer a sua inscrição nos cursos de formação e 

aperfeiçoamento, acima referidos, os indivíduos que estivessem num dos 

seguintes casos: 

—Professores dos  5º,  8º  e  11º  grupos, e mestres de Trabalhos Manuais 

do ensino técnico profissional; 

—Finalistas do 8º  e  11º  grupos; 

—Indivíduos com o terceiro ano dos cursos ministrados na Faculdade d 

Letras e na Faculdade de Ciências, assim como na Escola Superior de Belas 

Artes, admitindo-se aqueles que estivessem prestes a concluí-lo 

—Professores do ensino primário com pelo menos quinze valores de 

diploma, dez anos de serviço e o curso de Ciências Pedagógicas, da 

Universidade. 

  Os cursos a que nos estamos referindo, não deixaram de 

representar um esforço louvável de actualização; contudo, enfermavam dos 

males característicos da quase totalidade dos cursos intensivos, não davam 

aos participantes preparação profissional sólida e nem a sua orientação era a 

mais conveniente à difusão da cultura. Devido a causas várias, continuou a 

ser necessário aproveitar no ensino todos os meios humanos disponíveis, 

dando colocação a quase todos os candidatos que a requeriam, não havendo 

a preocupação de afastar aqueles que apenas tinham em vista a ocupação 

dos lugares por curtos períodos, considerando o magistério como 

antecâmara de outras actividades e interesses. Ficaram conhecidos casos de 

estudantes universitários que foram nomeados e, logo que começaram as 

suas  aulas, requereram a exoneração, recebendo os vencimentos de poucas 

semanas, deixando os alunos sem aulas enquanto se não fez a sua 

substituição, algumas vezes bastante morosa. 

  No dia 7 de Outubro de 1968, foram criadas em Angola as: 

—Escola Preparatória de Luanda (para o sexo masculino); 

—Escola Preparatória de Luanda (para o sexo feminino); 

—Escola Preparatória de Nova Lisboa (para o sexo masculino); 

—Escola Preparatória de Nova Lisboa (para o sexo feminino); 

—Escola Preparatória de Sá da Bandeira; 

—Escola Preparatória de Benguela; 

—Escola Preparatória de Lobito; 

—Escola Preparatória de Malanje; 

—Escola Preparatória de Moçâmedes; 

—Escola Preparatória de Salazar; 
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—Escola Preparatória de Cabinda; 

—Escola Preparatória de Carmona; 

—Escola Preparatória de Gabela; 

—Escola Preparatória de Novo Redondo; 

—Escola Preparatória de Luso; 

—Escola Preparatória de Cubal; 

—Escola Preparatória de Silva Porto; 

—Escola Preparatória de Henrique de Carvalho; 

—Escola Preparatória de Serpa Pinto; 

—Escola Preparatória de Robert Williams; 

—Escola Preparatória de Porto Amboim; 

—Escola Preparatória de Quibala; 

—Escola Preparatória de Dondo; 

—Escola Preparatória de Bela Vista; 

—Escola Preparatória de Caconda; 

—Escola Preparatória João Crisóstomo, de Luanda; 

—Escola Preparatória Emídio Navarro, de Luanda. 

  As duas últimas advieram da reconversão das antigas escolas 

técnicas elementares, que já usavam a designação indicada e foi conservada. 

  No dia 20 de Novembro de 1968, foi mandado aplicar ao 

Ultramar o Estatuto do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário, aprovado 

e promulgado em 9 de Setembro do mesmo ano. Nesta data foram 

aprovados os programas das cadeiras que constituíam o curso. Todos estes 

documentos estão reunidos no "3º Suplemento" do Boletim Oficial de 

Angola, enchendo oitenta e sete páginas;  foi publicado no dia 31 de 

Dezembro. 

  Com a data de 3 de Janeiro de 1970, foram introduzidas 

alterações ao estatuto a que acabamos de nos referir, algumas de relativa 

importância, fundamentadas na instituição dos estágios pedagógicos.  

  No dia 26 de Junho de 1969, determinou-se que o prazo para 

a matrícula dos alunos nas escolas preparatórias, em Angola, fosse fixado 

entre os dias 20 de Julho e 10 de Agosto de cada ano. Tinha-se em conta a 

realização dos exames do ensino primário, de forma a permitir aos 

candidatos a sua inscrição cómoda e sem atropelos.    

  A criação de novas escolas preparatórias continuava a ser 

assunto que preocupava a atenção dos responsáveis, particularmente o 

secretário provincial, a quem competia tratar mais minuciosa e 

profundamente estes problemas. Assim, foram surgindo no panorama 

educativo angolano as seguintes: 

—Escola Preparatória de São Salvador; 
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—Escola Preparatória de Santo António do Zaire; 

—Escola Preparatória de Ambrizete; 

—Escola Preparatória de Calulo; 

—Escola Preparatória de Andulo, todas em 16 de Janeiro de 1969; 

—Escola Preparatória de Jamba, no dia 8 de Novembro; 

—Escola Preparatória de Luanda, na data de 4 de Setembro de 1970; 

—Escola Preparatória de Caluquembe; 

—Escola Preparatória de Quibaxe, estas em 6 de Outubro seguinte; 

—Escola Preparatória de Portugália; 

—Escola Preparatória de Vila Nova; 

—Escola Preparatória de Alto Catumbela; 

—Escola Preparatória de Vila Guilherme Capelo, em 14 de Abril de 1971; 

—Escola Preparatória de Pereira de Eça (Ngiva); 

—Escola Preparatória de Nova Sintra (Catabola), em 27 de Julho de 1971; 

—Escola Preparatória de Viana, na data de 14 de Novembro de 1972; 

—Escola Preparatória de Cuma, no Huambo, no dia 24 de Novembro. 

  A escola agora criada em Luanda deveria ficar estabelecida, 

por determinação oficial, num dos chamados bairros suburbanos, tendo sido 

localizada na Vila Alice e mais tarde foi posta a funcionar uma sua secção 

em bairro contíguo, a Vila Clotilde, em edifícios construídos para as escolas 

primárias (nº 5 e nº 15) a que nos referimos por motivo da expropriação do 

terreno para a sua construção, e onde funcionou outra, antes de ter edifício 

expressamente erguido — a Escola Preparatória Marta do Resgate Salazar, 

frequentada por adolescentes do sexo feminino. 

Na data de 30 de Dezembro de 1971, foram aumentados os 

efectivos dos quadros de todas as escolas preparatórias que funcionavam em 

Angola. O 1º grupo teve um aumento de cento e cinquenta e sete lugares; o 

2º grupo teve acréscimo de oitenta e quatro; não houve aumento no 3º 

grupo; o 4º grupo teve um alargamento de cento e cinquenta e oito lugares; e 

o 5º grupo acrescentou ao número anterior quarenta e três agentes docentes. 

A distribuição destes professores pelas diferentes escolas foi feita em 28 de 

Fevereiro de 1972. 

  Sabemos que, em 15 de Janeiro desse ano de 1972, foi 

autorizada a aquisição para o Estado do Colégio Paroquial Infante D. 

Henrique, que a diocese de Silva Porto pretendia transaccionar, pagando por 

ele, incluindo o mobiliário e demais recheio, a importância de mil e quarenta 

e quatro contos, cuja liquidação se faria em três anuidades. Não deve estar 

fora de lógica a hipótese de se tratar de um estabelecimento que ministrasse 

o ensino do ciclo preparatório, embora abrangesse outros graus; não 

dispondo de indicações mais concretas, referimos aqui tal efeméride. 
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  Por diploma com data de 1 de Maio de 1972, foram tornadas 

extensivas ao Ultramar as disposições do Regulamento dos Exames do Ciclo 

Preparatório, que o Governo de Lisboa tinha aprovado já em 11 de Junho 

de 1970. Praticamente, este regulamento continuou em vigor durante o resto 

do tempo da dominação portuguesa, alterado apenas por motivo dos 

incidentes registados no decorrer do processo de independência e 

descolonização, na maior parte dos casos por imposições de uma evolução 

política incontrolável. 

  A partir de certo momento, em vez de se criarem novas 

escolas preparatórias, passaram a ser organizadas como que filiais das já 

existentes, vendo-se nisso evidente vantagem. As primeiras destas 

iniciativas (e talvez quase todas) ficaram a dever-se ao espírito inovador do 

secretário provincial Dr.Manuel Alambre dos Santos.  Vamos tentar dar o 

resumo do que neste particular foi sendo feito: 

—Secção de Camabatela; Escola de Salazar; (8 de Setembro de 1973) 

—Secção de Norton de Matos;Escola de Lobito;      

—Secção de Matala;  Escola de Folgares;                                

—Secção de Artur de Paiva; Escola de Folgares; 

—Secção de Cacuso;  Escola de Malanje; (13  de  Maio de 1974) 

—Secção de Andulo;  Escola de Andulo; 

—Secção de Sanza Pombo; Escola de Carmona; (15  de  Maio de 1974) 

—Secção de Quiculungo; Escola de Salazar; 

—Secção de Chinguar; Escola de Silva Porto; 

—Secção de Alto Hama; Escola de Teixeira da Silva; 

—Secção de Cuando;  Escola de Nova Lisboa; (17 de Agosto) 

—Secção de Chibia;  Escola de Sá da Bandeira; 

—Secção de Tchamutete; Escola de Jamba; (4 de Setembro) 

—Secção de Bula Atumba; Escola de Salazar; 

—Secção de Luimbale; Escola de Teixeira da Silva; (13-Novembro) 

—Secção de Vila Roçadas; Escola de Pereira de Eça; (14-Novembro) 

—Secção de Nharêa;  Escola de Andulo; (27 de Março de 1975) 

  No fim desta longa lista, vamos inserir algumas informações 

que, não tendo maior interesse, não deixam de ser curiosas para a 

identificação de pormenores. A secção de Andulo iria funcionar junto da 

missão católica daquela localidade. E a secção de Cuando funcionaria 

também junto de uma missão católica que, vagamente, se dizia localizada no 

Huambo; na data da sua criação, estava vaga a Secretaria de Estado da 

Educação, pelo que o documento foi assinado pelo substituto legal, que 

então era o Dr.Urbano Fresta. Os despachos de 4 de Setembro de 1974 

foram assinados já pelo titular daquele departamento estatal, Dr.Carlos 
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Alberto Marques Pinto. Finalmente, a secção de Nharêa foi criada pelo 

primeiro titular do Ministério da Educação e Cultura, de Angola, 

Dr.Jerónimo Wanga. 

  A enumeração que fizemos demonstra com alguma clareza o 

que se fez para que o ensino preparatório, considerado já como educação de 

base, se estendesse a todas as povoações angolanas de relativa importância 

populacional. Não foi possível satisfazer todas as aspirações do povo 

angolense, devido a inúmeras dificuldades. Estendeu-se, porém, até ao 

limite das possibilidades de que se dispunha.  

  O direito do povo à cultura não se limita a ensinar a ler e a 

escrever, deveria abranger todo o longo período da vida que antecede a 

entrada no mundo do trabalho produtivo e das obrigações profissionais. 

Desperdiçar os anos da adolescência é perder um capital valioso de 

progresso e desenvolvimento, empobrecendo e diminuindo o valor maior e 

mais importante de um país, a sua população, a sua capacidade de crescer. 
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INSTRUÇÃO LICEAL 

 
  Por motivos até agora mal definidos, a escala de avaliação da 

cultura das pessoas, em Portugal, quando ía além da escolaridade primária, 

era aferida pelo ensino ou instrução liceal. Os que seguiam estudos 

superiores ou se formavam ou "não eram formados", tendo em conta, quase 

sempre, se exerciam ou não as actividades correspondentes. 

  Não deixaremos de pensar que talvez isso acontecesse por a 

tradição de séculos se basear no estudo das Humanidades, ministrado em 

aulas conventuais ou capitulares — depois no Colégio das Artes e mais 

tarde nas Aulas Régias de Latim, de que os futuros liceus foram os seus 

continuadores mais aproximados.  

  Na segunda metade do século passado, dando seguimento a 

um conceito que vinha já dos meados do século XVIII, do tempo do 

Marquês de Pombal, começou a dispensar-se interesse à formação 

profissional, através de escolas de ensino técnico; mas estas nunca 

conseguiram impor-se como modelos, devido a falhas acentuadas da sua 

estrutura, que se traduzia por defeituosa preparação dos seus alunos.  

  Em Angola, o ensino secundário começou com o Liceu 

Salvador Correia, em 1919. Como anexos a este estabelecimento, foram 

criados o curso comercial e o curso industrial que não funcionaram, pois 

não apareceu qualquer interessado em inscrever-se. Esta é a prova cabal e 

indiscutível de que a instrução liceal era mais apreciada.  

  Os habitantes de Angola, de origem europeia, davam 

preferência ao ensino liceal, pois lhes abria o caminho para o ingresso na 

Universidade; os nativos então ditos assimilados, influenciados por aqueles 

e pelo mesmo motivo, seguiam-lhes o exemplo. Só mais tarde as escolas 

técnicas começaram a ganhar adeptos, embora continuasse a registar-se que 

a população mais evoluída ou de melhores condições económicas preferia os 

liceus. Eram considerados mais eficientes no ensino, um tanto 

conservadores e elitistas; também não faltavam os que condenavam esse 

modo de ver nos outros e o preferiam para si e para os seus filhos. 

  Ao fazer a enumeração das efemérides históricas relativas ao 

ensino liceal e ao período que estamos a considerar — a partir de 1964, 

quando foi criada a Secretaria Provincial de Educação — poderemos 

verificar que, embora em escala mais reduzida, os liceus continuaram a 
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merecer maior interesse às populações de mais largos recursos. Espalharam-

se pelo território novos estabelecimentos e criaram-se condições favoráveis 

ao prosseguimento dos estudos.  

  No dia 29 de Agosto de 1964, foi criado o terceiro ciclo no 

liceu de Moçâmedes, dizendo-se que viria a funcionar a partir do ano lectivo 

que estava prestes a iniciar-se, o de 1964-1965. 

  O primeiro liceu criado em Angola neste período foi o Liceu 

Nacional de Silva Porto, no Bié, em 4 de Setembro de 1965, e o segundo foi 

o Liceu Nacional de Carmona, no Uige, cujo diploma de fundação tem a 

data de 1 de Abril de 1967.  

  Em 16 de Janeiro de 1969, estando em Luanda o ministro do 

Ultramar, Dr.Joaquim Moreira da Silva Cunha, foram criados o Liceu 

Nacional de Guilherme Capelo, na cidade de Cabinda, e o Liceu Nacional 

de Marcelo Caetano, na capital do Moxico, Luso. Aproveitamos o ensejo 

para dizer que no dia 7 de Agosto de 1971 foi criada no liceu do Luso uma 

secção mista, cuja frequência justificava o desdobramento; ignoramos como 

e onde veio a ser executado. 

  Na data de 15 de Janeiro de 1970, foram criados dois novos 

estabelecimentos de instrução liceal, o Liceu Nacional de Pedro 

Alexandrino da Cunha, na cidade de Gabela, e o Liceu Nacional de 

Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, em Novo Redondo, povoação que 

ele mesmo fundara. Não deixaremos de referir que a fundação dos dois 

liceus teve em vista sanar um esboço de conflito, pois Novo Redondo 

reivindicava a sua qualidade de capital do distrito e Gabela argumentava 

estar em melhor posição geográfica e proporcionava maiores vantagens a 

toda a população distrital.  

  O rápido crescimento da população estudantil no liceu de 

Novo Redondo fez com que, em 29 de Julho de 1974, por despacho das 

autoridades do sector educativo de Angola [então já a caminho da 

independência] fosse criada uma secção liceal, que passaria a funcionar em 

Porto Amboim.  

  Um despacho do governador-geral de Angola, Camilo 

Augusto de Miranda Rebocho Vaz, com a data de 4 de Agosto de 1970, 

criou uma secção liceal para funcionar em Mariano Machado, a partir do 

ano lectivo que se aproximava. Seria um desdobramento do Liceu de 

Benguela, ao qual a partir de certo momento foi dada a denominação de 

Liceu Nacional Comandante Peixoto Correia   (notável ministro do 

Ultramar). 

  No dia 11 de Setembro seguinte, ainda outro despacho criava 

nova secção liceal para vir a funcionar na Vila General Machado, e que 
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ficaria dependente do Liceu Nacional  Silva Cunha, estabelecido em Silva 

Porto, capital do Bié. 

  Ainda no decorrer do mesmo ano civil, foi criada uma secção 

liceal em Luanda, anexa ao Liceu D. Guiomar de Lencastre, para funcionar 

ainda no decorrer do ano lectivo já em actividade, pois a determinação tem a 

data de 17 de Dezembro. Esta medida foi tomada para se poder fazer o 

desdobramento, mas ficaria a funcionar no mesmo edifício. Francamente, 

não conseguimos vislumbrar as vantagens desta medida! 

  Entrámos no ano de 1971. Logo no dia 8 de Janeiro, um 

despacho da autoridade responsável criou a secção liceal do Cubal, anexa ao 

Liceu Nacional Vasco Lopes Alves, do Lobito, a secção liceal de Henrique 

de Carvalho e a secção liceal de Salazar, ambas dependentes do Liceu 

Nacional Adriano Moreira, de Malanje. 

  Em 24 de Fevereiro de 1971, foi estabelecida uma secção 

liceal na cidade de São Salvador, capital do distrito do Zaire, que ficava 

relacionada quanto ao funcionamento com o Liceu Normal de Salvador 

Correia, de Luanda. 

  Não podemos deixar passar sem referência especial que, em 

22 de Abril de 1971, foi criada uma secção liceal para funcionar na cidade 

de Cubal, ficando dependente do liceu de Benguela. Ora isso só pode 

entender-se no caso de a primeira a ser criada para esta cidade, dependente 

do liceu de Lobito, ter sido anulada — de que não tivemos conhecimento.  

  Ainda no decorrer do mesmo ano, em 5 de Junho de 1971, 

foi criado o Liceu Nacional de Salazar, na cidade desta designação e que 

tinha o nome gentílico de Dalatando, o que leva a supor que a secção liceal 

tenha sido extinta ou anulada a decisão que a criou, e do que  não temos 

notícia. 

  No dia 14 de Março de 1972, foi instituída uma secção liceal 

em Serpa Pinto, que deveria depender, para efeito de funcionamento, do 

Liceu Nacional General Norton de Matos, da cidade de Nova Lisboa, 

capital do distrito de Huambo.  

  Resta-nos referir neste lugar que, na data de 3 de Outubro de 

1974, foi criada a secção liceal de Caluquembe, dependente do Liceu 

Nacional Diogo Cão, de Sá da Bandeira, capital do Lubango. A portaria em 

questão tinha sido subscrita  em 26 de Setembro. 

  Na data de 16 de Novembro de 1974, foram criados mais três 

liceus em Angola, o Liceu de Serpa Pinto, o Liceu de Henrique de Carvalho 

e o Liceu de São Salvador. As designações recebidas não deixam de ser 

estranhas, pois nessa altura já eram dadas as denominações tradicionais 

angolanas, pelo que, na hipótese de estas fundações ficarem a vigorar 
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(estávamos a menos de um ano da independência), deveriam ter recebido os 

nomes Liceu de Menongue, o primeiro, Liceu de Saurimo, o segundo, e 

Liceu do Congo, o terceiro, podendo ser ainda outros mais adequados.  

  À medida que íam sendo criados novos liceus e secções 

liceais, tornava-se necessário definir as respectivas zonas de influência. 

Considerando os nove estabelecimentos que então havia, tinham sido 

delimitadas pela portaria de 23 de Fevereiro de 1963, a que já nos referimos, 

e que foi revogada pela que a 20 de Agosto de 1968 determinou as regiões 

geográficas afectas a cada um dos que então funcionavam neste território.  

  Voltou a ser necessário introduzir modificações na data de 11 

de Junho de 1970, revogando aquela, pois haviam sido criados alguns 

estabelecimentos do ensino liceal e aguardava-se a sua entrada em 

funcionamento. E mais uma vez se introduziram alterações por diploma de 

30 de Abril de 1974, tendo em conta os novos liceus e seus desdobramentos. 

Atendendo à data, ficamos sem saber se a determinação era de antes da 

mudança do regime (poderia aguardar a publicação no Boletim Oficial de 

Angola) ou se era já dos novos responsáveis.  

  No dia 20 de Dezembro de 1968, foram autorizados a entrar 

em funcionamento cursos nocturnos nos liceus de Benguela e Nova Lisboa, 

à semelhança do que se vinha fazendo em Luanda e Sá da Bandeira, tendo 

em vista os candidatos a fazer o terceiro ciclo. No entanto, determinava-se 

que, devido aos elevados encargos materiais que isso acarretava, só viriam a 

funcionar os cursos ou as disciplinas em que o número de interessados não 

fosse inferior a quinze. Esta exigência ou semelhante fez-se outras vezes 

pelo mesmo motivo.  

  Em 5 de Janeiro de 1972, foi autorizado o funcionamento do 

ensino liceal extraordinário em todos os liceus angolanos. Continuava a 

exigir-se que, para os cursos entrarem em funcionamento, deveriam ter 

inscrições não inferiores a quinze, em cada disciplina. 

