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Anexo nº1 Indicadores 
 

Indicadores de base: República de Cabo Verde 

 
Área: 4033,5 km2 
População – 380.000 (1997); 418,224 habitantes (em 2005), sendo 63% urbana (2001). 

Taxa de crescimento anual (1990-95): 2,2%; taxa de crescimento populacional: 1,8% 

(2003) 

PIB- 32.228,1, milhões de escudos cabo-verdianos (1997); PIB per capita:1.345 USD 

(2002). 

Estrutura do PIB – Sector Primário – 22%; 8,9% (1997) 

       - Sector Secundário – 4% ; 22,9%(1997) 

       - Sector Terciário – 42%; 68,2% (1997) 

 

PNB per capita, 1992, 850 dólares USA; taxa de crescimento do PNB entre 1980-1992: 

3%; Despesas públicas no ensino: 4,2% do PNB, em 1992. 

 

Educação: 

Pré-escolar: 1.973 (1983/84);  

Ensino Básico Elementar – 47.734; eficácia interna no ensino primário: 29 e 19% (taxa 

de insucesso, 1980 e 1992); taxa líquida, em 1995, de 98%; taxa de escolaridade 

básica:99,9%, em 1997; 

Ensino Básico total (elementar e complementar): 81.988 (1994-95); taxa líquida de 34% 

(1997);104.589 (2001-2002); 

Ensino Secundário Liceal – 15.160 (1994-95); taxa líquida de 27% (1997); 36,5% em 

1997; 70.841 (2001-2002); 

Analfabetismo: 28% (1997); taxa de alfabetização:72,9%,(15 anos e mais ), em 1998.  
 
 
Fontes: A Educação na República de Cabo Verde – Análise sectorial (1987). Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian;  Relatório Mundial sobre Educação, 1995 (1996). Lisboa: DEP-GEF; Guia do Mundo., 
(1998). Lisboa: Trinova; www.ipad.mne.gov.pt (30/03/2006); Relatório do desenvolvimento humano, 
2000.Lisboa:Trinova. 
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Indicadores de base: República da Guiné – Bissau 
 
Área: 36.000 km2; 36.125 km2 com o arquipélago de Bijagós. 

População – 789.121 (1979); 1.070.000 (1997); 1,5 milhões habitantes (2003-f.OCDE/BM). 

Taxa de crescimento anual: 1,9% (1985-95); taxa de crescimento populacional: 2,6% (2003) 

PIB: 256,7 milhões de dólares (1995); PIB per capita:147,4 € (2004 BP). 

Estrutura do PIB – Sector Primário – 54% (1997)  

     - Sector Secundário – 14,7%(1997) 

       - Sector Terciário – 30,0% (1997) 

PNB per capita: 250 dólares (1997); PNB: 181.307.641,00 € (2004 BP) 

População Activa: 471.000 (1997)  

Distribuição da população activa – Sector Primário - 77%(1997); 87% (2005) 

           - Sector Secundário – 4,5% (1997); 2% (2005) 

                                                       - Sector Terciário –  18,