  Angola encontrava-se no limiar da sua independência, lógico 

limite do estudo empreendido e que temos vindo desdobrando pelos 

diferentes sectores do horizonte didáctico-pedagógico. 
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DIFUSÃO DO ENSINO TÉCNICO 

 
  Costumamos designar, abreviadamente, por ensino técnico o 

que oficialmente foi denominado ensino industrial e comercial, englobando 

não só as escolas de ensino médio como os institutos, considerados já como 

estabelecimentos de ensino superior, embora de começo o não tenham sido, 

sendo considerados de ensino médio.  

  O avanço das ciências verificado em todo o mundo, 

sobretudo na segunda metade do século XX, nos anos que se seguiram à 

segunda grande guerra, fez com que as escolas de preparação profissional 

ganhassem importância e projecção. Isso lhes permitiu conquistar um lugar 

destacado ao lado de outras tradicionalmente mais cotadas, lugar a que 

aspiravam desde longa data — uma estruturação defeituosa impediu que 

mais depressa conquistassem o prestígio e reconhecimento gerais. Falamos, 

logicamente, do sistema escolar português e não fazemos menção nem 

consideramos comparativamente o que se passava no resto do mundo. A 

consolidação da sua influência ficou a dever-se mais a factores externos do 

que propriamente à sua valorização metódica e programada, ficando em 

dívida quanto ao seu engrandecimento —  obteve-o, mas não o conquistou. 

  Mais de uma vez se manifestou, nos primeiros decénios do 

século e mesmo no seu terceiro quartel, a oposição surda ou claramente 

expressa entre os liceus e as escolas técnicas; se uns se escudavam no 

prestígio que vinha de séculos, os outros baseavam-se nas exigências 

actuais, que dia a dia se tornavam mais prementes. Essa posição não deixava 

de ser um tanto quixotesca, esgrimindo contra moinhos de vento. A 

grandeza, o prestígio do passado, não justifica defeitos de hoje; dizer que as 

condições da vida moderna são favoráveis ao ensino profissional não 

desculpa o baixo nível do ensino proporcionado aos seus alunos. As escolas 

industriais e comerciais, por vezes, ostentavam desprezo pela mais cuidada 

preparação literária dos estabelecimentos concorrentes. 

  Os próprios professores, ao iniciarem a carreira docente, 

davam preferência à nomeação para os liceus, que proporcionava maior 

prestígio, eram quase automaticamente considerados mais competentes... 

Também sabiam que, em regra, os alunos eram mais aplicados e os que 

tinham verdadeira vocação para o magistério sentiam-se mais perfeitamente 

"realizados". Os estudantes que aspiravam entrar na Universidade sabiam 
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que uma boa preparação prévia lhes facilitava o ingresso e os resultados 

futuros. 

  No dia 3 de Junho de 1964, foi autorizada a criação de 

secções autónomas dos liceus, escolas técnicas e outros estabelecimentos de 

ensino, quando a sua população escolar o justificasse. Esta medida apoiava-

se nas disposições do decreto-lei de 5 de Dezembro de 1958, portanto já 

com meia dúzia de anos de experiência verificada. As secções eram 

normalmente criadas quando os alunos ocupassem mais de um edifício, 

relativamente distantes entre si, que dificultassem a assistência dos 

responsáveis; e criavam-se também ainda que o edifício fosse só um, 

quando se tornava necessário estabelecer o regime de desdobramento. Com 

tais medidas, tinha-se em vista atingir fins pedagógico-didácticos e 

objectivos disciplinares. 

  Em 8 de Agosto do mesmo ano de 1964, foram criadas em 

Angola alguns estabelecimentos de ensino técnico e extintos outros. Assim, 

foram extintas as antigas escolas técnicas elementares  de cada uma das 

localidades a seguir referidas e substituídas pelas seguintes: 

—Escola Industrial e Comercial de Cabinda; 

—Escola Industrial e Comercial de Carmona; 

—Escola Industrial e Comercial de Salazar; 

—Escola Industrial e Comercial de Gabela; 

—Escola Industrial e Comercial de Luso. 

  Seriam ministrados ali os estudos que então constituíam o 

ciclo preparatório e ainda as cadeiras abrangidas pelos cursos de preparação 

ou cursos de formação de serralheiros, montadores-electricistas, geral do 

comércio e o que era designado de formação feminina.  

  Por determinação de 9 de Outubro de 1964, foi mandado 

aplicar em Angola e Moçambique o que dispunha o decreto de 3 de Agosto 

do mesmo ano; este diploma aprovou o regime de frequência dos institutos 

industriais e comerciais, em cursos nocturnos, por indivíduos de 

reconhecida formação e competência técnica, já empregados na indústria ou 

no comércio. Dava-se-lhes, desta forma, a possibilidade de se aperfeiçoarem 

profissionalmente e de valorizarem as suas aptidões, aumentando e 

consolidando o saber adquirido em estudos anteriores ou na prática do 

trabalho quotidiano. 

  No dia 4 de Setembro de 1965, foi estabelecida a Escola 

Industrial e Comercial do Lobito, anteriormente criada apenas como escola 

comercial; isso permitia que fossem ministrados aqui os cursos que 

interessavam à prática do comércio e também os que mais se prendiam com 

as actividades industriais.  
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  Podemos mencionar que, nestes casos, e sob o aspecto 

estatístico, se contavam dois estabelecimentos, embora na contagem 

corrente se considerasse só um. Na verdade, uma coisa são as concepções 

técnicas e os valores estatísticos, e outra muito diferente o consenso geral e 

a apreciação popular.  

  Em igual data, foi também transformada uma escola técnica 

elementar do distrito de Cuanza-Sul, tendo sido instituída a Escola 

Industrial e Comercial de Novo Redondo, o que veio valorizar bastante o 

panorama docente desta cidade.  

  Em 31 de Janeiro de 1966, foi alargado o plano do curso da 

secção preparatória de formação de montadores-electricistas, no terceiro e 

quarto anos, sendo incluída a disciplina de Desenho Esquemático, que se 

reconhecia poder contribuir muito para a valorização profissional dos alunos 

matriculados. Pouco a pouco, ía-se enriquecendo o escorço didáctico-

pedagógico das escolas do ensino técnico profissional, adaptando o ensino 

às necessidades e exigências dos tempos que estavam decorrendo.  

  No dia 14 de Maio do mesmo ano, a Escola Industrial e 

Comercial Artur de Paiva, que funcionava em Sá da Bandeira, passou a 

ministrar os cursos de pintura e de escultura decorativa, em regime de 

formação. Dava-se satisfação a aspiração antigas e legítimas, completava-se 

tanto quanto possível o panorama escolar angolano, permitindo que os seus 

jovens pudessem fazer uma escolha oportuna e adequada do ramo de 

trabalho e ocupação útil a desempenhar no futuro.  

  Na data de 6 de Junho de 1966, foi aplicado ao Ultramar e 

consequentemente também a Angola, o Regulamento dos Institutos 

Industriais, que vinha já de 4 de Novembro de 1950, e também o 

Regulamento dos Institutos Comerciais, este aprovado em 23 de Abril de 

1951. Tais documentos sofreram numerosas alterações, procurando adaptá-

los mais perfeitamente à realidade africana, aos seus interesses e exigências, 

tendo em consideração valores muito específicos, integrados no sistema 

político e social que se pretendia instalar ou conservar, se já estabelecido. 

Mesmo assim, em 10 de Outubro do mesmo ano, foram introduzidas ainda 

algumas modificações, alterando o texto originalmente aprovado. Ignoramos 

se os diplomas referidos tinham já sido tornados extensivos às escolas 

angolanas, em todo ou em parte, ou se só então foram aplicados aqui.  

  No dia 20 de Agosto de 1966, foi criado na Escola Industrial 

e Comercial de Benguela o curso de especialização de desenhador da 

construção civil em regime de formação; por sua vez, na Escola Industrial e 

Comercial de Cabinda era instituído o curso geral do comércio, em regime 

de aperfeiçoamento, pois o de formação básica vinha desde a sua fundação. 
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  Algumas semanas depois, em 24 de Setembro, era criado 

também curso idêntico na Escola Industrial e Comercial de Carmona. As 

autoridades portuguesas responsáveis pela difusão e desenvolvimento da 

escolaridade em Angola, com estas medidas, tornavam possível que pudesse 

aproveitar os seus benefícios cada vez maior número de alunos. No entanto, 

o ritmo adoptado era ainda lento se tivermos em conta as grandes 

necessidades da população, o interesse em as satisfazer e o atraso que se 

havia verificado. 

  Por diploma de 25 de Julho de 1967, duas escolas técnicas 

elementares pouco antes criadas foram elevadas a categoria superior, tendo 

dado lugar à Escola Industrial e Comercial de Henrique de Carvalho e à 

Escola Industrial e Comercial do Cubal, o que valorizava enormemente as 

localidades e regiões onde estavam sediadas; seriam ministrados ali os 

cursos  electrotécnicos, formação feminina, geral do comércio e das secções 

preparatórias para o ingresso nos institutos.  

  Na mesma ocasião, foi aumentado o pessoal docente de 

várias escolas técnico-profissionais de Angola que funcionavam nas cidades 

de Luanda, Sá da Bandeira, Malanje, Salazar, Moçâmedes, Benguela, 

Lobito, Silva Porto, Cabinda, Carmona, Gabela e Luso. 

  Exactamente um mês mais tarde, em 25 de Agosto, era 

autorizada a entrada em funcionamento, na Escola Industrial e Comercial da 

Gabela, das secções preparatórias para o ingresso nos institutos, a partir do 

ano lectivo de 1967-68. 

  No dia 22 de Abril do ano seguinte, 1968, foi criado na 

Escola Industrial e Comercial de Cabinda o curso de formação de 

electromecânicos, que substituiria o de serralheiro e o de montador-

electricista; deveria entrar em funcionamento no ano lectivo de 1968-69. 

  Continuavam a registar-se tentativas de valorização e 

enriquecimento do panorama escolar angolano, no sector técnico. Assim, no 

dia 19 de Julho de 1968, instituiu-se na Escola Industrial de Luanda o curso 

de montador-electricista, em regime de formação. A indústria electrónica, 

segundo se dizia no diploma da sua criação, vinha acusando apreciável 

desenvolvimento na capital de Angola, pelo que se tornava necessário fazer 

esforços no sentido de promover a formação de técnicos especializados, 

dando condições para que pudesse dispor de mão-de-obra competente. 

  No dia 23 de Outubro seguinte, foi autorizado que entrasse 

em funcionamento na Escola Industrial e Comercial de Silva Porto, no Bié, 

o curso de formação de electromecânicos, em substituição dos de 

serralheiros e montadores-electricistas, que deixavam de funcionar neste 

estabelecimento. 
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  Já no final de 1968, no dia 21 de Dezembro, foi criado na 

Escola Industrial e Comercial de Nova Lisboa, no Huambo, o curso de 

especialização de desenhadores da construção civil que, segundo se dizia, 

estava já a funcionar, mas em regime de formação. A iniciativa tinha o 

objectivo de dar aos que concluíam o curso de carpinteiros-marceneiros 

melhor preparação profissional; isso poderá explicar que ao mesmo tempo 

se considerasse como de formação sob um aspecto e de especialização sob 

outro ponto de vista. O sector da construção civil estava a desenvolver-se 

muito e ocupava muita gente, proporcionava bom salário e emprego 

garantido, sem necessidade de longos e desmoralizantes períodos de espera. 

Devemos ter presente que neste período grande número de cidades 

angolanas teve um desenvolvimento espectacular; o incremento das 

construções urbanas interessava grandemente as entidades administrativas e 

ainda mais as empresas particulares especializadas neste ramo.  

  São poucas as referências ao ensino técnico profissional nos 

anos civis de 1969 e 1970. Quanto ao primeiro, apenas registámos que no 

dia 16 de Janeiro, estando em Luanda o ministro Silva Cunha, titular do 

Ministério do Ultramar, assinou e mandou publicar o diploma que criava no 

colonato da Cela a Escola Industrial e Comercial de Santa Comba, onde 

seriam professadas as cadeiras que constituíam os cursos de 

electromecânica, formação feminina e geral do comércio. E em 17 de 

Setembro desse ano foi criado na Escola Industrial e Comercial de Novo 

Redondo o curso de electromecânico, para substituir o de montador-

electricista, que tinha reduzida frequência de alunos. No dia seguinte, 18 de 

Setembro, criou-se idêntico curso na Escola Industrial e Comercial do Luso, 

em substituição dos de montador-electricista e serralheiro mecânico. 

Verificou-se a mesma coisa em 31 de Dezembro do mesmo ano, na Escola 

Industrial e Comercial de Salazar, isto é, foi criado o curso de formação de 

electromecânico para substituir os de serralheiro e montador-electricista.  

  Em relação ao ano civil de 1970, apenas recolhemos a 

informação de que, no dia 6 de Outubro, na Escola Industrial e Comercial de 

Sá da Bandeira foi criado o curso de mecânico de motores diesel, para 

funcionar como especialização do de formação de serralheiros. Cremos ser 

esta a única referência a tal modalidade, que em teoria deveria ter 

interessado muito mais, pois os motores por compressão de óleos 

representavam importante papel na economia angolana, tinham aplicação 

corrente em quase todas as indústrias, ou pelo menos nas mais 

representativas, assim como no sector dos transportes rodoviários.  

  Entremos em 1971. No dia 23 de Janeiro, foram criados 

numerosos desdobramentos de escolas técnicas, da forma seguinte: 
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—Secção Industrial e Comercial de Negage; 

—Secção Industrial e Comercial de Golungo Alto; 

—Secção Industrial e Comercial de Vila Nova de Seles; 

—Secção Industrial e Comercial de Mariano Machado; 

—Secção Industrial e Comercial de Robert Williams; 

—Secção Industrial e Comercial de Vila Teixeira da Silva; 

—Secção Industrial e Comercial de Bela Vista; 

—Secção Industrial e Comercial de Caconda; 

—Secção Industrial e Comercial de Vila Folgares; 

—Secção Industrial e Comercial de Porto Alexandre.  

  Continuou a manifestar-se particular interesse pelo 

desenvolvimento escolar angolano, tendo sido criados novos núcleos de 

ensino do tipo referido, nas localidades e datas a seguir mencionadas: 

—Secção Industrial e Comercial de Santo António do Zaire; 

—Secção Industrial e Comercial de Ambrizete; 

—Secção Industrial e Comercial de Calulo; 

—Secção Industrial e Comercial de Quibala, todas em 1 de Fevereiro. 

—Secção Industrial e Comercial de Dondo, Cambambe, em 11 de 

Fevereiro. 

—Secção Industrial e Comercial de Jamba, no dia 14 de Agosto de 1971. 

—Secção Industrial e Comercial de Quibaxe; 

—Secção Industrial e Comercial de Andulo,  em 4 de Setembro de 1974.  

  Devemos esclarecer que, somente em poucos casos, temos 

indicação dos estabelecimentos principais a que estas secções ficavam 

ligadas para efeitos administrativos; a de Quibaxe dependeria da de Salazar 

e a de Andulo da de Silva Porto. E a da Jamba ficaria sendo como que um 

prolongamento da escola preparatória da mesma povoação, tendo em vista o 

prosseguimento dos estudos sem que os estudantes tivessem necessidade de 

sair de junto da sua família; tal despacho foi assinado pelo governador-geral 

Rebocho Vaz. Este objectivo identifica-se noutras decisões.  

  Por diploma com a data de 4 de Outubro de 1971, foi tornado 

extensivo aos territórios ultramarinos portugueses o disposto em 25 de 

Janeiro de 1968, que aprovou e pôs em execução no espaço geográfico 

europeu os programas das diversas cadeiras e cursos dos institutos 

industriais. Parece-nos revestir-se de interesse comparativo a indicação das 

diversas matérias estudadas ao longo dos cursos ministrados, assim: 

—Matemática;   Física geral; 

—Física especial (A, B e C);  Mecânica; 

—Processos de construção;  Resistência dos materiais; 

—Estabilidade das construções; Pontes; 
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—Edifícios;    Electricidade; 

—Máquinas eléctricas;  Instalações eléctricas; 

—Correntes fracas;   Tecnologia mecânica; 

—Ferramentas;   Caldeiras; 

—Mecânica técnica;   Máquinas e seus componentes; 

—Hidráulica geral aplicada;  Topografia; 

—Elementos de topografia;  Estradas e caminhos de ferro; 

—Mineralogia e geologia;  Tecnologia minerometalúrgica; 

—Prospecção e exploração de minas; Química geral; 

—Química inorgânica;  Química analítica; 

—Química industrial;   Electroquímica; 

—Técnica de iluminação;  Elementos de electricidade; 

—Aquecimento e ventilação;  Ensaios de máquinas eléctricas; 

—Contabilidade;   Organização industrial; 

—Filosofia;    Organização Política da Nação. 

 

  Os alunos tinham trabalhos laboratoriais referentes a análises 

biológicas, bromatológicas e afins; estudavam ainda geometria descritiva, 

desenho de máquinas e desenho de construções; nas oficinas, efectuariam 

trabalhos práticos relativos a construção civil, minas, carpintaria, 

electrotecnia, máquinas e trabalhos de fundição de metais. O texto dos 

documentos foi inserido como "2º Suplemento" do Boletim Oficial de 

Angola do dia 15 de Setembro de 1971, e abrange quase cem páginas. 

  Foi criada na Escola Industrial e Comercial de Cabinda, com 

a data de 29 de Julho de 1972, uma Secção Agrícola que tinha em vista 

ministrar o curso de formação de agentes rurais. Podiam citar-se outros 

exemplos relativos a Malanje, Silva Porto, Carmona e Santa Comba.  

 Em 14 de Maio de 1972, foi criado em Luanda, anexo ao Serviço de 

Emprego, entidade dependente da Secretaria Provincial do Trabalho, 

Previdência e Acção Social o Centro de Formação Profissional. Estava 

prevista a elaboração de um regulamento próprio, que definisse a sua acção 

e orientasse a actuação dos seus responsáveis, tendo em vista o interesse 

daqueles que precisavam recorrer ao seu auxílio e protecção; deveria ter 

também em conta o melhor aproveitamento das aptidões e a valorização 

pessoal dos trabalhadores. Nada sabemos da sua actividade. 

  No dia 30 de Maio de 1975, portanto já bem perto da 

independência, foi decretada a reconversão dos institutos industriais em 

escolas superiores de tecnologia, que passariam a designar-se por Institutos 

Tecnológicos. 

  Embora se não fizesse referência aos institutos comerciais, o 
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paralelismo que, desde já longa data, existia entre os dois tipos de 

estabelecimentos leva-nos a pensar que esta medida abrangeria também 

estes, dando aos seus alunos as mesmas vantagens, as mesmas facilidades. 

O princípio da equidade não pode nem deve deixar de ser respeitado. 

Mesmo assim, não nos é possível afirmar que isso acontecesse. 
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UNIVERSIDADE DE LUANDA 

 
  A institucionalização do ensino universitário, como base e 

fundamento da alta cultura, não pode deixar de interessar os países em 

formação, pois carecem imprescindivelmente de pessoal preparado para 

numerosas tarefas, que exigem vastos e profundos conhecimentos, a fim de 

poderem ser cabal e perfeitamente desempenhadas. 

  Sabe-se que a cultura de base de um povo se firma no que for 

o seu ensino primário; mas sabemos também que a existência de um 

numeroso grupo de indivíduos intelectualmente bem preparados pode 

contribuir fortemente para o desenvolvimento, sob todos os aspectos. Quase 

todas as funções de responsabilidade média exigem hoje preparação de nível 

superior, formação universitária, e a influência que esse núcleo exerce não 

deixará de se reflectir no viver colectivo. 

  Professores competentes facilitarão a elevação do nível 

intelectual; médicos sabedores e dedicados contribuirão para a melhoria das 

condições sanitárias e para a defesa da saúde colectiva; arquitectos de 

técnica aperfeiçoada ajudarão a construir melhor, com mais beleza e maior 

solidez; engenheiros de visão larga e vastos conhecimentos facilitarão as 

iniciativas técnicas e facilitarão a vida de todos; agrónomos, silvicultores, 

pecuaristas e veterinários abalizados permitirão colheitas mais ricas e 

resultados indirectos mais valiosos; economistas capazes poderão encontrar 

a maneira de as riquezas servirem mais eficazmente todas as camadas 

sociais; advogados com boa preparação legista, de sólidos fundamentos 

humanísticos e escrupulosa mentalidade ética, serão mais eficientes na 

defesa dos direitos individuais; geólogos cultos permitirão maior 

valorização dos recursos naturais, mais inteligente aproveitamento dos 

meios físicos. 

  Embora os problemas escolares não tenham merecido aos 

responsáveis pela vida angolana, ao longo de cinco séculos de presença 

portuguesa, o interesse que deveriam ter-lhes dedicado, não pode negar-se 

que se fizeram por vezes tentativas de divulgação cultural, quase sempre 

fracassadas ou mal sucedidas. Grande parte da culpa deve atribuir-se ao 

pouco interesse que a população local (e mais especificamente a de origem 

europeia) dedicava a estes assuntos. Não podemos esquecer o que aconteceu 
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com a Escola Médica, com a Escola Principal de Luanda e com o 

Seminário-Liceu de Angola. Procurámos registar o que se foi fazendo, 

dando o merecido relevo às tentativas feitas e iniciativas ensaiadas. 

  Vamos agora debruçar-nos directamente sobre a instituição 

das escolas superiores em Angola — primeiramente os Estudos Gerais 

Universitários e depois a Universidade de Luanda. 

  Em 21 de Abril de 1962, foi publicado um histórico diploma 

legislativo pelo qual foi organizado junto do Instituto de Investigação 

Científica de Angola (I.I.C.A.), do Instituto de Investigação Médica de 

Angola (I.I.M.A.), e do Laboratório de Engenharia de Angola (L.E.A.) o 

respectivo Centro de Estudos Universitários de Angola.  

  Tinham o objectivo de fazer preparação acelerada de técnicos 

que se reputavam indispensáveis para promoverem o desenvolvimento deste 

território. Para a sua manutenção contava-se com o apoio material do Fundo 

Escolar de Angola e de outros meios de que as autoridades pudessem lançar 

mão. Quanto ao funcionamento docente e preparação dos alunos que 

viessem a inscrever-se, seguir-se-ia de perto o esquema escolar universitário 

adoptado em Portugal, a tradição do ensino superior do País. 

  Em igual data, foram publicadas seis portarias que 

organizavam pormenorizadamente os vinte cursos previstos.  

  A primeira criava cursos de especialização e 

aperfeiçoamento, de nível universitário, para a formação de professores do 

ensino secundário e técnicos das actividades da construção, produção, 

distribuição e transporte, bem-estar social e assistência sanitária. O ensino 

das respectivas matérias seria ministrado por semestres. Esta portaria parece 

ser como que um preâmbulo das seguintes. 

  A segunda determinava que fossem ministrados cursos 

profissionais do magistério secundário e cursos de especialização e 

aperfeiçoamento, submetidos ao Centro de Estudos de Ciências 

Pedagógicas, anexo ao Instituto de Investigação Científica de Angola. Por 

ela foram então criados os: 

—Curso Profissional de Ciências Filológicas — Românicas e Germânicas; 

—Curso Profissional de Ciências Geográficas e Naturais; 

—Curso Profissional de Ciências Químicas, Físicas e Matemáticas; 

—Curso de Formação Pedagógica  (comum a todos eles). 

 

 

 

  A terceira daquelas portarias estabelecia que fossem 

ministrados cursos profissionais e cursos de especialização e 
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aperfeiçoamento, no Centro de Estudos Universitários, anexo ao  Instituto 

de Investigação Científica de Angola, agrupados desta forma: 

—Curso Profissional — Medicina Geral e Análises Clínicas; 

—Curso de Especialização — Cirurgia Geral e Saúde Pública. 

  A portaria seguinte determinava que fossem ministrados 

cursos profissionais e de especialização e aperfeiçoamento, no domínio das 

actividades financeiras, no Centro de Estudos Universitários de Ciências 

Económicas, anexo ao Laboratório de Engenharia de Angola, segundo o 

esquema que se segue: 

—Curso Profissional — Economia; 

—Curso de Especialização — Estatística. 

  O penúltimo desses documentos ordenava que seriam 

ministrados cursos profissionais, de especialização e aperfeiçoamento, do 

ramo das construções, no Centro de Estudos Universitários de Engenharia, 

anexo ao Laboratório de Engenharia de Angola, todos eles englobados na 

designação de Engenharia Civil, sob esta epígrafe: 

—Curso Profissional — Comunicações, Hidráulica, Edificações e 

Urbanismo. 

  O último documento desta série determinava que fossem 

ministrados cursos profissionais, de especialização e aperfeiçoamento , no 

domínio das ciências agrárias, no Centro de Estudos Universitários de 

Angola, cuja designação não era indicada. Adoptava-se o escorço seguinte: 

—Curso Profissional — Agronomia, Silvicultura, Pecuária e Veterinária; 

—Curso de Especialização — Biologia Agrícola e Engenharia Agrícola. 

 A tentativa do governador-geral de Angola, Venâncio Augusto 

Deslandes, encontrou séria oposição, tanto em Angola como em Portugal. 

Em Luanda havia quem o acusasse de procurar difundir o ensino superior, 

que beneficia apenas um grupo reduzido da população, enquanto grande 

parte das crianças de Angola não tinha possibilidade de fazer os estudos 

primários. Tinham razão os que assim argumentavam, mas podemos 

objectar-lhes que as condições de guerra não deixavam que se criassem 

escolas e pusessem professores onde eram precisos; a insegurança reinava 

em largos espaços, não havia mestres preparados, e o país precisava de 

gente com cultura superior para poder fazer a arrancada que se impunha e 

acelerar o seu progresso. Em Lisboa dizia-se que as medidas tomadas eram 

anticonstitucionais, pois o Governo de Luanda usurpara atribuições que se 

dizia pertencerem ao Governo Central.  

  Reconheceram-se defeitos graves na estrutura dos centros de 

estudos universitários de Angola, uns de carácter teórico e outros no aspecto 

prático. Acusavam-se de ameaçar romper a unidade nacional, doutrina que 
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então ainda tinha vigor, reconhecendo-se o importante papel que se confiava 

às escolas para garantir a sua concretização, ideal que o futuro veio mostrar 

impraticável, irrealizável. 

  A semente lançada ao solo angolano pelo poder de iniciativa 

de Venâncio Deslandes não morreu, germinou e produziu fruto, a seu 

tempo.  

  No dia 21 de Agosto do mesmo ano de 1962, exactamente 

quatro meses depois da publicação dos diplomas mencionados, era 

publicado o decreto  nº 44.530 (que o Boletim Oficial de Angola publicou no 

dia 8 de Setembro seguinte), pelo qual foram criados os ESTUDOS 

GERAIS UNIVERSITÁRIOS, depois convertidos na UNIVERSIDADE 

DE LUANDA, que se fixou com cursos diferenciados nas suas três 

principais cidades — a capital, Nova Lisboa e Sá da Bandeira, onde 

funcionaram a Delegação Universitária de Huambo  e a Delegação 

Universitária de Lubango, respectivamente. 

  Dois nomes devem recordar-se ao falar da Universidade de 

Luanda, o do seu precursor, Venâncio Augusto Deslandes, governador-geral 

de Angola, e o do ao tempo ministro do Ultramar, Adriano José Alves 

Moreira, que podem ser considerados os seus fundadores efectivos. 

  Em 24 de Outubro de 1962, foram constituídos os cargos 

docentes dos Estudos Gerais Universitários e criados alguns lugares 

directivos, entre os quais o de reitor. A medida foi tomada em paralelo para 

Angola e Moçambique, pois quase sempre se procedeu assim, como tantas 

vezes temos verificado.   

  Em 31 de Dezembro desse ano, tomaram posse os primeiros 

reitores — André Navarro para Angola e Veiga Simão para Moçambique.  

  Poucas semanas depois, o primeiro anunciava que os Estudos 

Gerais Universitários de Angola iniciariam as suas actividades em Outubro 

de 1963, com diversos cursos, a seguir mencionados; além desses, outros se 

iriam estabelecendo na medida das possibilidades disponíveis, procurando 

alargar cada vez mais o ensino superior angolano, dando à sua população 

oportunidade de ir colhendo cada vez mais abundantes benefícios, 

facilitando a formação intelectual de novas gerações de estudantes. Os 

primeiros cursos criados foram estes: 

—Medicina; 

—Veterinária; 

—Engenharia; 

—Agronomia;  

—Silvicultura; 

—Ciências Pedagógicas. 
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  No dia 5 de Agosto de 1963, foi promulgado o regime de 

funcionamento dos Estudos Gerais Universitários, tendo em consideração a 

legislação vigente e o disposto em vários diplomas legais aplicáveis, 

nomeadamente os de 21 de Agosto e 24 de Outubro do ano anterior, a que já 

fizemos menção. O Senado Universitário era constituído por: 

—Reitor, seu presidente-nato; 

—Vice-reitor, seu substituto; 

—Delegado dos professores universitários; 

—Delegado do Curso de Ciências Pedagógicas; 

—Delegado do Curso Médico-Cirúrgico; 

—Delegado do Curso de Engenharia; 

—Delegado do Curso de Agronomia e Silvicultura; 

—Delegado do Curso de Medicina Veterinária; 

—Representante dos professores extraordinários, encarregados de curso e 

incumbidos da regência de aulas nos Estudos Gerais; 

—Representantes dos assistentes dos Estudos Gerais Universitários. 

  Determinava-se que, quando alguns cursos funcionassem 

fora da localidade em que estava a sede da reitoria, o delegado desses cursos 

seria designado pelo reitor.  

  Foram desde logo criados nos Estudos Gerais Universitários 

de Angola os seguintes departamentos do ensino: 

—Curso de Ciências Pedagógicas; 

—Curso Médico-Cirúrgico; 

—Curso de Engenharia Civil; 

—Curso de Engenharia de Minas; 

—Curso de Engenharia Mecânica; 

—Curso de Engenharia Electrotécnica; 

—Curso de Engenharia Químico-Industrial; 

—Curso de Agronomia; 

—Curso de Silvicultura; 

—Curso de Medicina Veterinária. 

  Estabeleceram-se desde logo, como dissemos, três núcleos de 

estudos universitários —  Luanda, Nova Lisboa e Sá da Bandeira. Pode 

dizer-se que, em princípio, foram professados em Luanda os cursos relativos 

às ciências médicas e  engenharia, no Huambo os que se prendiam com a 

agronomia e a silvicultura, a agricultura e a pecuária, e no Lubango os de 

preparação do pessoal docente para os estudos humanísticos e afins. 

  No dia 6 de Outubro desse ano de 1963, foram solenemente 

inaugurados os Estudos Gerais Universitários de Angola. Presidiu à 

cerimónia o presidente da República Portuguesa, Américo Tomás, que então 
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visitava oficialmente este território. Não tendo ainda instalações em que 

pudesse realizar-se o seu primeiro acto grande, procurou-se na cidade de 

Luanda o local mais adequado, tendo sido realizada a sessão solene no salão 

de festas do Liceu Salvador Correia, o mais frequentado e o mais antigo 

estabelecimento de ensino liceal, em Angola. Tinha surgido, muito 

pobremente, quarenta e quatro anos antes;  assistia agora ao nascimento de 

uma instituição que em breve teria o nome de Universidade, alicerce do 

progresso, base da cultura, penhor do engrandecimento futuro do país, que 

meia dúzia de anos mais tarde eclodiria para a História. 

  Segundo disposição de 21 de Outubro desse ano de 1963, os 

alunos voluntários dos cursos de Letras, Direito, e Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Política Ultramarina, residentes nos territórios africanos 

portugueses, eram autorizados a fazer aqui as provas de exame de 

frequência, perante júri constituído por entidades especialmente designadas 

pela Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, do Ministério da 

Educação Nacional. Procurava-se deste modo facilitar o estudo a todos 

aqueles que residiam longe dos centros estudantis metropolitanos — Lisboa, 

Porto e Coimbra. Muitos desses estudantes eram já indivíduos com 

responsabilidades familiares e profissionais, grande parte deles funcionários 

do Estado, corpos administrativos e autarquias locais. Quanto aos alunos do 

referido instituto eram quase todos membros dos quadros coloniais, 

sobretudo de Angola e Moçambique.  

  Em relação ao ano de 1964, apenas registamos uma 

efeméride, com a data de 21 de Abril, pela qual se determinava que o 

Conselho Administrativo dos Estudos Gerais Universitários de Angola, e o 

seu correspondente de Moçambique, passaria a ser constituído por: 

—Reitor, que presidiria; 

—Encarregado da Secretaria; 

—Encarregado da Contabilidade. 

  Também anotaremos apenas uma referência ao ano de 1965, 

a de que no dia 24 de Setembro foram criados nos Estudos Gerais 

Universitários de Angola, para funcionarem como os seus similares em Sá 

da Bandeira, e também  nos  E. G. U. de Moçambique, alguns novos cursos 

: 

—Curso de Professores-Adjuntos do 8º Grupo; 

—Curso de Professores-Adjuntos do 11º Grupo. 

  Em 31 de Março de 1966, foi criado no Instituto de 

Investigação Médica de Angola o Centro de Documentação e Informação 

Médicas, integrando a biblioteca, o museu, o gabinete de fotografia, desenho 

e som, de forma a prestar apoio aos facultativos que precisassem de recorrer 
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a estes serviços. A sua organização estava já prevista no decreto de 24 de 

Fevereiro de 1958, mas só agora lhe foi dada realização efectiva.  

  No dia 10 de Janeiro de 1968, foram criados nos Estudos 

Gerais Universitários de Angola os cursos correspondentes às partes gerais 

das licenciaturas em Matemática, Física, Química e Biologia. E em 31 de 

Agosto determinou-se que entrasse em funcionamento (em Angola) a parte 

geral da licenciatura em Geologia, a partir do ano lectivo seguinte, 1968-69. 

  Com a data de 5 de Julho do mesmo ano, foi promulgado o 

decreto que instituiu e regulou o funcionamento dos Serviços Sociais dos 

Estudos Gerais Universitários, tanto de Angola como de Moçambique.  

  Chegou o dia 23 de Dezembro. Um decreto emanado do 

Governo de Lisboa e subscrito por dois ministros, Educação Nacional e 

Ultramar, alterava a designação até essa altura dada aos estabelecimentos de 

ensino superior, angolanos e moçambicanos, que passaram a denominar-se: 

—UNIVERSIDADE DE LUANDA; 

—UNIVERSIDADE DE LOURENÇO MARQUES.  

  Na data de 20 de Junho de 1969, foram criados novos cursos 

na Universidade de Luanda, prevendo-se que fosse ministrado apenas o 

ensino das cadeiras constituintes da chamada parte geral, isto é, o dos três 

primeiros anos, suficientes para obter o grau de Bacharel, pouco antes 

restaurado e a que se deu validade legal para os lugares de professor do 

ensino secundário. Estabeleceram-se nessa altura os seguintes: 

—Curso de Filologia Românica; 

—Curso de História; 

—Curso de Geografia. 

  Em igual data, foi alterada a constituição do Senado 

Universitário, ficando assim organizado: 

—Reitor, que seria o seu presidente-nato; 

—Vice-reitor, seu substituto legal; 

—Director dos cursos de Filologia Românica, História, Geografia e 

Ciências Pedagógicas; 

—Director do curso de Medicina e Cirurgia; 

—Director dos cursos de Matemática, Física, Química, Geologia e Biologia; 

—Director dos cursos de Engenharia Civil, de Minas, Mecânica, 

Electrotecnica e Químico-Industrial; 

—Director dos cursos de Agronomia e Silvicultura; 

—Director do curso de Medicina Veterinária; 

—Delegado dos professores catedráticos de cada um dos grupos de cursos 

referidos; 

—Representante dos professores extraordinários encarregados de curso e 
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incumbidos da regência na Universidade; 

—Representante dos assistentes da Universidade.  

  Em 16 de Setembro de 1970, foi criado o Curso de Economia 

a funcionar tanto na Universidade de Luanda como na de Lourenço 

Marques. Atendiam-se as aspirações de muitos interessados e de diversos 

sectores das actividades económicas, que desde algum tempo defendiam a 

sua criação, pois se revestia de alto interesse para o progresso destes 

territórios e desenvolvimento das actividades de produção e consumo. 

 

*  *  * 

 

  Recuando um pouco e saindo do assunto central deste 

capítulo, referiremos aqui que na data de 2 de Setembro de 1969, foi 

considerado como instituição escolar de utilidade pública, com 

personalidade jurídica, dotada de autonomia técnica, administrativa e 

financeira, o Instituto de Educação e Serviço Social Pio XII. Recebera esta 

designação em 19 de Fevereiro de 1963. A sua criação havia sido autorizada 

em 3 de Dexembro de 1962, permitindo-se lhe que entrasse em 

funcionamento. Revelou ser um estabelecimento (e uma modalidade de 

ensino) muito benemerente, denotando a conveniência de lhe ser dada 

estruturação a condizer, em conformidade com os objectivos que se 

propunha atingir, permitindo iniciativas mais amplas e resultados mais 

frutuosos. Ficava integrado no esquema do ensino particular, constituindo o 

único estabelecimento, dentro do sector privado, que se considerava na 

categoria de escola de ensino superior. Atribuíam-se-lhe funções 

essencialmente docentes, ligadas a actividades de serviço social e de 

interesse colectivo, de que beneficiariam muitas pessoas de modesto viver, 

pertencentes às camadas e classes desprotegidas. Englobava aspectos de 

investigação social e experiências beneficentes, a que votava grande 

interesse. A instituição ficaria sendo administrada por uma comissão que 

deveria escolher o seu director, para mandato de dois anos, e era constituída 

pelos representantes dos: 

—Serviços de Educação; 

—Serviços de Saúde e Assistência; 

—Serviços de Fazenda e Contabilidade; 

—Instituto de Assistência Social de Angola; 

—Arquidiocese de Luanda. 

 

* * * 
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  Em 22 de Março de 1972, foi aprovado o modelo dos 

diplomas de licenciatura em Medicina e Engenharia, para as universidades 

portuguesas ultramarinas de Luanda e Lourenço Marques. Foram publicados 

no Boletim Oficial de Angola no dia 31 desse mesmo mês de Março. Eram 

ainda redigidos em Latim, segundo uma praxe que vem da Idade Média, 

quando se efectuou a organização do ensino universitário, base de tudo 

quanto depois disso se fez em matéria de alta cultura, em conhecimentos 

técnicos e humanísticos mais avançados. O próprio nome define o que era e 

se pretendia, saber aceite por todos, saber universal, a cultura recebida nas 

universidades. Nos tempos modernos, não deixa de ser estranho que fossem 

passados diplomas num idioma que os interessados não compreendiam ou 

só compreendiam por dedução... Isso leva a pensar que havia a intenção de 

manter o ensino superior como reduto fechado, privilégio de poucos, de 

grupos reduzidos, de elites limitadas.  

  Em 30 de Maio de 1972, foram aprovados os modelos dos 

diplomas do bacharelato em Letras e Ciências, que seguiam ainda o modelo 

clássico. Foram publicados em Luanda no dia 12 de Junho seguinte.  

  A propósito de diplomas, podemos referir neste ponto que, 

no dia 16 de Abril de 1969, durante a visita oficial de Marcelo Caetano a 

Angola, na qualidade de primeiro-ministro, fez a entrega da respectiva carta 

de curso ao primeiro licenciado pela Universidade de Luanda, pela sua 

Delegação de Nova Lisboa, o Dr.Álvaro Saavedra Caetano de Oliveira. 

Poucos dias depois, este formando recebeu da África do Sul a oferta de uma 

bolsa de estudo para se especializar no Instituto de Investigação Veterinária 

de Onderspoort, na Pretória.  

  Marcelo Caetano tinha já deixado o seu nome ligado aos 

estudos de nível superior, em Angola, visto que em Agosto de 1960 regeu 

na capital deste território o primeiro curso de férias universitário que aqui se 

realizou, promovido pela Faculdade de Letras de Lisboa; o conhecido 

professor e político desempenhava então o cargo de Magnífico Reitor da 

Universidade Clássica de Lisboa. 

  No dia 29 de Setembro de 1972, foi criado na Universidade 

de Luanda o Centro de Estudos de Engenharia de Minas e Geologia. Tinha 

como principais objectivos os seguintes; 

—Promover a investigação científica relacionada com aqueles sectores; 

—Basear nessa investigação o ensino escolástico a ministrar; 

—Realizar trabalhos de pesquisa; 

—Promover a formação e o aperfeiçoamento do pessoal docente; 

—Fazer reuniões e cursos de estudo; 

—Proferir conferências e palestras sobre temas da sua especialidade; 
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—Estabelecer contactos com outras entidades portuguesas e estrangeiras; 

—Atrair para o ensino e a investigação os estudantes mais aptos; 

—Apoiar as indústrias mineiras; 

—Actuar como organismo oficial consultivo, fornecendo às entidades 

oficiais e serviços públicos as informações de que carecessem para melhor 

andamento da administração.  

  Em 29 de Maio de 1973, foi lavrado um despacho comum 

dos dois ministros, Educação Nacional e Ultramar, publicado no Boletim 

Oficial de Angola em 18 de Julho, pelo qual foram criados estágios de 

habilitação especialmente destinados ao pessoal técnico das bibliotecas 

universitárias de Luanda e Lourenço Marques. Seriam ministrados cursos 

paralelos relativos aos seguintes temas: 

—Administração de bibliotecas; 

—Catalogação; 

—Classificação bibliográfica; 

—Dactilografia; 

—Reprografia. 

  Um decreto-lei com data de 4 de Julho de 1974  — estando, 

portanto, já a decorrer o processo de descolonização e independência — 

determinou que a partir do ano lectivo que estava para se iniciar fossem 

professados na Universidade de Luanda, assim como na de Lourenço 

Marques, os cursos correspondentes ao bacharelato e licenciatura de Direito. 

Quanto a Angola, a determinação não pôde ser concretizada, os cursos 

criados não puderam funcionar, pois se levantaram dificuldades 

insuperáveis. 

  Na mesma data de 4 de Julho, outro decreto-lei determinava 

que a autonomia das duas universidades, de Luanda e Lourenço Marques, 

fosse ampliada — isso significava que passariam a estar dependentes apenas 

do Ministério da Coordenação Interterritorial (nome do antigo Ministério do 

Ultramar), deixando portanto de depender do Ministério da Educação e 

Cultura (nova designação do Ministério da Educação Nacional). Este 

documento veio a ser alterado pelo decreto-lei de 1 de Outubro do mesmo 

ano, que modificou a posição do ministro português relativamente às duas 

universidades,  que praticamente obtiveram autonomia completa.  

  Em face de tantas disposições legais, nas vésperas das 

independências, apetece recordar uma frase atribuída a um famoso político 

brasileiro, Ulisses Guimarães; segundo se diz, reconhecia que os 

governantes sofrem de uma doença por ele chamada orgasmo do poder. 

  Parece ser oportuno referir que, no mesmo dia, foi assinado 

um diploma pelos dois ministros, criando um curso novo em Angola e 
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Moçambique e logo a seguir outro (que se diferenciam pela numeração) que 

subtraía do Ministério da Educação e Cultura a competência para legislar 

em relação àqueles territórios. Seria mais lógico promulgar este e não 

assinar o outro! Mas em política a lógica não tem lugar reservado! 

  Também não deve passar sem reparo o facto de naquela 

altura, princípios de Julho de 1974, ainda se admitir a hipótese prevista por 

António de Spínola, de os problemas ultramarinos poderem ser resolvidos 

segundo um "leque de opções", posição mal compreendida por mal 

explicada e que, por isso mesmo, o povo tinha dificuldade em aceitar. Mais 

um exemplo para nos dizer que em política o senso comum ocupa espaço 

muito reduzido e tem os seus direitos mal definidos! A lógica dos 

governantes obedece a uma dialéctica muito particular! 

  Em 5 de Novembro de 1974, foram fixados os órgãos 

centrais da Universidade de Luanda, ficando a ser os seguintes: 

—Assembleia Magna; 

—Conselho Universitário; 

—Comissão Executiva; 

—Conselho Administrativo. 

  Pretendia-se estabelecer normas democráticas de gestão, 

dando aos diversos sectores — professores, alunos e funcionários — a 

possibilidade de dialogarem, de confrontarem posições e defenderem 

interesses, garantindo direitos e respeitando deveres. No entanto, em breve 

se verificou que "de boas intenções está o inferno cheio", pois a gestão 

democrática das escolas comprovou que só interessava quando conviesse a 

cada grupo, não atendendo opiniões divergentes e nem os direitos 

maioritários, pois só os próprios tinham valor. 

  Em 16 de Julho de 1975, foi publicado um decreto que 

permitia, a título excepcional, o provimento dos lugares existentes na 

Universidade de Luanda por indivíduos habilitados com apenas o exame do 

ensino primário elementar, vulgarmente conhecido por exame da quarta 

classe. Afirmava-se que eram rigorosas as condições limitativas da 

integração dos servidores, que se não coadunavam com a actual conjuntura 

do país; havia carência de pessoal e tornava-se necessário aproveitar todos 

os elementos válidos; reconhecia-se que entre os indivíduos já admitidos a 

título precário havia quem mostrou capacidade  e provou ser apto para 

desempenhar as funções que lhe tinham sido confiadas. Justificava-se assim 

a abertura do acesso a lugares mais elevados e de maior responsabilidade. 

Via-se a urgência de criar estruturas que pudessem substituir os elementos 

que, por diversos motivos, e entre eles o dos distúrbios e da insegurança 

reinantes no território, estavam a abandonar os seus postos de trabalho e a 
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repatriarem-se, verdadeira debandada, novo êxodo populacional. As 

facilidades concedidas tinham em consideração particular os assalariados e 

contratados que tivessem dois anos de serviço. Vendo tudo isto a alguns 

anos de distância, fica-nos a impressão de que estas decisões tinham 

endereço definido e alvo determinado, parecem ser demasiado 

individualistas 

  No dia 5 de Julho de 1975, um decreto assinado pelo alto-

comissário de Portugal, general António da Silva Cardoso, e pelo 

Dr.Jerónimo Wanga, titular do Ministério da Educação e Cultura, assim 

como pelos componentes do  Colégio Presidencial, desdobrou a 

Universidade de Luanda, criando três, autónomas entre si: 

—UNIVERSIDADE DE LUANDA; 

—UNIVERSIDADE DE HUAMBO; 

—UNIVERSIDADE DE LUBANGO. 

  Esta medida não teve a repercussão que poderia ter, devido a 

numeroso grupo de professores e alunos (não só universitários, mas de todos 

os graus do ensino, à excepção do primário) estar em luta aberta contra o 

titular do ministério; em princípio, não havia razões sérias e fundamentadas 

para esta luta, causada por interesses partidários; os órgãos de informação 

independentes ainda deram realce à iniciativa, que em condições normais 

provocaria entusiasmo muito superior ao que teve.   

  No aspecto escolar, as medidas mais frutuosas viram-se 

ensombradas por dificuldades, por oposição surda; aconteceu isso quando se 

fundou o Liceu Salvador Correia, aconteceu assim quando se criaram os 

Centros de Estudos Universitários; repetiu-se o facto no momento em que se 

fez a autonomização das Universidades.  

  Resta-nos desejar-lhes papel brilhante e acção eficiente na 

actividade do magistério, pelo progresso e elevação cultural do povo 

angolano, pelo seu desenvolvimento, pela sua tranquilidade. 
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AGRICULTURA  E  ENFERMAGEM 

 
  Em páginas anteriores dedicámos certo espaço aos 

estabelecimentos de ensino que tratam dos problemas agrários e da 

preparação de pessoal de enfermagem, dependentes dos Serviços de 

Educação ou mantidos pelo seu competente departamento governamental. 

  Torna-se necessário voltar a tratar deste assunto, pois 

verifica-se haver iniciativas que merecem ser registadas. As escolas 

subordinadas ao Ministério da Educação e Cultura, e antes dele à Secretaria 

Provincial de Educação, cabem por direito próprio no âmbito deste estudo; 

os outros estabelecimentos de ensino merecem, pela acção desenvolvida e 

pelo papel que desempenharam em prol da colectividade, que se lhes faça a 

possível e merecida referência. 

  Não deixaremos de salientar que se manifesta desde longa 

data uma corrente favorável à integração de todos os estabelecimentos de 

ensino, seja qual for a especialização, no departamento próprio, no 

Ministério da Educação e Cultura. Isso viria dar unidade a actividades 

dispersas, prestigiando não só o sector educativo como até os cursos laterais 

até aqui mantidos — uns com programas e professores que conquistaram o 

direito à oficialização e reconhecimento burocrático do ensino ministrado, e 

outros que poderiam melhorar o seu nível e aperfeiçoar-se muito se 

estivessem entregues aos serviços e pessoal especializados, sobretudo 

quando as matérias não são de natureza especificamente técnica.  

  Causa certa estranheza, como já referimos, o uso de 

designações que deveriam pertencer exclusivamente ao sector escolar 

propriamente dito, por outros serviços que nada ou quase nada se 

assemelham com estes. A denominação de escola ou de curso deveria ser 

reservada para o sector educativo e estar subordinada à orgânica didáctico-

pedagógica deste departamento. Estas divergências ou anomalias 

contribuiram para o desprestígio docente, quando o seu nível de exigência 

era aviltante; contudo, registaram-se casos em que se atingiu alto padrão de 

eficiência, conquistando o direito à consideração geral e ao reconhecimento 

público. Em todos os casos há excepções a confirmar a regra geral.  

  Vamos referir algumas informações e dados relativos a estes 

estabelecimentos de ensino, começando pelos que se prendem à terra, à 

actividade agrícola, ao aproveitamento dos solos aráveis. 
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  Em 31 de Julho de 1965, o Governo de Lisboa criou nos 

territórios ultramarinos sob administração portuguesa várias modalidades de 

ensino agrícola, previstas já na lei de 19 de Junho de 1947. Este diploma 

legal somente interessa a Angola no seu aspecto genérico e teórico, pelo que 

nos dispensamos de lhe fazer referências mais pormenorizadas. 

  Por determinação das autoridades responsáveis, subscrita em 

14 de Agosto de 1965, os alunos dos institutos industriais e das escolas de 

regentes agrícolas, a prestar estágio, seriam remunerados como funcionários 

públicos, auferindo vencimentos que muitos servidores de nível médio, com 

longos anos de serviço, jamais chegavam a atingir. As vantagens concedidas 

a classes privilegiadas estiveram muitas vezes na origem do 

descontentamento e provocavam o agravamento das injustiças sociais, com 

todas as suas lamentáveis consequências. 

  Em Janeiro de 1966, foram aprovados os programas dos 

cursos elementares agrícolas, a aplicar nos territórios africanos. Dividiam-se 

em duas partes distintas, que tratavam os temas seguintes: 

—Instrução geral     

—Língua e História de Portugal; 

—Matemática; 

—Ciências da Natureza; 

—Desenho; 

—Religião e Moral; 

—Educação Física e Higiene. 

—Instrução profissional 

—Noções de agrologia; 

—Agricultura geral; 

—Exploração florestal; 

—Elementos de agrimensura; 

—Material agrícola; 

—Operações culturais; 

—Horticultura; 

—Jardinagem; 

—Floricultura; 

—Criação de animais domésticos; 

—Tecnologia de produtos agrícolas; 

—Escrituração agrícola. 

  Poucos dias depois, em 1 de Fevereiro seguinte, foram 

aprovados os programas dos cursos secundários agrícolas, nas províncias 

ultramarinas portuguesas, abrangendo as seguintes matérias: 

—Noções de agrologia; 
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—Operações culturais; 

—Máquinas e ferramentas agrícolas; Culturas arvenses; 

—Horticultura e jardinagem; 

—Exploração florestal e piscícola; 

—Rudimentos de agrimensura; 

—Economia  e escrituração; 

—Indústrias agrícolas e fruticultura; 

—Criação e tratamento de gado; 

—Legislação agrária; 

—Agricultura de climas temperados. 

  Estranhamos este último tema, pois parece ser mais lógico 

que se tratasse das culturas dos climas tropicais. Ao falar de culturas 

arvenses, mencionavam-se os cereais, legumes, tubérculos, raizes, prados  e 

plantas industriais; e ao tratar das indústrias agrícolas referiam-se a 

moagem, panificação, fabricação de cerveja, extracção dos óleos, as fibras, 

o açúcar, tabaco, chá, café, cacau, lacticínios, mel, sumos, concentrados, 

resinas, gomas e cascas. 

  Na data de 27 de Setembro do mesmo ano de 1966, foi 

mandado aplicar nos territórios africanos administrados por Portugal o 

Regulamento das Escolas Práticas de Agricultura, aprovado em 21 de 

Novembro de 1957. Não pode deixar de causar estranheza que tanto tempo 

tivesse passado desde que o diploma obteve aprovação para Portugal até ser 

decretada a sua aplicação nas restantes parcelas nacionais. Apesar das 

alterações introduzidas, poderia perguntar-se se não estaria desactualizado! 

  Com efeito, pouco tempo depois foram introduzidas 

importantes modificações no diploma acima referido. Eram estabelecidos 

dois ciclos de estudo, o preparatório, cujo esboço corresponde muito 

proximamente à "instrução geral" dos cursos elementares mencionados, e o 

profissional, que se aproxima ainda mais dos cursos secundários agrícolas. 

Cada um deles tinha a duração de dois anos.  

  No dia 11 de Fevereiro de 1967, determinou-se que entrasse 

em funcionamento em regime intensivo, o Curso Complementar de 

Topografia, na Escola de Topografia e Agrimensura, mantida pelos Serviços 

Geográficos e Cadastrais. Começaria ainda em Fevereiro e teria a duração 

de três meses. Deveria ser frequentado pelos topógrafos de primeira classe 

do quadro privativo do departamento administrativo, que tivessem dois anos 

de exercício naquela categoria. Reconhecia-se que, apesar de ainda em 

vigor, o regulamento estava ultrapassado; anunciava-se que se trabalhava na 

elaboração de outro, actualizado, prevendo-se que estes cursos continuariam 

a ter a duração de três meses e seriam acompanhados por séries de palestras 
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e conferências culturais em que se tratasse a matéria dos programas.  

  Em 26 de Maio de 1967, estando em Luanda, na sua visita 

oficial a Angola, o ministro Silva Cunha criou o Curso de Auxiliares 

Técnicos de Pecuária, nos Serviços de Veterinária. Os programas seriam 

determinados por diploma a publicar pelo governador-geral, trataria também 

os assuntos relativos ao pessoal docente e ao funcionamento dos trabalhos. 

Dizia-se estarem já previstos no decreto de 3 de Outubro de 1966 e 

reconhecia-se haver urgência em receber as inscrições dos interessados.  

  No dia 27 de Setembro de 1967, uma portaria então 

publicada no Boletim Oficial de Angola refere-se à atribuição de uma verba 

de quatrocentos e trinta contos destinada a manter em funcionamento a 

Escola de Topografia e Agrimensura. Tratava-se de conseguir fundos que 

permitissem manter-se em actividade, cumprindo o papel que lhe estava 

reservado e as funções que lhe foram atribuídas.  

  Ordenando as informações recolhidas, somos levados a 

referir a Escola de Auxiliares Técnicos de Pecuária, que funcionava em 

Nova Lisboa. Um despacho do governador-geral, de 30 de Janeiro de 1969, 

determinava que deveriam ser admitidos alunos com dezoito anos de idade, 

em vez dos vinte e um que tinham sido estabelecidos como data-limite. 

Afirmava-se que o regulamento de 20 de Novembro de 1967 já se referia a 

estas escolas; dependiam da Direcção Provincial dos Serviços de 

Veterinária. No prazo marcado para as matrículas, inscrevera-se somente 

um aluno com mais de vinte e um anos e seis com idade inferior — não 

contando três funcionários daquele departamento administrativo, que 

também fizeram a inscrição. O despacho em questão deveria ser aplicado a 

título excepcional e como experiência, apenas nesse ano de 1969.  

  Um diploma com a data de 22 de Fevereiro do 1967, deu a 

localização prevista à Escola Prática de Agricultura de Vila Folgares, que 

havia sido criada em 13 de Outubro de 1956, como referimos noutro lugar. 

Antes, tinha sido instalada uma escola deste tipo em Salazar, Dalatando, 

onde havia o Horto Experimental de Cazengo. 

  No dia 5 de Setembro de 1969, foram criadas as: 

—Secção Agrícola, na Escola Industrial e Comercial de Malanje; 

—Secção Agrícola, na Escola Industrial e Comercial de Silva Porto. 

  Em 1 de Fevereiro de 1971, registou-se a criação das: 

—Secção Agrícola, na Escola Industrial e Comercial de Carmona; 

—Secção Agrícola, na Escola Industrial e Comercial de Santa Comba. 

  Finalmente, em 29 de Julho de 1972, foi estabelecida a: 

—Secção Agrícola, na Escola Industrial e Comercial de Cabinda.  

  Estas unidades docentes tinham o objectivo de preparar 
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agentes rurais, pessoal especializado nas diversas actividades campestres e 

com capacidade para orientarem eficientemente os trabalhadores da 

agricultura e da pecuária. 

 

* * *  

 

 

         No dia 24 de Junho de 1975, portanto já na vigência do 

Governo de Transição do Estado de Angola, foi reestruturado o sistema da 

concessão do diploma aos alunos que tivessem completado o curso das 

escolas de regentes agrícolas [o qual tinha a duração de cinco anos], 

dispensando-os de algumas formalidades, relativas ao estágio e à prática 

profissional. 

  Voltamos mais uma vez a falar da Escola de Topografia, 

anexa à Direcção Provincial dos Serviços Geográficos e Cadastrais. Na data 

de 5 de Abril de 1972, foi aprovado o respectivo regulamento e afirmava-se 

que o diploma orgânico deste departamento, de 21 de Fevereiro de 1969, lhe 

traçara novas directrizes, a que se procurava dar seguimento e realização, 

cumprindo o que estava legalmente determinado. Seriam professados ali os 

cursos de topógrafo, geómetra, fotogrametrista, calculador e cartógrafo. 

Englobava programas esquematizados dos estudos correspondentes. Este 

regulamento foi alterado em 30 de Abril de 1973; a respectiva portaria 

informa que tinha sido aprovado em 15 de Abril do ano anterior e não na 

data indicada; de qualquer forma, o erro não é grande! 

  Apesar de ser bastante antiga, podendo localizar-se a sua 

origem no final do século passado, a Escola de Artes Gráficas que 

funcionava junto da Imprensa Nacional de Angola, não exerceu papel 

influente no meio, limitando-se a uma actividade notoriamente insuficiente. 

Durante longos períodos não se consegue captar a seu respeito a menor 

referência, não mostrando sinal de vida e de actividade. Sabemos que o seu 

funcionamento não correspondia ao de um estabelecimento de ensino, mas 

sim à permanência nas oficinas de um grupo mais ou menos numeroso de 

aprendizes, que em contacto com as máquinas e as matrizes e ouvindo 

algumas explicações dos responsáveis, íam adquirindo conhecimentos 

práticos. No entanto, nos diplomas legais continuava a manter-se o 

estabelecimento e a dar-se-lhe existência real.  

  Na data de 22 de Outubro de 1966, o Regulamento da 

Imprensa Nacional de Angola referia-se à sua Escola Profissional, ao longo 

de vários dos seus artigos, nos quais se incluíam as rubricas dos programas 

aprovados. Segundo ele, eram ministrados ali os cursos de compositor 
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tipográfico, de impressor tipográfico e de encadernador, cada um dos quais 

com a duração de quatro anos. Por vezes pensamos se apenas havia o 

objectivo de proporcionar a uns tantos funcionários a cobrança de 

gratificações.E foi esta a última referência recolhida a respeito de uma 

escola que bastante poderia ter feito pelo desenvolvimento da arte de 

imprimir... 

  Em 1 de Abril de 1968 foi criada, na dependência do Centro 

de Informação e Turismo de Angola, a Escola Hoteleira de Luanda, tendo 

em vista ajudar a reunir condições favoráveis ao desenvolvimento da 

actividade turística, em grande expansão no mundo inteiro e fonte de 

avultados rendimentos pecuniários. O seu objectivo directo e próximo 

consistia em melhorar o nível dos serviços relacionados com a actividade 

hoteleira, promovendo a sua eficiência e agradabilidade. Para alcançar tal 

desiderato tornava-se indispensável preparar pessoal, aumentar e aperfeiçoar 

os seus conhecimentos, quer os de cultura geral quer os da especialidade, 

formando autênticos profissionais dedirecção e administração das unidades 

de alojamento, sobretudo as mais importantes. Segundo o que inicialmente 

estava previsto, seriam ministrados cursos de formação, designados 

elementares, e cursos de profissionalização especializada, chamados cursos 

de aperfeiçoamento. 

  Os cursos elementares eram quatro. Para a frequência do de 

Recepção, Escritório e Portaria exigia-se como preparação básica o exame 

do primeiro ciclo liceal ou equivalente. Não se indicava o tempo de duração 

nem os períodos do ano em que funcionaria, podendo admitir-se que fosse 

esporádico e ocasional. Para a frequência dos restantes, Restaurante e Bar, 

Cozinha e Pastelaria e Andares bastaria ter feito o estudo da escola primária. 

  Programaram-se inicialmente dois cursos de 

aperfeiçoamento, referentes aos primeiros mencionados, Recepção, 

Escritório e Portaria e Restaurante e Bar. Este estabelecimento de ensino 

funcionou durante vários anos, tendo sido organizados diversos núcleos de 

alunos interessados. O grande público não acompanhava os seus trabalhos, 

pois se dirigiam a um secror muito restrito; no entanto, algo lhe ficou 

devendo a actividade hoteleira e a exploração turística das belezas naturais 

de Angola.  

  As matérias professadas na Escola Hoteleira de Luanda eram: 

—Português;     

—Francês; 

—Inglês;     

—Contacto com o público; 

—Noções gerais de comércio;  
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—Escrituração; 

—Geografia turística;    

—Higiene e tecnologia alimentar; 

—Trabalhos práticos;    

—Dactilografia e caligrafia; 

—Serviço de refeições;   

—Dietas e vinhos; 

—Decoração e limpeza;   

—Refrigeração; 

—Rouparia e material;    

—Noções gerais de economato; 

—Puericultura;     

—Primeiros socorros; 

—Correspondência;    

—Legislação hoteleira. 

  No dia 13 de Fevereiro de 1971, foi lavrado um despacho 

que nos dá notícia da existência e do funcionamento da Escola Prática da 

Polícia de Angola. Podemos dizer que este estabelecimento de ensino tinha 

em vista ministrar preparação intensiva aos agentes da Polícia de Segurança 

Pública, nos períodos que antecediam as provas de apuramento para as 

promoções. Segundo o referido despacho, o comandante-director da Escola 

Prática de Polícia tinha competência disciplinar para apreciar queixas e 

punir faltas, pois essa atribuição estava consignada no Estatuto da Polícia de 

Segurança Pública de Angola. A escola fora criada em 2 de Dezembro de 

1966, e passara a ter existência prática e efectiva a partir do dia 1 de 

Fevereiro de 1971, de acordo com o que determinara o governador-geral em 

19 de Janeiro anterior.  

  Nada mais se pode dizer deste estabelecimento escolar, sob o 

aspecto concreto de informação oficial ou oficializada, embora uma vez por 

outra possam ter-se notícias isoladas da sua actividade. 

  Em 18 de Abril de 1973, foi aprovado o Regulamento da 

Escola de Técnicos Auxiliares de Minas e Geologia de Angola, dependente 

da Direcção Provincial de Minas e Geologia. Estava prevista no diploma 

orgânico deste organismo estatal. Esta escola tinha em vista preparar 

técnicos para exercerem a sua actividade naquele departamento 

administrativo, servindo os respectivos funcionários e também os candidatos 

ao ingresso nos quadros, podendo inscreverem-se indivíduos que tinham 

outros objectivos em vista, que não o do funcionalismo público. 

 

* * * 
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  Passaremos agora a falar mais directamente do ensino da 

enfermagem. As respectivas escolas têm longa tradição em Angola e 

ajudaram também a vencer a grande batalha da saúde e a subir a espinhosa 

escarpa da sanidade social, cujo topo não foi ainda inteiramente 

conquistado.  

  Em 15 de Julho de 1964, foi promulgado o Regulamento-

Geral das Escolas Técnicas dos Serviços de Saúde e Assistência do 

Ultramar. Devemos ter presente que nessa altura se processou uma 

profunda remodelação do sector médico, em todos os territórios 

ultramarinos portugueses, estruturando-se em moldes novos os serviços 

sanitários. Isso deve ter contribuído também para a alteração referida.  

  No dia 20 de Agosto de 1966, o secretário provincial Dr.João 

Baptista Duarte Pinheira aprovou os programas dos exames de admissão às 

escolas técnicas desta modalidade, que o Boletim Oficial de Angola 

publicou conjuntamente com a correspondente portaria. Pela sua análise 

pode ver-se qual era o nível da preparação exigida aos candidatos e tirar daí 

as deduções lógicas e as conclusões imanentes. 

  Na data de 7 de Julho de 1967, foram criadas as: 

—Escola Técnica dos Serviços de Saúde de Nova Lisboa; 

—Escola Técnica dos Serviços de Saúde de Benguela; 

—Escola Técnica dos Serviços de Saúde de Sá da Bandeira. 

  A escola correlativa de Luanda estava saturada e não 

comportava mais alunos e nem permitia o desdobramento dos cursos. Os 

estabelecimentos do ensino da enfermagem agora criados deveriam entrar 

em funcionamento no ano lectivo de 1967-68. Poucas semanas mais tarde, 

em 4 de Setembro desse ano, foram criados os lugares de enfermeiros-

monitores, correspondentes aos que o funcionamento destas escolas iria 

preencher. 

  Em 3 de Outubro de 1970 foram estabelecidas as regras a que 

deveriam obedecer os exames do fim de curso das escolas de enfermagem 

do Ultramar, a funcionar na dependência directa do Estado. Procurava-se 

definir princípios comuns e garantir nível técnico que desse aos novos 

diplomados prestígio e dignidade profissionais. 

  Em 31 de Dezembro de 1970, era criada a Escola  de 

Enfermagem da Missão Católica de Chiulo, de iniciativa particular,  para 

funcionar no seu hospital, devendo elaborar regulamento privativo, 

apresentado às autoridades no prazo de sessenta dias, para efeito de 

apreciação e aprovação, pelo qual viria a reger-se depois o seu 

funcionamento. Era autorizada a entrar em actividade ainda no decorrer do 
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ano lectivo já iniciado.   

  No dia 29 de Maio de 1971, foi criada a Escola de 

Enfermagem da Missão Evangélica Filafricana de Caluquembe, nos 

mesmos moldes da que fora estabelecida na missão católica de Chiulo, 

acima referida. Deveria elaborar também, dentro de dois meses, o respectivo 

regulamento e submetê-lo à apreciação das autoridades sanitárias. 

  Na data de 11 de Setembro de 1971, era criada ainda outro 

estabelecimento  do mesmo  tipo, a  Escola de Enfermagem de Carmona-

São Salvador, iniciativa da diocese desta designação, com vista à formação 

de pessoal. Funcionaria igualmente com regulamento privativo, também 

sujeito a apreciação das autoridades, e que deveria ser elaborado no prazo 

máximo de dois meses, à semelhança dos anteriores. Os programas de 

estudo e o esboço didáctico careciam todos eles de aprovação oficial. 

  Em 2 de Janeiro de 1971, era criado nas escolas técnicas dos 

Serviços de Saúde o Curso de Ortóptica, de formação básica. Duraria dois 

anos lectivos, que seriam acrescidos de seis meses de estágio. Para o 

ingresso, exigiam-se habilitações correspondentes ao terceiro ciclo liceal, 

não se indicando se de Letras ou Ciências (parecendo que esta últina 

subdivisão se adaptaria melhor do que a primeira). O vocábulo empregado é 

um tanto estranho, pelo menos aos dicionários comuns; inclinamo-nos para 

a hipótese de estar relacionado com "óptica" e "oftalmologia" e não com 

"ortopedia", até mesmo tendo em conta a duração do estudo. 

  No dia 1 de Fevereiro de 1972, foi autorizada a obra de 

ampliação do edifício de Escola Técnica dos Serviços de Saúde, de Luanda, 

estando prevista para a sua realização despesa superior a quatro mil e 

trezentos contos. Nesta altura empreendeu-se a construção de numerosos 

edifícios para a instalação dos serviços públicos, sendo destinadas a tal fim 

verbas muito elevadas. A ampliação desta escola deverá, pois, englobar-se 

nos planos gerais da melhoria das instalações.  

  Em 8 de Outubro de 1973, foi criado para funcionar na 

Escola Técnica dos Serviços de Saúde e Assistência, anexa ao Hospital 

Central Maria Pia, de Luanda, um curso especial e intensivo para promoção 

de auxiliares de enfermagem à categoria de enfermeiros. Duraria vinte 

meses, admitindo-se que viessem a ser organizados outros, nos anos lectivos 

seguintes. Notava-se grande carência de pessoal paramédico e entendia-se 

que o aperfeiçoamento técnico do que já existia poderia ajudar a resolver o 

problema. O raciocínio estava certo.  

  Ainda dentro do mesmo princípio, embora já dentro de outro 

regime político, pois houve mudança de governantes por motivo da 

revolução de 25 de Abril, por determinação de 21 de Maio de 1974 foram 
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aumentados os subsídios pagos aos alunos das escolas técnicas de saúde, 

dentro do esquema seguinte: 

—Cursos que exigiam, para a admissão, o exame do ensino primário 

elementar — mil escudos mensais; 

—Cursos que exigiam o primeiro ciclo liceal ou equivalente — mil e 

quinhentos escudos; 

—Cursos que tinham como preparação anterior o curso geral dos liceus ou 

os cursos complementares — dois mil escudos; 

—Alunos em estágio — dois mil escudos. 

  Finalmente, no dia 25 de Janeiro de 1975, foi reestruturado o 

ensino da enfermagem, nas escolas técnicas dos Serviços de Saúde. Esta 

medida engloba-se com muitas outras no processo evolutivo então 

desencadeado, foram as derradeiras decisões de um elenco governamental 

que estava para ser substituído pelo Governo de Transição de Angola. 
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DENOMINAÇÃO DAS ESCOLAS 

 
  Atribuir nomes, quer às pessoas quer às coisas, poderá 

considerar-se como que uma tendência natural. Temos palavras e expressões 

para designar todos os seres da escala zoológica e da gradação botânica; até 

na mineralogia e nos espaços cósmicos aplicamos nomes que facilitem o 

entendimento e a compreensão das referências. A aplicação de nomes vai 

ainda mais além, entra nos domínios alheios ao mundo material e nem 

sequer se detém na fronteira das regiões supranaturais. Não admira, 

portanto, que para as instituições políticas, sociais e culturais o homem 

invente designações e as aplique como forma de homenagem e consagração 

colectiva. 

  Atribuir nomes é uma ciência e uma arte. Para os antigos, o 

nome tinha como que valor carismático — aliás aceita-se que surgiram 

como forma de salientar facetas físicas ou morais, qualidades e defeitos. As 

alcunhas têm ainda algo parecido. 

  O estudo de nomes que hoje parece não terem qualquer 

significado demonstra que foram arrancados ao vocabulário comum da 

época e traduziam ideias bem claras. A longa série dos nossos apelidos e 

sobrenomes corresponde a uma lista de vocábulos de uso corrente. São 

muitos os nomes que denotam origem religiosa. 

  Nem sempre os nomes são aplicados com o senso 

recomendável;  algumas vezes até  denotam falta do sentido da 

objectividade.  

  Os nomes atribuídos às escolas de Angola  [os dos seus 

patronos] nem sempre foram bem aplicados. Cometeram-se erros que 

poderiam ter sido evitados. Desejando prestar homenagem a determinadas 

figuras, por vezes escorregou-se no descrédito, devido a não traduzirem a 

grandeza que se julgou possuirem.  

  Relativamente aos patronos das escolas angolanas, não 

faremos distinção entre os perfeitamente ou menos bem escolhidos. Num 

estudo como este, não seria aceitável tal atitude.  

  Apenas como exemplo, referimos que o mais antigo titular de 

um estabelecimento de ensino, entre muitas dezenas deles, mencionados no 

livro Patronos das Escolas de Angola, Rita Norton de Matos, era uma 

adolescente quando o seu nome foi dado a uma escola do território. Quis 
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lisonjear-se o governador, seu pai, através da esposa, que transferiu a honra 

para a filha do casal.  

  Cometeram-se erros e prometem continuar. Apenas se 

iniciou o processo de descolonização e independência, muitos nomes bem 

ou mal escolhidos foram substituídos por outros, tão imperfeitamente 

escolhidos como os primeiros. Mas isso está fora do plano de trabalho 

elaborado, portanto não lhes faremos referência crítica nem menção 

elogiosa. 

  Recordamos aqui o que se escreveu ao falar das escolas 

primárias. O que dissemos, em grande parte transcrito de documentos 

oficiais, tem aplicação plena e válida. Sem nos repetirmos, entende-se 

conveniente transcrever textualmente a portaria de 9 de Abril de 1966, pois 

trata deste assunto e exprime doutrina que deveria ter sido sempre 

considerada e algumas vezes se olvidou. Diz assim: 

  A designação de patronos para obras de vulto, com o 

objectivo de se prestar condigna e duradoira homenagem a individualidades 

cuja vida de trabalho estrénuo e de abnegado sacrifício em prol do 

engrandecimento da Nação foi exemplo para contemporâneos e vindouros, 

constitui princípio salutar e eminentemente patriótico, já consagrado por 

longa tradição em todas as parcelas do território nacional. No decurso do 

presente ano, a Província assistirá à inauguração de diversos 

empreendimentos que pela sua importância se enquadram no conjunto das 

realizações merecedoras de atribuição de um patrono, convindo por isso que 

se definam normas para a sua designação. Nestes termos, com o parecer 

favorável do Conselho Económico e Social (...), o governador-geral de 

Angola manda: 

— A designação dos nomes de patronos a dar a "obras", tais como edifícios, 

pontes, barragens e outras similares, constituirá objecto de despacho 

específico do governador-geral, sobre proposta justificada dos Serviços 

interessados; 

— A escolha desses patronos visará, em regra, prestar homenagem a 

personalidades já falecidas. 

  Em teoria, estava certo; na prática, as coisas passaram-se de 

maneira muito diferente, sobretudo em relação a individualidades do meio 

social ainda vivas.  

  No dia 15 de Maio de 1967, foram dados como patronos: 

—Oliveira Salazar   —Liceu de Carmona, Uige; 

—Peixoto Correia   —Liceu de Benguela; 

—Silva Cunha    —Liceu de Silva Porto. 

  Em 25 de Maio de 1968, atribuiram-se patronos a grande 
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número de escolas. Os então designados foram: 

—Silvério Marques;    

—Tomás Berberan; 

—Sá Viana Rebelo;    

—Ernesto Vilhena; 

—Óscar Carmona;    

—Silva Freire; 

—Lopes de Sequeira;    

—Silva Carvalho; 

—D. Moisés Alves de Pinho;   

—Oliveira Salazar; 

—D. António Barroso;   

—Vasco da Gama; 

—Gago Coutinho;    

—Venâncio Deslandes; 

—D. João II;     

—Armindo Monteiro; 

—Paiva Couceiro;    

—João de Almeida; 

—Sousa Dias;     

—António de Almeida; 

—Trigo de Morais;    

—Bartolomeu Dias. 

  Segundo o diploma oficial, procuraram-se figuras que 

pudessem dignamente representar e inspirar a obra de formação de um escol 

de futuros técnicos. Atendo-nos ainda aos termos da portaria, referiremos 

que ela salientava representarem tais patronos estímulo, sacrifício e 

dedicação, podendo ser apontados à juventude como exemplo a seguir, e por 

isso surgira a ideia de os escolher para patronos dos estabelecimentos de 

ensino de Angola, destinados à preparação profissional das novas gerações, 

prestando-se-lhes ao mesmo tempo a homenagem a que tinham direito. 

  Em 19 de Julho de 1968, um notável personagem da História 

de Portugal e da História de Angola, que pelos seus feitos se tornou digno 

de admiração e gratidão, encontrando-se no escol dos grandes obreiros, pois 

foi fundador da cidade de Nova Lisboa (...) e deve ser apontado como 

exemplo aos jovens, pelo estímulo, sacrifício e dedicação, que bem 

representa, tornou-se patrono do liceu daquela cidade, que passou a 

designar-se: 

—Liceu Nacional de Norton de Matos. 

  No dia 28 de Setembro de 1968, foram criadas escolas de 
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habilitação de professores de posto em Luanda, Cabinda e Benguela. Ao 

mesmo tempo foram escolhidos os seus titulares e ainda os de outras escolas 

antes criadas. Por isso, foram elevados à categoria de patronos as figuras de: 

—Tomás Vieira da Cruz;   

—João Tiroa; 

—Maria Amália Vaz de Carvalho;  

—P. António Vieira; 

—Rainha Santa Isabel;   

—D. António Ildefonso; 

—D. Maria II;     

—Rainha D. Amélia; 

—Rainha D. Leonor;    

—D. Manuel Gonçalves Cerejeira; 

—Rebocho Vaz;    

—Hortênsio de Sousa. 

  Em 9 de Setembro do mesmo ano, foram atribuídos patronos 

às escolas preparatórias de numerosas localidades, que foram estes: 

—Duarte Teixeira;    

—Cerveira Pereira; 

—Barão de Puna (Barão de Cabinda); 

—Francisco de Sousa Coutinho; 

—Carmona;     

—Trindade Coelho; 

—Pedro César de Meneses;   

—Trigo de Morais; 

—Agostinho de Campos;   

—Sousa Dias; 

—Lopes Sequeira;    

—Henrique de Carvalho; 

—D. Afonso Henriques;   

—D. João I; 

—Emídio Navarro;    

—João Crisóstomo; 

—Marta do Resgate Salazar;   

—D. Luísa de Gusmão;  

—Óscar Ribas;    

—Gonçalves Crespo; 

—Marquês de Pombal;   

—Armindo Monteiro; 

—Barão de Moçâmedes;   
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—Silva Freire; 

—Luís de Camões;    

—Sousa Gentil; 

—Sacadura Cabral;    

—Bartolomeu Dias; 

—Augusto de Castilho;   

—Pinheiro Chagas; 

—Robert Williams;    

—Marquês de Sá da Bandeira; 

—Salazar;     

—Silva Carvalho; 

—Serpa Pinto;     

—Silva Porto; 

—Paiva Couceiro;    

—D. Moisés Alves de Pinho. 

  No dia 26 de Dezembro do mesmo ano de 1968, foram 

atribuídos patronos às quatro escolas do magistério primário que existiam 

em Angola, pessoas ilustres que pelas suas raras virtudes possam ser 

apontadas às novas gerações como exemplo digno de ser seguido, na 

expressão do diploma oficial. As figuras escolhidas neste caso foram: 

—P. Carlos Estermann;   

—Jaime Moniz; 

—Luís Gomes Sambo;    

—João de Deus. 

  No dia 6 de Maio de 1969, foi atribuído um nome ao Jardim-

Escola de Benguela; no entanto, podemos referir que já alguns anos antes se 

lhe dava o mesmo nome, mesmo em publicações oficializadas, como a 

Revista do Ensino, que o inseria em 1957, portanto uma dúzia de anos antes 

daquela data. Também devemos notar que nas listas anteriores há nomes 

repetidos, isto é, foram dados a mais de uma escola. No caso, tratava-se da 

esposa do presidente Craveiro Lopes — D. Berta Craveiro Lopes. 

  Em 20 de Agosto desse ano de 1969, foram atribuídos 

patronos a duas escolas de habilitação de professores, os prelados católicos: 

—D. Altino Ribeiro Santana;  —D. Manuel António Pires. 

  Devemos referir que quase sempre estas escolas foram 

instituídas por iniciativa de entidades católicas; por isso todos ou quase 

todos os seus patronos são figuras preponderantes da Igreja. E aproveitamos 

para dizer que, em 6 de Janeiro de 1971 foram oficializadas as escolas de 

habilitação de professores de posto que funcionavam em — Andulo, Luso, 

São Salvador, Cuíma, Malanje, Huíla, Vouga e Bela Vista. 
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  No dia 31 de Dezembro de 1969, foi dado patrono a mais 

uma escola de habilitação de professores de posto, a de Santa Comba, nessa 

data criada. E em 25 de Agosto de 1970 era fundada outra, em Belise, à qual  

foi logo dado titular. Estes estabelecimentos receberam os nomes de: 

—Cabral Carmona;    

—Eurico Ferreira Gonçalves.  

  No dia 29 de Abril de 1969, foram criadas algumas escolas 

de artes e ofícios; pouco depois, em 26 de Agosto e 10 de Outubro, eram-

lhes atribuídos os seguintes patronos: 

—Honório Barreto;    

—Santos Prado; 

—Américo Mendóça Frazão;   

—António Fernandes Júnior; 

—Maria Helena Tiroa;   

—Leandro de Mendonça; 

—Bicudo da Costa;    

—Celso Vila Nova; 

—Carlos Santos;    

—Carloto de Castro.   

  No dia 3 de Abril de 1969, o governador-geral Camilo 

Augusto de Miranda Rebocho Vaz atribuiu à Escola de Artes e Ofícios de 

Pereira  de  Eça  o  nome  do  titular da  Secretaria  Provincial de  Educação, 

Dr.José Pinheiro da Silva. 

  Escreveu-se na respectiva portaria que tal patrono deveria ser 

pessoa ilustre que, pelas suas invulgares qualidades de carácter e outras 

raras virtudes, possa ser apontada às novas gerações como exemplo digno de 

ser seguido. Segundo se esclarecia, fizera tal proposta a Direcção Provincial 

dos Serviços de Educação, respeitando-se portanto o que fora estabelecida 

pela portaria de 9 de Abril de 1966, que atrás transcrevemos. 

  Em diversos diplomas publicados em fins de 1969,  ao longo 

de todo o ano de 1970,  e alguns até já no decurso de 1971 e de 1972, foram 

atribuídos novos patronos a muitas escolas de diversas denominações e 

alguns a Lares de Estudantes que foram sendo estabelecidos em várias 

cidades. Amalgamando as informações dispersas, pudemos reunir numa 

lista única os nomes  das individualidades seguintes: 

—D. Manuel Nunes Gabriel;   

—Fernando Torres Vieira Dias; 

—Joaquim Cordeiro da Mata;  

—Justino Mendes de Almeida; 

—Fernando Pimentel Júnior;   
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—Narciso do Espírito Santo; 

—António Correia de Freitas;  

—Monsenhor Alves da Cunha; 

—José Maria de Miranda Henriques;  

—Carvalho Azevedo; 

—Oliveira Santos;    

—D. Luís Filipe; 

—Filomeno da Câmara;   

—João de Almeida; 

—D. Carlos I;     

—Pereira de Matos; 

—Irene Bettencourt Medeiros Portela; 

—Francisco de Sousa Coutinho; 

—Silvino Silvério Marques;   

—Dr.José Carlos Ferreira de Almeida; 

—Dr. Carlos Joaquim Tavares;         

—Coronel Franco do Carmo; 

—General Geraldo António Vítor;  

—João Rodrigues Leitão; 

—José Manuel C. Baptista Franque;  

—Alferes Mota da Costa; 

—Dr.Carneiro Pacheco;   

—Dr.António Sardinha; 

—D. Eduardo André Muaca;   

—João de Deus; 

—Barão de Água-Izé;    

—Marcelo Caetano; 

—Dr.António de Oliveira Salazar;  

—Coronel Rebocho Vaz; 

—Calouste Gulbenkian;   

—Azeredo Perdigão; 

—Américo Tomás;    

—Rui Molar; 

—P. José Maria Antunes;   

—Eugénio Tavares; 

—Ernesto de Melo;    

—José Pedro Lemos Moreira; 

—Ernesto de Vilhena;    

—Joaquim Teixeira Moutinho; 

—Dr.Silva Tavares;    



694 

—Tenente-coronel Domingos André; 

—António José de Almeida;   

—Álvaro Rodrigues da Silva Tavares; 

—Álvares de Almada;    

—Dr.Veiga de Macedo; 

—António Veríssimo de Sousa;  

—Rainha Santa Isabel; 

—Rainha D. Leonor;    

—Rebocho Vaz; 

—Nossa Senhora da Muxima;   

—Nossa Senhora das Graças; 

—Nossa Senhora do Pópulo;   

—Nossa Senhora da Paz; 

—Nossa Senhora de Fátima;   

—Imaculada Conceição. 

  Faremos aqui uma pausa para mencionar algumas 

particularidades, em relação a alguns nomes. Não nos alargaremos muito, 

para não dilatar exageradamente estas notas.  

  Narciso do Espírito Santo era de ascendência indígena, como 

diversos outros patronos mencionados. A portaria dizia dele ter sido 

jornalista que a par das suas excepcionais qualidades de carácter é 

considerado um dos maiores, se não o maior jornalista africano português de 

todos os tempos. 

  António Correia de Freitas foi também jornalista e mestre de 

jornalistas, a par da nobreza e verticalidade de carácter que sempre 

demonstrou ao longo de toda uma vida de intenso e profícuo labor, situou a 

sua acção, em todas as circunstâncias, na defesa intransigente da nossa 

presença nestas terras. Esta linguagem não pode aceitar-se ao pé da letra; 

Correia de Freitas defendeu sempre os interesses de Angola, mas combateu 

muitas vezes as posições estatais; era considerado opositor ao regime 

vigente; quanto à permanência de Portugal, não lhe era possível tomar 

posição contrária; o seu jornal, A Província de Angola, mais do que a 

presença defendia a continuidade cultural. 

  D. Eduardo André Muaca foi bispo coadjutor e depois 

arcebispo de Luanda e era, tal como Narciso do Espírito Santo, indígena de 

Angola de etnia africana. 

  Eram nativos da região de Cabinda dois dos patronos 

nomeados, mesmo da aristocracia da terra, D. José Manuel da Conceição 

Baptista Franque e João Rodrigues Leitão; se o primeiro recebia o prenome 

de "Dom", o segundo usava até o título honorífico de "Visconde de Cacongo 
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e Massabi", que lhe fora atribuído pelo monarca português. 

  Contam-se também como indígenas de Angola o filantropo 

Fernando Torres Vieira Dias, o escritor e quimbundista Joaquim Cordeiro 

da Mata. Era também angolano, não sabemos se branco, mestiço ou preto, o 

professor do ensino superior Carlos Joaquim Tavares. 

  Ao recolher os dados aqui inseridos, verificámos a repetição 

de nomes de patronos e até a atribuição de dois titulares ao mesmo 

estabelecimento; no primeiro caso houve intenção deliberada, mas no 

segundo apenas aconteceu isso por lapso e defeitos do funcionamento dos 

serviços burocráticos. 

  Aconteceu até que ao pretender dar o nome de D. Francisco 

Inocêncio de Sousa Coutinho, celebérrimo governador-geral de Angola e 

notável filantropo, a uma escola angolana foi mencionado o nome de 

Francisco Pereira Coutinho, distinta figura portuguesa mas ligado à História 

do Brasil que não à de Angola. 

  A maior parte das individualidades têm registo no livro 

editado em Luanda nos fins de 1970,  Patronos das Escolas de Angola.Em 

princípio abrange todos os que tinham sido concedidos antes da sua 

impressão, exceptuando aqueles que, por motivos muito variados, tinham 

sido excluídos,  pela revogação de anteriores decisões. 

  As informações deste capítulo apenas pretendem dar 

elementos históricos, cujo valor pode ser discutido. Muito da grande 

história faz-se e deve ser feito com a pequena história. Não sabemos ao 

certo como se fará a evolução; os vindouros não nos pedirão licença para 

pensar e agir, como nós a não pedimos aos que nos precederam. Nem 

sempre pactuarão com as nossas ideias, com a nossa mentalidade; mas 

quantos mais dados tiverem para analisar, mais perfeita será a sua 

apreciação. 
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CONSTRUÇÕES ESCOLARES 

 
  No decorrer das pesquisas efectuadas para a elaboração deste 

trabalho, consultando diversos documentos e particularmente a colecção do 

Boletim Oficial de Angola, fomos encontrando notícia da abertura de 

créditos e realização de contratos relativosa obras de construção de edifícios 

escolares e similares. Sempre que vimos nisso algum interesse, fomos 

recolhendo os dados fornecidos, embora nos não preocupasse 

especificamente o assunto. Por isso, muitos elementos curiosos nos devem 

ter passado despercebidos, uns de que poderemos dar conta — por exemplo 

o da edificação do prédio do Ministério da Educação e Cultura — e outros 

de que nunca poderemos ter lembrança. 

  Os tópicos apresentados permitirão avaliar o esforço feito 

para dotar o país de um conjunto de edifícios adequados, reconhecendo que 

o problema teve períodos de acentuada proeminência e outros de quase total 

abandono. Houve, por certo, razões que influiram em tudo isso; a nós, 

todavia, compete-nos apenas registar os factos registados —  e não nos 

incumbe fazer a sua exaustiva análise. 

  Em 25 de Janeiro de 1964, foi aberto um crédito especial 

para o pagamento da renda ou aluguer do edifício destinado à instalação da 

Secção Escolar Distrital do Cuando-Cubango, em Serpa Pinto, sendo-lhe 

destinada insignificante quantia. 

  No dia 15 de Fevereiro era cativa a verba destinada ao 

pagamento do aluguer do prédio em que funcionava a Escola do Magistério 

Primário de Silva Porto, igualmente uma quantia muito pequena. As 

construções urbanas tinham ali valor reduzido. 

  Ainda dentro do mesmo ano civil, em 19 de Dezembro, foi 

aberto um crédito de quarenta e dois contos para pagamento à Associação 

Comercial da Huíla da renda do prédio em que funcionava a Escola do 

Magistério Primário de Sá da Bandeira, desde 1 de Novembro de 1963 a 31 

de Dezembro de 1964. Estas datas dão-nos indicações preciosas para 

avaliarmos quanto custava a sua manutenção e desde quando aquele 

estabelecimento estava em actividade. 

  Sabemos que, em 10 de Abril de 1965, foi declarada de 

utilidade pública a expropriação de um terreno pertencente a Belarmina 

Fernandes de Oliveira Ramos, no Musseque Cazenga, em Luanda, com a 
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área de dezasseis mil novecentos e cinquenta metros quadrados, para aí ser 

construída uma escola. As respectivas indemnizações, dizia-se, seriam pagas 

pela câmara municipal. Desconhecemos a localização exacta deste terreno, 

admitindo que se destinasse à construção da Escola Preparatória Emídio 

Navarro, embora para isso tenham sido feitas outras expropriações. 

  Pudemos registar também a informação de que, em 13 de 

Agosto de 1966, foi aberto um crédito para o pagamento do aluguer do 

edifício onde funcionava a Escola Industrial e Comercial do Luso, desde 1 

de Janeiro a 31 de Dezembro desse ano, e que era de oitenta e quatro contos.  

  No dia 28 de Fevereiro de 1968, o Governo-Geral de Angola 

foi autorizado pelo Ministério do Ultramar a contratar a construção de um 

prédio em que viria a funcionar a Escola Industrial e Comercial do Cubal, 

pela importância de novecentos e trinta e cinco contos. Era também 

autorizada a construção do edifício para uma escola primária em Carmona, 

por setecentos e setenta e cinco contos. Poderia utilizar-se a modalidade de 

administração directa, vendo nisso alguma vantagem. 

  Em 8 de Agosto do mesmo ano foi aberto um crédito de 

dezoito contos para o pagamento do aluguer do prédio urbano onde 

funcionava a Escola Técnica Elementar de Negage, que não tinha edifício 

próprio, funcionando em casa arrendada. 

  O diploma legislativo de 18 de Julho de 1969 autorizou a 

aceitação do prédio urbano que Manuel Ferreira da Silva e Margarida 

Curado Ferreira da Silva doavam ao Estado, a título gratuito, em Vila João 

de Almeida, sede do concelho de Chibia, para nele se instalar a sua escola 

de artes e ofícios; aqueles beneméritos residiam então em Dongue, na 

circunscrição administrativa de Gambos.  

  No dia 29 de Agosto de 1969, foi autorizada a construção do 

edifício para a escola primária da cidade de São Salvador, com quatro salas 

de aula, instalações para a cantina e outras dependências, destinando-se-lhe 

a importância de oitocentos e sessenta e sete contos.  

  Logo a seguir, em 2 de Setembro, era autorizada a construção 

da segunda fase da obra do edifício da Escola Comercial de Luanda, 

gastando-se ali seis mil oitocentos e cinquenta contos. 

  No dia seguinte, 3 de Setembro de 1969, foi autorizada a 

conclusão do Bloco C, da Escola Preparatória do Cubal, por dois mil 

novecentos e vinte e oito contos.  

  Ainda nesse mês de Setembro, no dia 15, era autorizada a 

construção do pavilhão das oficinas da Escola Industrial de Luanda, 

dizendo-se tratar-se de obras de ampliação, onde seriam gastos mil 

oitocentos e sessenta contos. Temos conhecimento de que mais tarde, em 22 



698 

de Janeiro de 1972, foi decidido levantar cinco salas de aula para aquele 

estabelecimento de preparação profissional em material prefabricado. Por 

este tempo, lançou-se mão de tal recurso para solucionar diversos problemas 

de instalações, em estabelecimentos de ensino de todos os graus. Era uma 

solução dispendiosa mas que tinha a vantagem da economia do tempo, e 

mesmo assim nem sempre as empresas fabricantes podiam cumprir os 

prazos inicialmente previstos. 

  Em 9 de Outubro, foi autorizada a construção do edifício 

para o Instituto Artur de Paiva, em Nova Sintra, pela quantia de três mil 

trezentos e sessenta contos. Nunca tínhamos encontrado referência a este 

organismo; não sabemos de que instituição se tratava, pois não conseguimos 

dados sobre a sua origem, finalidade e funcionamento. Cremos, no entanto, 

que ainda voltaremos a encontrá-lo e a falar nele no próximo capítulo. 

  No dia 14 de Outubro de 1969, o Governo-Geral de Angola 

era autorizado a aceitar a doação de um lote de terreno com a área 

aproximada de um hectare, na cidade de Cabinda, que a Missão Evangélica 

de Angola, com sede em Saint George Street, Toronto, Ontário, Canadá, 

pretendia fazer a Angola, com destino definido para nele serem construídas 

escolas públicas. Ignoramos se veio a ter, realmente, essa aplicação. Apenas 

causa estranheza que o documento fosse subscrito pelo governador-geral, 

podendo admitir-se que se autorizava a si mesmo... 

  Em 11 de Dezembro seguinte foi aprovada a construção de 

um edifício para a escola primária, em Bela Vista, que deveria ficar com 

seis salas de aula; destinava-se-lhe a importância de mil e trezentos contos. 

  No último dia do ano civil,  foram autorizadas: 

—Construção de uma escola primária com quatro salas de aula e instalações 

para a cantina, por oitocentos e dez contos, em Santo António do Zaire; 

—Construção de uma escola primária igual à anterior, também com 

instalações para a cantina, por setecentos contos, no Dondo; 

—Ampliação de uma escola primária, em Luanda, no Bairro da Maianga, 

por trezentos e sessenta contos; 

—Ampliação de uma escola primária, em Luanda, no Bairro da Cuca, por 

setecentos e vinte contos; 

—Ampliação de uma escola primária, em Luanda, na extremidade terminal 

da Avenida dos Combatentes, por quinhentos contos (esta noutra data). 

  Em 21 de Janeiro de 1970, foi autorizada a construção do 

edifício da Escola Preparatória Bartolomeu Dias, em Porto Alexandre, na 

sua primeira fase, pela quantia de três mil cento e setenta contos. 

  No dia seguinte autorizava-se a edificação da Escola 

Preparatória Sousa Gentil, em Nova Lisboa, por seis mil setecentos e 
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cinquenta contos. 

  Menos de uma semana mais tarde, em 26 de Janeiro, era 

autorizada a construção do Corpo A do edifício para o Liceu Paulo Dias de 

Novais, em Luanda, por cinco mil contos. E antes de prosseguirmos, falando 

de outros empreendimentos, diremos que no dia 1 de Abril de 1971 foi 

autorizada a construção da segunda fase, pela elevada soma de quase treze 

mil novecentos e vinte contos. 

  Em 4 de Fevereiro de 1970, dava-se assentimento oficial para 

a construção do edifício da Escola Preparatória Marta do Resgate Salazar, 

em Luanda, pela importância global de dez mil e trezentos contos. 

  Antes disso, em 31 de Janeiro, fora autorizada a ampliação 

do edifício do liceu do Lobito, construindo o ginásio e mais algumas salas 

de aula, pela quantia de quatro mil cento e dez contos. 

  O mês de Janeiro de 1971 ficou marcado por nada menos de 

cinco iniciativas relacionadas com a construção de instalações escolares e a 

aquisição de um edifício já construído. Efectivamente, em 6 de Janeiro, o 

Governo-Geral foi autorizado a trocar o edifício onde se encontrava 

instalado o Colégio Veríssimo Sarmento, na cidade de Malanje, propriedade 

da respectiva câmara municipal, por outro que o Estado possuía e em que 

funcionava uma escola primária. Recordamos que a iniciativa da fundação 

daquele colégio se ficou devendo à Sociedade Educadora de Angola, cujo 

principal animador foi o professor (e patrono de escola) Fernando Pimentel 

Júnior, a quem já nos referimos por diversas vezes.  

  Em 23 de Janeiro era autorizada a construção da primeira 

fase do edifício do Liceu Silva Cunha, em Silva Porto, por dez mil 

quatrocentos e noventa e oito contos. 

  No dia 26 de Janeiro foi resolvido construir o Liceu de 

Carmona e ainda o Lar de Estudantes, da mesma cidade; a primeira destas 

obras custaria nove mil quatrocentos e vinte contos, e a segunda estava 

calculada em três mil cento e cinquenta contos.  

  No dia 27, considerava-se concluído o processo preliminar 

relativo às obras de ampliação da Escola de Tchivinguiro, sendo autorizada 

a construção do salão de festas e do ginásio, por dois mil duzentos e 

sessenta e quatro contos. Este estabelecimento de ensino profissional 

mereceu sempre às autoridades um interesse muito excepcional, sob 

diversos aspectos. 

  Nada registámos de interessante durante o resto do ano de 

1971 e por todo o ano de 1972. Mas, logo ao começar o ano civil de 1973, 

em 16 de Janeiro, foi autorizada a construção do edifício do Instituto 

Comercial de Sá da Bandeira, sendo-lhe destinados nove mil oitocentos e 
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cinquenta contos, pagos em quatro anuidades económicas. Devemos 

esclarecer que algumas das verbas atrás apontadas eram também satisfeitas 

em várias anuidades; não apontámos tal pormenor por não vermos nele 

interesse particular. 

  No dia 10 de Maio desse ano, era excluído do foral de 

Benguela um lote de terreno destinado à construção do Liceu Comandante 

Peixoto Correia e da Escola Industrial e Comercial de Benguela; acabou por 

ficar inteiramente afecto ao primeiro destes estabelecimentos, para 

alargamento das suas instalações. 

  Na data de 10 de Dezembro de 1973, determinou-se que 

fosse construído o edifício da Casa Pia, em Viana, nos arredores de Luanda. 

Foi-lhe destinada a elevada importância de vinte mil contos. 

  Ainda nesse ano, mas algumas semanas antes, em 24 de 

Novembro, foi autorizada a construção do edifício do Lar de Estudantes de 

Silva Porto, por dez mil novecentos e cinquenta contos. 

  Ainda antes, em 31 de Outubro, o ministro autorizou a 

construção de um prédio para nele funcional a Escola Preparatória de Sousa 

Gentil, em Nova Lisboa, por quinze mil oitocentos e quarenta e quatro 

contos. Ignoramos de qual fase de construção  se tratava.    

  As duas últimas referências prendem-se às regiões extremas 

de Angola. Não conhecemos as datas que se lhes reportam. A ampliação das 

instalações do Instituto Comercial de Sá da Bandeira custou quatro mil 

duzentos e quinze contos; e a da Escola Industrial e Comercial de Cabinda 

cinco mil quinhentos e trinta e três contos.  

  Terminamos aqui esta fastidiosa enumeração. As anotações 

registadas servirão apenas como elemento subsidiário do interesse votado à 

difusão cultural. Traduzem um pouco  do esforço financeiro que custou —

não só a escolaridade básica como, sobretudo, o desenvolvimento educativo 

de nível mais alto, de maiores exigências. 
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APOIO AOS ESTUDANTES 

 
  A preparação das novas gerações traduz-se por forma 

rentável de investimento financeiro, uma vez que os meios materiais 

empregados no apetrechamento intelectual dos jovens frutifica a curto prazo 

de maneira satisfatória, em percentagem de juros muito elevada. 

  Um dos graves erros cometidos em Portugal, pelo menos no 

último século, consistiu em não dar às escolas e aos estudantes a 

importância que realmente têm, em não favorecer os alunos e em negar aos 

professores vencimentos condignos, colocando-os a par de outros 

trabalhadores melhor remunerados. Foi erro tão evidente que dispensa 

comentários. 

  O atraso didáctico português e angolano representa o fruto de 

uma política mesquinha, sem largueza de horizontes. Se as autoridades 

tivessem olhado para mais longe, seria muito outra, muito diferente, a 

evolução cultural e económica do País. 

  Os ministérios dos últimos tempos foram chefiados por dois 

professores distintos, Oliveira Salazar e Marcelo Caetano, que por sua vez 

se fizeram assessorar por muitos e bons docentes. Mesmo assim, as escolas 

não lhes mereceram a atenção que poderia esperar-se deles. Apetece dizer, 

com o saber experiente do povo: — "Em casa de ferreiro espeto de 

salgueiro". 

  Realmente, se a outros aspectos dedicaram bastante interesse, 

ao sector educativo votaram menos do que o razoável. O próprio 

crescimento económico se ressentiu do facto, poderia ter sido maior e mais 

rápido, se tivéssemos gente capacitada nas diversas modalidades laborais. 

  Prendendo-nos mais estreitamente a Angola, poderemos 

ainda acrescentar que muitas iniciativas careciam de estruturação sólida, 

foram experiências de antemão votadas ao fracasso, faltou o sentido 

objectivo, cometeram-se erros inacreditáveis.  Em conclusão, fez-se pouco e 

mal! 

  Por diploma de 22 de Janeiro de 1964, foi parcialmente 

revogado o decreto de 26 de Outubro de 1937, que criou o Internato do 

Liceu Diogo Cão, de Sá da Bandeira; em sua substituição foi fundado o Lar 

dos Estudantes, para o sexo masculino. Deveria organizar duas secções 

distintas, uma para os pequenos e outra para os mais adiantados. 
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  No dia 4 de Março de 1970, foram criados o Lar Feminino de 

Gabela e o Lar Feminino de Silva Porto. A proposta da sua criação tinha 

sido apresentada pela Organização Provincial da Mocidade Portuguesa 

Feminina, que reservava para si o encargo da direcção e a sustentação 

monetária. Os despachos para a sua erecção tinham sido já subscritos em 15 

de Dezembro do ano anterior, mas só naquela data foram publicados. 

  Em 23 de Novembro de 1971, o Lar dos Estudantes de 

Benguela, assim como o Lar dos Estudantes de Ganda e também o Lar dos 

Estudantes de Salazar mudaram de designação, devido a terem-lhes sido 

atribuídos nomes de patronos, e que foram, respectivamente, Joaquim da 

Silva Cunha, Barão de Água-Izé e José Pinheiro da Silva. Já atrás lhes 

fizemos referência. Segundo indicações indirectas que conseguimos colher, 

esses estabelecimentos de apoio escolar destinavam-se ao sexo masculino e 

estavam a cargo da Organização Provincial da Mocidade Portuguesa.  

  No dia 25 de Abril de 1974 — exactamente no dia da 

substituição do regime político português — foram criados o Lar dos 

Estudantes Doutor Marcelo Caetano e o Lar dos Estudantes General 

Silvino Silvério Marques. O primeiro funcionaria em Carmona e o segundo 

em Novo Redondo. Por mais estranho que possa parecer, as designações 

referidas tinham-lhes sido atribuídas já em 21 de Dezembro de 1970. 

Também neste caso lhes fizemos já menção no lugar próprio. 

  Em 20 de Agosto de 1963, foi determinado que a diocese de 

Sá da Bandeira tomasse conta da antiga Pousada de Nossa Senhora do 

Monte, para aí ser instalada a Casa dos Rapazes. Não poderia ter aplicação 

diferente da que estava presvista, sob pena de o Estado lançar mãos das 

instalações e recheio em seu proveito, dando-lhe utilização adequada. A 

ocupação autorizada não teria limite de tempo e contava-se a partir de 1 de 

Setembro seguinte. 

  No dia 19 de Dezembro de 1965, o ministro Silva Cunha, 

estando de visita oficial a Angola, criou um internato para menores do sexo 

masculino, sujeitos à acção regeneradora das entidades públicas, devido a 

terem sido colocados sob tutela por sentença do Tribunal de Menores. Não 

se indicava a sua localização, que viria a ser mais tarde determinada pelo 

governador-geral de Angola. Reconhecia-se a existência legal de um 

internato idêntico, para menores do sexo feminino, num estabelecimento 

que funcionava em Luanda e estava a cargo das religiosas do Instituto de 

Bom Pastor. São raras e muito vagas as referências que se lhes reportam. 

  O Instituto de Assistência Social de Angola não pode ser 

considerado, especificamente, um organismo de apoio aos estudantes; mas 

era até pelo seu regulamento, uma entidade promotora da educação e da 
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promoção humana. Por força dos seus objectivos estatutários, tinha em vista 

finalidade educativa quando se tratasse da assistência a prestar às crianças e 

aos adolescentes. Podemos dizer que, em 28 de Dezembro de 1965, foi 

aprovado o respectivo regulamento, segundo o qual ficavam integrados 

neste organismo os seguintes estabelecimentos: 

—Luanda  Beiral de Luanda; 

   Hospício do Cacuaco; 

   Casa Pia de Luanda; 

—Huíla  Instituto Feminino D. Fernanda da Silva Carvalho; 

   Lar da Raparigas; 

   Casa dos Rapazes da Huíla;   

   Beiral de Sá da Bandeira; 

—B i é   Mansão dos Velhos Colonos; 

   Instituto Artur de Paiva; 

   Ninho dos Pequeninos; 

   Hospício de Cangalo; 

—Benguela   Beiral de Benguela; 

   Beiral do Lobito; 

   Hospício de São Filipe; 

—Cuanza-Sul Beiral de Novo Redondo; 

   Obra de Assistência aos Inválidos e Indigentes; 

—Huambo  Beiral de Nova Lisboa; 

—Malanje  Beiral de Malanje; 

   Ninho dos Pequeninos; 

—Moçâmedes Beiral de Moçâmedes; 

   Creche de Moçâmedes; 

—Moxico  Beiral do Luso; 

—Uíge   Beiral de Carmona; 

   Ninho dos Pequeninos; 

—Zaire  Creche e Jardim de Infância de São Salvador. 

  Antes de prosseguirmos, recordemos que dissemos anterior-

mente não ter conhecimento pormenorizado do Instituto Artur de Paiva, que 

funcionava em Nova Sintra. Deduzimos tratar-se do que aqui se indica. E 

diremos também que a repetida designação de "Beiral" se refere às 

instalações de acolhimento de idosos, em ambiente que se aproximava 

bastante do de um aglomerado familiar. 

  No dia 8 de Agosto de 1964, o ministro Peixoto Correia, 

estando em Luanda, promulgou o diploma legislativo que criou o Fundo das 

Cantinas Escolares. Seria constituído por: 

—Subsídios ordinários ou extraordinários inscritos no Orçamento-Geral da 
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Província de Angola; 

—Contribuições da entidades públicas, organizações privadas e donativos 

individuais; 

—Produto da cobrança das quotas pagas pelos inscritos na Associação dos 

Amigos das Cantinas Escolares, a ser criada; 

—Heranças, legados e outras receitas não especificadas. 

  Em 27 de Novembro de 1965, foi aprovado o Regulamento-

Geral das Cantinas Escolares de Angola. Embora não haja conhecimento 

pormenorizado dos quantitativos orçamentados nos primeiros anos, sabe-se 

que em 6 de Abril de 1969 era aprovado o orçamento do Fundo das 

Cantinas Escolares e atingia a verba de quatro mil oitocentos e setenta e três 

contos; como se tratava do orçamento ordinário, pode admitir-se a hipótese 

de ter havido suplementos, aumentando ainda aquela importância monetária. 

  A acção desenvolvida pelas cantinas escolares merece ser 

salientada, pois aglutinou esforços notáveis em defesa das populações 

escolares de economia débil, procurando suprir deficiências nutritivas, que 

exercem perniciosa influência na saúde e no rendimento escolar. Embora 

nos custe aceitar que no mundo de hoje, com tantos recursos, ainda haja 

camadas sociais a carecer deste contributo, não passará sem referência o que 

se procurou fazer através desta instituição 

  A fim de estender a sua influência benéfica a todo ou quase 

todo o território, em 31 de Outubro de 1964 eram constituídas as respectivas 

comissões distritais; e em 26 de Fevereiro de 1965 foi autorizada a 

constituição de um agrupamento de carácter educativo, social e de 

beneficência, a que se deu o nome de Associação dos Amigos das Cantinas 

Escolares, que mensalmente contribuiriam para a obtenção dos fundos 

indispensáveis ao seu funcionamento.   

  Merece estudo especial o que se fez para a concessão de 

bolsas e subsídios de estudo aos alunos das diversas escolas e graus de 

ensino. Muitos desses estudantes eram provenientes de famílias de fracos 

recursos económicos e que sofriam dificuldades financeiras. Se não fosse o 

auxílio recebido, não teriam condições de prosseguir os cursos 

ambicionados. Por isso se promoveu a atribuição de bolsas ou subsídios de 

estudo, concedidos a alunos que pelas suas qualidades dessem esperança de 

os aproveitarem convenientemente, quase sempre os mais classificados. 

 Este princípio pode ser objecto de reparos, mas era o que a 

generalidade das pessoas aceitava, o preferido pelos responsáveis, embora 

algumas vezes deixasse de atender alguns muito carentes em benefício de 

outros que melhor poderiam dispensar o auxílio recebido. Não podemos, 

porém,  deixar de ter em vista que o óptimo é inimigo do bom e que entre 
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dois males escolhe-se o menor. 

  No dia 20 de Fevereiro de 1963, foram instituídas mais de 

meia centena de bolsas de estudo, no Ministério do Ultramar, que seriam 

atribuídas a alunos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

Ultramarina (vinte e seis), aos estudantes de outros cursos superiores (doze), 

e ainda aos que frequentassem os institutos industriais e comerciais (cinco), 

o Instituto de Serviço Social (cinco) e escolas do magistério primário 

(cinco). Segundo esclarecia o diploma legal que as criou, destinavam-se aos 

estudantes de qualquer dos territórios ultramarinos sob administração 

portuguesa, e eram excluídos, quanto aos cursos respectivos, os que 

residissem onde funcionassem esses estudos, pois todas elas tinham em vista 

a frequência de escolas metropolitanas, de Lisboa ou outras cidades.  Além 

da estadia gratuita no Lar Ultramarino ou em qualquer Lar de Estudantes, 

mantidos pela Organização Nacional da Mocidade Portuguesa, a bolsa era 

do quantitativo fiduciário de cinco mil escudos, podendo passar a quinze 

contos se não houvesse o encargo de alojamento e sustentação do bolseiro. 

  Em 16 de Agosto do mesmo ano de 1963, foram instituídas 

também no Ministério do Ultramar mais dezasseis bolsas de estudo, 

destinadas ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina 

(três), a outros cursos superiores (duas), aos cursos comerciais, industriais 

ou de regentes agrícolas (duas), ao Instituto de Serviço Social (duas) e às 

escolas do magistério primário (sete).  

  O decreto de 11 de Setembro de 1963 estabeleceu os 

princípios por que deveria orientar-se o regime da concessão de bolsas de 

estudo, assim como a criação e manutenção do Lar dos Estudantes, nos 

territórios transmarinos sob o domínio de Portugal, os quais se mantiveram 

durante bom número de anos. 

  Em 25 de Janeiro de 1964 foram criadas em Angola seis 

bolsas de estudo, do valor máximo de dois contos, não se declarando a que 

cursos ficariam afectas. Os beneficiários obrigavam-se a servir no território 

por um período nunca inferior a cinco anos, após a conclusão do curso. Não 

servindo, seriam forçados a reembolsar a Fazenda Pública, nas condições 

legais, das importâncias recebidas. Procurava-se evitar abusos e garantir os 

frutos futuros dos sacrifícios feitos pelo erário estatal.  

  Na data de 25 de Março de 1964, foram definidos com maior 

exactidão os princípios que estabeleciam o regime da concessão de bolsas 

de estudo aos estudantes ultramarinos, mantendo no entanto todas as 

anteriormente concedidas, que eram pagas através dos serviços 

administrativos da Agência-Geral do Ultramar. Foram ainda criadas outras 

novas, não podendo dizer ao certo quantas, que seriam mantidas à custa dos 
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fundos monetários gerenciados pelo Ministério do Ultramar. Continuavam 

sendo destinadas aos estudantes naturais dos territórios ultramarinos que não 

dispusessem em cada um deles dos cursos professados. Estas bolsas de 

estudo poderiam ser de quinze, dez ou cinco contos anuais, segundo as 

condições que em cada caso particular se verificassem. Uns tinham direito à 

sustentação no lares mantidos por entidades oficiais, outros pagariam 

metade da pensão e havia ainda os que teriam de a satisfazer por inteiro.  

  No dia 11 de Abril de 1964, um decreto regulou pela 

primeira vez a concessão  de passagens de férias, e viagem de regresso às 

suas terras, dos estudantes ultramarinos. Para tanto, foram parcial ou 

totalmente revogados diplomas legais com as datas de 29 de Julho e 16 de 

Setembro de 1953, e 16 de Janeiro e 16 de Outubro de 1958. 

  A Procuradoria dos Estudantes Ultramarinos, em Lisboa, 

constituiu um fundo destinado a suportar a modalidade de bolsas-

empréstimos, criada pelo diploma de 11 de Setembro de 1963 e decisão das 

autoridades responsáveis de 19 de Junho de 1964. Os fundos necessários 

sairiam das verbas movimentadas pela Mocidade Portuguesa, com fundos 

de origem colonial, através do Ministério do Ultramar.  

  Em 13 de Fevereiro de 1965, foi publicada uma portaria que 

regulamentava a concessão de bolsas-empréstimos a estudantes, na qual se 

expressavam diversas condições dos requerentes e se faziam algumas 

exigências, para se salvaguardarem os objectivos em vista e conseguirem os 

fins almejados. 

  O decreto de 1 de Abril de 1966 actualizou as normas 

respeitantes à concessão e revalidação das bolsas-empréstimos, bolsas de 

estudo e passagens de estudantes, assim como às normas da criação e 

funcionamento das residências universitárias destinadas a alojar os 

estudantes ultramarinos, quer em Lisboa como noutras cidades académicas 

de Portugal. 

  O governador-geral de Angola Silvino Silvério Marques 

criou, em 17de Agosto de 1964, o Fundo das Bolsas de Estudo e Lares, com 

o objectivo de ajudar os alunos mais carecidos de recursos económicos e de 

nível social mais modesto. As verbas indispensáveis para a sua sustentação 

seriam obtidas através de comparticipações, subsídios, donativos, legados e 

outros meios normais em condições e casos idênticos. 

  Em igual data, foi aprovado também o Regulamento dos 

Lares de Estudantes, de acordo com o previsto no decreto de 11 de 

Setembro de 1963. Teriam como receita própria as mensalidades pagas 

pelos seus ocupantes, os subsídios, as subvenções das autarquias, os 

donativos de particulares e as comparticipações nas receitas públicas. 
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  Em 10 de Julho de 1967, foi criado o Fundo de Bolsas, 

Subsídios e Auxílios a Estudantes. Pretendia-se dar execução ao que 

dispunha o decreto de 1 de Abril de 1966, atrás referido. No dia 18 de Julho 

era já aprovado o primeiro orçamento ordinário da organização, para fazer 

face às despesas do ano que estava a decorrer, e que atingia a verba de cinco 

mil trezentos e quarenta e cinco contos.  Tinha em vista os seguintes fins: 

—Concessão e renovação de bolsas de estudo; 

—Passagens dos estudantes por motivo de férias, frequência de cursos, 

exames, e regresso definitivo às suas terras; 

—Manutenção de lares e de residências de estudantes. 

  No dia 25 de Abril de 1967, foram dados os nomes de 

Angola e Salazar aos prémios anuais instituídos por algumas das mais 

importantes empresas angolanas (não identificadas) e destinados a galardoar 

o melhor trabalho de investigação científica, de interesse para o 

desenvolvimento económico do território, e a premiar o aluno mais 

classificado da Universidade de Luanda, dos cursos relacionados com o 

progresso económico e o aperfeiçoamento tecnológico. Ao mesmo tempo 

era publicado também o texto do Regulamento das Bolsas de Estudo, 

assinado em igual data, logo seguido pelo Regulamento do Prémio Angola, 

assim como pelo  Regulamento do Prémio Salazar. 

  O presidente da República Portuguesa, Américo Tomás, 

promulgou em 3 de Julho de 1969 o  Regulamento das Bolsas de Estudo, do 

Fundo de Fomento Mineiro Ultramarino, que estabelecia o regime da 

concessão de subsídios especiais destinados à formação, nas universidades 

portuguesas, de engenheiros de minas que se comprometessem a exercer a 

sua actividade nos territórios ultramarinos, pelo período mínimo de três 

anos, após a conclusão dos estudos. Procurava-se não só facilitar a formação 

de pessoal altamente especializado como atraí-lo aos territórios africanos 

sob dominação portuguesa, fixando-o ali pelo menos durante algum tempo. 

  Em 20 de Setembro de 1973, foi aprovado o Regulamento 

para a concessão da Bolsa Mobil, oferecida pela Mobil Oil Portuguesa aos 

alunos que tivessem concluído, com boa classificação, o segundo ano do 

Curso de Engenharia Mecânica; na falta destes, poderia ser atribuída aos 

alunos do Curso de Engenharia Química. Os candidatos deveriam cursar os 

mencionados estudos na Universidade de Luanda. 

  No dia 21 de Março de 1975, portanto já no decorrer do 

processo de independência de Angola, e na vigência do Governo de 

Transição, foi aprovado o orçamento do Fundo de Bolsas, Subsídios e 

Auxílios a Estudantes, atingindo o montante de dezasseis mil novecentos e 

cinquenta contos. Por este número pode ver-se quanto se andou nos últimos 
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anos, como se alargou o campo de acção dos organismos de apoio aos 

estudantes. Desejamos que, com a independência, todos disponham de 

meios para se valorizarem e todos queiram enriquecer a inteligência e 

alargar a sua capacidade, pondo o seu entusiasmo e valor ao serviço da Paz, 

que engrandece e  constrói, da Liberdade, que dignifica e eleva, da Justiça, 

que aperfeiçoa e alegra, da Fraternidade,  que nobilita e torna felizes. 
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INSTITUIÇÕES DE CULTURA 

 

  A difusão da cultura activou acentuada exigência intelectual 

que está na origem da fundação de diversos organismos e instituições de 

cultura, os quais contribuiram também, em alto grau, para o seu 

crescimento, valorização e expansão entre as camadas sociais. Quanto mais 

se espalha e aperfeiçoa a cultura de base, maior é o apreço votado à que se 

lhe segue, a de nível secundário; e a divulgação da escolaridade média vai 

reflectir-se no apreço dedicado ao ensino superior e até à alta cultura. A 

criação e o funcionamento de instituições que apoiam ou reforçam os 

valores intelectuais congregam grande número de indivíduos desejosos de 

atingirem os píncaros do conhecimento, nalguma das suas muitas 

modalidades. 

  Quando os funcionários de uma organização cultural não 

apreciam devidamente o saber, quando não estimam e admiram os que se 

lhe devotam, verifica-se uma de duas hipóteses, ambas desagradáveis, e uma 

consequência da outra — a instituição funciona em más condições, não 

realizando o trabalho que deveria produzir; e os seus frequentadores, não 

sentindo o calor humano incentivante, deixam de o frequentar ou utilizam-

no o menos possível. 

  Não podem deixar-se esquecidas as iniciativas científicas e 

culturais, ao tratar dos problemas escolares; mesmo que se não considerem 

como estabelecimentos docentes propriamente ditos, os seus objectivos são 

de natureza essencialmente intelectual e por isso exercem uma influência de 

excepcional importância, criam condições para novos empreendimentos... 

  Vamos falar de algumas organizações, culturais e científicas, 

e também de corporações que tiveram a finalidade expressa de estudar 

qualquer ramo da ciência ou da vida, procurando aumentar conhecimentos e 

dilatar os domínios do saber. O inventário feito não está completo. 

Pretendemos apenas dar visão panorâmica do ambiente cultural e científico, 

registando algumas iniciativas de que houve conhecimento. Não temos, 

sequer, a pretensão de ter feito uma escolha e ordenação criteriosa; a única 

aspiração atendida foi a de reunir elementos de que os estudiosos poderão 

aproveitar-se para pesquisas que venham a empreender. 

   

  No dia 31 de Março de 1964, foi prorrogada por mais três 
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anos a duração da actividade da Missão de Geografia Física e Humana do 

Ultramar, a que noutro lugar fizemos referência, quando mencionámos a sua 

criação, em 9 de Setembro de 1960. Já então se previa a prorrogação do 

prazo primitivo por mais três anuidades de campanha activa. 

  Em 3 de Abril de 1967, foi novamente prorrogado por mais 

outros três anos o prazo previsto para os trabalhos a realizar pela Missão de 

Geografia Física e Humana do Ultramar. Dizia-se nessa altura que já se lhe 

referia o diploma de 26 de Dezembro de 1945. 

  O Centro de Estudos do Desenvolvimento Comunitário, que 

se dizia ter sido criado em 1963, passou por determinação com data de 22 de 

Abril de 1964 a designar-se por Centro de Estudos de Serviço Social e 

Desenvolvimento Comunitário. Já nos referimos à sua fundação, 

mencionando os seus objectivos primordiais. 

  No dia 21 de Setembro de 1964, foi criada a Missão de 

Pedologia de Angola, assim como a de Moçambique; deveria funcionar 

junto do Instituto de Investigação Científica de Angola e teria a duração de 

quatro anos. Ao mesmo tempo, era extinto um organismo de igual 

denominação, que se dizia vir já de 1 de Agosto de 1953, mas de que apenas 

no decorrer do ano de 1960 tivemos conhecimento, isto é, encontrámos um 

organismo do ramo, a que se dava designação bastante diferente — Centro 

de Estudos de Pedologia Tropical. Parece haver qualquer deficiência no 

facto de o organismo criado e o extinto terem  nome inteiramente 

coincidente... 

  Na data de 21 de Agosto de 1968, foi prorrogada por mais 

quatro anos a duração da Missão de Pedologia de Angola, assim como a de 

Moçambique. Era assim prolongada a sua actuação, o que nos leva a 

concluir que deveria ter feito trabalho que justificasse a medida, pois vários 

responsáveis deixaram o seu nome ligado ao deste organismo; também 

poderá aceitar-se que houvesse interesses particulares a influir na decisão, 

vantagens a defender e a acautelar, pois muitas vezes exerceram o papel 

decisivo no comportamento das individualidades e na actividade política. 

  Também os trabalhos da Missão de Estudos Zoológicos do 

Ultramar, a que se referiam os diplomas legais de 26 de Dezembro de 1945 

e 8 de Julho de 1963, foram prorrogados por mais quatro anos por decisão 

tomada em 23 de Maio de 1967, permitindo continuar a desenvolver a sua 

actividade e a exercer o papel de investigação que lhe fora confiado.  

  No dia 20 de Junho de 1967 foi criada, anexa à Junta de 

Investigações do Ultramar, a Comissão de Planeamento da Investigação 

Científica e Tecnológica. Os seus objectivos específicos eram os seguintes: 

—Determinar a situação da investigação científica e tecnológica em curso, 
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no Ultramar ou para o Ultramar; 

—Analisar os projectos de desenvolvimento económico-social do 

Ultramar,e apurar as concomitantes necessidades de investigação científica 

e tecnológica; 

—Procurar conhecer as perspectivas e aspirações de desenvolvimento 

económico-social, a longo prazo, confrontando-as com as tendências 

previsíveis do progresso científico e tecnológico; 

—Propor o planeamento e a organização da investigação científica  e 

tecnológica, requerida pelo desenvolvimento económico-social do Ultramar; 

—Sugerir as providências de política científica a longo prazo, 

nomeadamente as relativas ao recrutamento e preparação do pessoal 

científico ou técnico e à mobilização dos recursos; 

—Cooperar com a comissão interministerial criada em 14 de Outubro de 

1965 e conduzir os seus trabalhos em íntima ligação com a equipa-piloto 

criada pela mesma portaria; 

—Colaborar com os serviços estatísticos do Ultramar na realização do 

inventário dos recursos gastos na investigação e no desenvolvimento, quer 

no sector público quer no sector privado, podendo para isso proceder a 

inquéritos e sondagens. 

  No dia 26 de Outubro de 1970, era criado o Centro de 

Estudos de Epidemiologia Tropical, integrado na cadeira escolar desta 

mesma designação, da Escola Nacional de Saúde Pública e de Medicina 

Tropical. Deveria realizar investigações originais sobre aquela matéria, 

estimular os investigadores e dar publicidade e divulgação aos resultados 

alcançados. Angola sofreu, por essa altura, a séria ameaça da febre amarela 

e da cólera, o que levou as autoridades a mobilizar todos os recursos e a 

empreender iniciativas revolucionárias na luta preventiva contra esses 

flagelos. Se a febre amarela pôde ser definitivamente afastada, a cólera 

conseguiu instalar-se, embora de forma benigna, sem causar estragos 

catastróficos, como ao princípio se receava. 

  No dia 17 de Novembro de 1965, estando em Luanda em 

visita oficial e de trabalho, o ministro Silva Cunha criou o Instituto de 

Investigação Veterinária de Angola, que se fixou em Nova Lisboa, onde 

poderia exercer acção mais profícua do que se tivesse ficado em Luanda, 

pois a região de Huambo tinha uma pecuária muito rica, sendo a de Luanda 

bastante pobre em comparação com ela. O diploma da sua criação definia as 

respectivas atribuições, aliás claramente indicadas na própria designação. 

Procurava-se, no fim de contas, defender o armentio angolano dos males 

que o afectavam e valorizá-lo até onde fosse possível, como factor 

importante da riqueza nacional e elemento de excepcional interesse para o 
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desenvolvimento e prosperidade de Angola, para a melhoria do nível 

económico e nutritivo de toda a sua população. 

  Em 14 de Setembro de 1970, foi aprovado o Regulamento do 

Instituto de Investigação Científica de Angola, organismo destacado do 

panorama cultural e intelectual. Segundo se afirmava, tinha sido criado já 

em 7 de Março de 1955 e fora regulamentado da primeira vez em 15 de 

Março de 1957. Temos dado a esta instituição, sempre que o ensejo se 

proporciona, o destaque que a todos os títulos merece, quer por si quer por 

nomes que nela estão integrados.  

  Por disposição datada em 2 de Outubro de 1971, foi 

aprovado o Regulamento Interno do Centro de Documentação Científica, 

integrado no Instituto de Investigação Científica de Angola, na mesma 

ocasião publicado. Este documento reveste-se de alto interesse cultural, 

particularmente no campo da divulgação de conhecimentos e de elementos 

bibliográficos, documentais e outros, de grande valor e importância para 

quantos se dedicam à pesquisa e à investigação, que têm de basear-se em 

dados concretos, objectivos, rigorosamente exactos, em documentos válidos,  

por vezes difíceis de obter ou até de consultar. 

  Embora a informação se não integre perfeitamente no 

conjunto de referências tratado aqui, não deixaremos de mencionar que, em 

28 de Setembro de 1974, o antigo Hospital do Ultramar passou a ostentar o 

nome de um dos grandes cientistas portugueses e mundiais, Egas Moniz. 

Prestava-se homenagem condigna ao grande sábio, por ocasião das 

comemorações centenárias do seu nascimento. Segundo determinação 

superior, a mudança oficial do nome verificar-se-ia a partir de 5 de Outubro 

seguinte, aniversário da proclamação da República.  

  A propósito, informamos que António Caetano de Abreu 

Freire Egas Moniz, tendo nascido em 1874, veio a falecer em 1955; 

notabilizou-se pelos seus trabalhos e estudos sobre Leucotomia,  

Lobectomia ou Lobotomia, a que se costuma atribuir a data de 1933; foi-

lhe concedido o Prémio Nobel de Medicina, em 1949, sendo o único 

português distinguido com tal galardão. 

  A actividade cultural portuguesa viveu muito dos valores e 

interesses relacionados com as províncias ultramarinas. O Governo de 

Lisboa procurava incentivar as relações que aglutinassem valores comuns. 

Assim, no dia 3 de Novembro de 1964, os governadores dos territórios 

africanos foram autorizados a conceder licenças especiais aos funcionários 

que pretendessem frequentar o Curso de Administração Ultramarina, no 

Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, ao tempo já com designação 

diferente, como a seguir se verá, sendo estabelecidas algumas normas que 
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regulavam a forma como poderiam ser concedidas. Procurava-se, com esta e 

outras iniciativas, preparar um grupo escolhido de funcionários sobre quem 

iria recair a parte maior das responsabilidades da governação transmarina.  

  Verificou-se neste particular uma curiosa incongruência: — 

Procurava-se dar preparação específica aos futuros administradores do 

Ultramar, enquanto os governantes de Lisboa, que era quem pronunciava a 

última palavra, provinham da generalidade dos cidadãos sem preparação 

escolástica especializada!  E na maior parte dos casos os indivíduos com o 

curso em causa deixavam de ser empregados na governação para ocuparem 

cargos diferentes, quase sempre economicamente mais rendosos. 

  Em 19 de Setembro de 1967, foi aplicado aos territórios 

ultramarinos o disposto na portaria conjunta do Ministério da Educação 

Nacional e Ministério do Ultramar, de 24 de Novembro de 1962, a qual deu 

ao antigo Instituto Superior de Estudos Ultramarinos a designação mais 

longa de Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, como 

nos últimos anos era designado; não se compreende a razão de tão grande 

demora e nem o interesse prático desta última decisão.  

  Na data de 21 de Setembro do mesmo ano, foi promulgado 

novo Regulamento da  Escola Nacional de Saúde Pública e Medicina 

Tropical, publicado no órgão oficial do Estado de Angola a 30 desse mês. 

 

* * * 

 

  Em 8 de Janeiro de 1964, foi criado na dependência do 

Centro de Informação e Turismo de Angola [C.I.T.A.] um Prémio de 

Jornalismo, tendo sido aprovado o regulamento que estabelecia as normas 

da sua concessão e a forma de ser atribuído. Segundo o preâmbulo da 

portaria em causa, datam do século XIX os primeiros periódicos lançados à 

publicidade em Angola, criando assim, com larga prioridade para esta 

Província, uma imprensa de informação e opinião de muito mérito. Nesses 

jornais colaboraram elementos de incontestável valor e acendrado 

patriotismo. Entre eles destaca-se António Urbano Monteiro de Castro, que 

foi jornalista vigoroso, de observação aguda e ao mesmo tempo verdadeiro 

artista da prosa, fazendo literatura sem prejuizo do jornalismo noticioso e 

doutrinário e com vantagem cultural sobre quantos então fizeram jornalismo 

em Angola. Faleceu em Luanda, em Dezembro de 1893. Foi dado como 

patrono a este prémio, que atingia a quantia de dez contos. Podemos 

acrescentar que António Urbano Monteiro de Castro foi também professor 

em Angola, tendo leccionado na Escola Principal de Luanda.  

  No dia 31 de Julho de 1968, foi aprovado o Regulamento do 
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Prémio Urbano de Castro, de jornalismo, e o Regulamento do Prémio 

Álvaro de Carvalho, de radiodifusão sonora, cada um deles no valor de 

vinte contos, sendo parcialmente revogada a portaria atrás referida, nessa 

ocasião mencionada como sendo de 18 de Janeiro, em discordância com a 

primeira informação recolhida.  

  Falámos já de Urbano de Castro. Quanto ao titular do outro 

prémio, Álvaro de Carvalho, diremos que foi figura destacada no campo da 

radiodifusão sonora angolana, tanto pela acção desenvolvida como pelos 

vastos conhecimentos técnicos que conseguiu assimilar por si próprio, pois 

foi estudioso voluntário dessa ciência, e ainda pelo empenho e esforço 

empregados para que a implantação dos serviços radiofónicos fosse uma 

realidade por todos reconhecida. 

  Em 30 de Agosto de 1971, foi aprovado novo Regulamento 

do Prémio Urbano de Castro e novo Regulamento do Prémio Álvaro de 

Carvalho, revogando também a portaria anteriormente em vigor. 

  Na sequência do assunto que temos vindo tratando, podemos 

referir agora que, através da Agência-Geral do Ultramar, foi publicada em 3 

de Abril de 1969 uma portaria emanada do respectivo ministério que dava 

nova orientação ao concurso de literatura ultramarina, que vinha do já 

bastante afastado dia 4 de Janeiro de 1954. Pretendia-se que os prémios 

instituídos se tornassem verdadeiros impulsos a movimentarem estudiosos e 

literatos, estimuladores da sua actividade criadora e dedicação à  pesquisa 

histórica, elevando o seu valor e facilitando a edição dos originais 

concorrentes que merecessem divulgação, em condições compatíveis com o 

mercado livreiro nacional. Os prémios passaram a ser cinco, todos eles do 

montante de vinte contos, nas modalidades de Poesia, de Ensaio, de 

Novelística, de História e de Reportagem. Os titulares destes galardões 

são  nossos conhecidos, menos um, e eram, respectivamente, Camilo 

Pessanha, Frei João dos Santos,    Fernão Mendes Pinto,     João de Barros    

e Pêro Vaz de Caminha. Todos eles foram figuras de destaque no seu 

tempo; traçámos breves notas biográficas dos quatro primeiros; Caminha foi 

o autor da histórica carta em que se deu a notícia do descobrimento do 

Brasil.  

  No dia 10 de Julho de 1965, foi criada no Centro de 

Informação e Turismo de Angola, como entidade de interesse cultural, a 

Cinemateca Provincial de Angola. O texto do diploma atribuía-lhe os 

seguintes objectivos: 

—Proceder à recolha de todos os filmes existentes nos organismos oficiais, 

exceptuando os estabelecimentos de ensino e os institutos científicos; 

—Organizar o ficheiro e o arquivo relativos à existência de filmes em 
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depósito; 

—Rever e tratar os filmes existentes com vista à sua conservação; 

—Recolher elementos literários e sonoros que intervieram na produção 

própria ou na dos filmes adquiridos; 

—Registar elementos sonoros e de efeito que interessem à cinematografia. 

  Em 24 de Abril de 1969, foi aprovado o Regulamento dos 

Serviços de Espectáculos, organismo criado em 20 de Fevereiro anterior e 

que entraria em actividade a partir do dia 1 de Maio seguinte.  

  Em data próxima, 28 de Fevereiro, foi organizada também a 

Comissão de Radiodifusão de Angola. 

  Não vamos referir pormenorizadamente os elementos 

respeitantes a estas organizações, pois mais do que no sector educativo se 

integram no dos divertimentos, em vez de acção construtiva tinham 

finalidade restritiva — sempre desagradável mas por vezes compreensível. 

  Ainda dentro do mesmo assunto e como elemento 

informativo, diremos que em 9 de Abril de 1971 foi aprovado o 

Regulamento dos Espectáculos e Divertimentos Públicos. E poucas semanas 

depois, em 4 de Junho, era aprovado também o Regulamento dos 

Espectáculos do Circo. O comentário anterior tem também aqui aplicação 

plena e inteira validade.  

  No dia 17 de Setembro de 1969, as autoridades competentes 

davam aprovação ao Regulamento da Comissão de Literatura e 

Espectáculos para Menores. Era constituída por quatro inspectores 

escolares — o inspector provincial, e os seus adjuntos para o ensino liceal, 

ensino técnico e ensino primário — pelo representante do Ministério 

Público, e por um delegado da hierarquia católica, este apresentado pelo 

arcebispo de Luanda, na qualidade de metropolita da respectiva província 

eclesiástica. 

  Um diploma publicado com a data de 8 de Setembro de 

1969, declarou como sendo instituição de utilidade pública a Associação 

Beneficente e Cultural de Angola, que tinha a sua sede na cidade de Luanda. 

Tinha sido criada em 8 de Janeiro de 1913, com a designação de Grémio 

Africano. Este nome deverá ter sido mudado quando se proibiu a existência 

de associações com nome que pudesse confundir-se com o dos organismos 

corporativos oficiais. Manteve durante muito tempo uma escola de ensino 

primário a que já mais de uma vez nos referimos; funcionou com dois 

lugares de professor, tendo sido oficializada em 16 de Abril de 1927. Os 

respectivos estatutos foram aprovados em 20 de Março de 1913. Em 31 de 

Agosto de 1937, passou a chamar-se Centro Africano; e dez anos depois, em 

31 de Agosto de 1947 adoptou o nome de Associação dos Naturais de 
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Angola; a partir de 14 de Maio de 1966 usou a denominação indicada. No 

entanto, já no período que antecedeu a proclamação da independência, 

voltou a chamar-se, como antes, Associação dos Naturais de Angola. 

  Segundo se lê num documento publicado em 15 de Janeiro 

de 1975, foi apreciado e deferido em Conselho de Governo, no dia 26 de 

Outubro anterior, um requerimento em que se solicitava a anulação de uma 

portaria de 5 de Março de 1966, que extinguiu a Sociedade Cultural de 

Angola; o titular da Secretaria de Estado da Educação, Carlos Alberto 

Rodrigues Marques Pinto, determinou com base na resolução apontada que 

a referida portaria fosse considerada nula para todos os efeitos legais 

   

* * * 

 

  No dia 28 de Julho de 1971, a Academia de Música de 

Luanda foi autorizada a ministrar o ensino das matérias correspondentes aos 

cursos superiores do Conservatório Nacional de Música de Lisboa. 

Obedeceria aos planos e regime dos estudos oficialmente adoptados e 

impunha-se a condição expressa de ser efectuado "sem encargos para o 

Estado". Exigia-se que apenas fossem encarregados do ensino das 

disciplinas em questão os indivíduos legalmente habilitados, que estivessem 

dentro das condições oficialmente exigidas para a docência do curso, os 

quais deveriam ainda estar munidos do diploma de ensino particular.  

  Os museus são uma das mais evidentes manifestações de 

cultura e apreço pelos valores do passado. Todos os países que dedicam 

interesse pela cultura promovem a organização e funcionamento dos 

museus. Nem sempre evocam recordações gloriosas, agradáveis ou 

exemplares; nalguns países de mais remota história procuram até recordar 

civilizações extintas; em muitos casos lembram o domínio estrangeiro, não 

só a presença colonizadora, por sua natureza construtiva, mas até casos de 

expoliação e de opressão. Os museus, tal como a vida, têm luz e sombra, 

cores claras e escuras, podem testemunhar um período de progresso ou de 

decadência.  

  No dia 22 de Agosto de 1964, foi considerada como 

integrada no inventário do Museu de Angola a colecção de miniaturas de 

trajes e outros objectos culturais angolanos que havia pertencido à 

funcionária do Instituto de Investigação Científica de Angola, Ana dos 

Santos Sousa, consignada no catálogo da Exposição de Miniaturas 

Angolanas, de 1963, aquando da sua realização. Essas figuras mostram-nos 

trajes antigos regionais, alguns deles ainda em uso, mas que dentro em 

breve deixarão de ser usados. 
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  Em 7 de Maio de 1966, o Instituto de Investigação Científica 

de Angola foi encarregado de organizar e manter o Museu do Congo, a que 

já se fazia referência em 3 de Abril de 1957. Nada podemos acrescentar 

relativamente à sua acção e desenvolvimento, pois não nos foi possível 

recolher elementos que se lhe referissem. 

  Apesar da absoluta carência de dados históricos, não 

deixaremos de referir a importância do Museu da Huíla, também 

dependente do Instituto de Investigação Científica de Angola, cuja colecção 

de pássaros merece observação atenta, pois é realmente valiosa. 

  Não podemos deixar de mencionar outros museus angolanos, 

quase todos eles pouco conhecidos — as colecções etnográficas organizadas 

e mantidas sob o patrocínio da Companhia dos Diamantes de Angola; uma 

excepcional colecção particular de objectos gentílicos, existente no Lobito, 

com a qual se pretende organizar um museu nesta cidade; algumas 

colecções museológicas mantidas por diferentes organizações, económicas 

ou outras, como as de mineralogia, de paleontologia, de petrologia, de 

cristalografia... 

  Em 16 de Maio de 1972, foi aprovado o Regulamento da 

Comissão dos Monumentos Nacionais, subscrito pelo titular da Secretaria 

Provincial das Obras Públicas e Transportes. Embora se compreenda que 

estivessem dependentes deste organismo, para efeito da sua conservação, 

não deixaremos de salientar o seu alto valor como elementos culturais, 

defendendo a sua preservação e evitando mutilações e delapidações 

criminosas, pelas eloquentes lições que podem ministrar às gerações 

vindouras. Angola pode conservar testemunhos valiosos da presença 

portuguesa e da forma como se integrou no concerto das nações modernas.  

  Um decreto publicado em 5 de Dezembro de 1969, e 

referendado no dia 19 seguinte pelo presidente Américo Tomás, criou em 

Luanda a Biblioteca Nacional de Angola, para a qual deveria passar toda a 

existência da Biblioteca Central de Educação, que se consideraria extinta a 

partir da entrada em vigor daquele decreto, e ainda o património da 

Biblioteca Histórica que até então estava funcionando como dependência do 

Museu de Angola. Quanto a esta, admitia-se que ficassem ali as obras 

reputadas de interesse para as actividades do museu assim como do instituto 

a que ele pertencia; em face disso, toda a existência se manteve, não 

transitando para a Biblioteca Nacional de Angola. Deve dizer-se que a 

Biblioteca Histórica chegou a ser tratada como se fosse "biblioteca 

nacional", encaminhando para ali grande parte da reserva legal — embora 

nunca tenha havido a preocupação de cumprir e fazer cumprir as exigências 

que isso implicava. Admitia-se que passasse para a Biblioteca Nacional de 
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Angola boa parte do acervo de outras bibliotecas, nomeadamente a 

Biblioteca Municipal de Luanda, o que nunca se fez e nem havia condições 

materiais e humanas para realizar tão vasto como duvidoso projecto.  

  Além de facilitar a leitura, a Biblioteca Nacional de Angola 

deveria transformar-se num centro de irradiação da cultura, promovendo 

ciclos de conferências, leituras programadas, exposições e outras 

actividades. Uma portaria conjunta do Ministério da Educação Nacional e 

do Ministério do Ultramar  determinava que tivesse execução o que estava 

legislado em relação às demais "bibliotecas nacionais", ou seja, a 

obrigatoriedade de as tipografias satisfazerem as exigência do depósito 

legal, de todas as obras impressas, quer se tratasse de livros ou jornais, 

opúsculos ou revistas, assim como de qualquer outro tipo de edição ou 

impressão não abrangido por aquelas designações.  

  Em 31 de Março de 1970, era aprovado o Regulamento da 

Biblioteca Nacional de Angola, pelo qual se procurou incentivar a sua 

acção, organizar os seus serviços, a fim de virem a colher-se dela os frutos 

culturais compatíveis com as funções e atribuições que lhe eram conferidas. 

Competia-lhe fazer a cobertura do território quanto ao fornecimento de 

material de leitura, embora se verificasse imediatamente a impossibilidade 

de satisfazer esta exigência por falta de meios materiais e humanos.  

  No dia 27 de Outubro de 1970 foi reconhecido como de 

natureza técnica especializada o lugar de encadernador da Biblioteca 

Nacional de Angola, que nunca chegou a funcionar, pois nunca foi 

adquirido o respectivo equipamento. O indivíduo designado era dispensado 

de apresentar a certidão de estudos equivalentes ao segundo ciclo liceal, 

como a lei exigia. Isso leva a pensar num subterfúgio para encaixar 

determinado indivíduo, uma medida exageradamente individualista! 

  Em 5 de Janeiro de 1971, foi criada na Direcção-Geral de 

Educação, do Ministério do Ultramar, a Comissão da Expansão do Livro 

Português no Ultramar. Foi revogada a portaria de 3 de Novembro de 1953, 

que tratava do mesmo assunto em moldes considerados ultrapassados, mas 

que nomeara uma comissão idêntica e de composição quase igual, pois 

apenas entrou mais um elemento, o representante da Corporação da 

Imprensa e das Artes Gráficas.  

  Os apontamentos que acabámos de percorrer não estão 

completos; apesar da sua extensão, apresentam numerosas falhas. Quisemos 

demonstrar que Portugal procurou expandir a cultura intelectual em Angola, 

por vezes em condições defeituosas e com numerosas falhas, sem a 

intensidade que deveria ser-lhe transmitida. Pretendemos apresentar um 

esboço da fisionomia e não um retrato. Permitir-nos-á fazer uma ideia 
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bastante objectiva do que se fez e também do que poderia ter sido feito.  

  Repetimos aqui o que já declarámos noutro lugar e noutras 

ciccunstâncias: —  Tivemos sempre a preocupação de salientar a acção 

civilizadora de Portugal. Não houve a intenção de louvar e defender a 

maneira como se processou, pois se a houvesse nem todas as 

informações seriam incluídas... 
 

 

 


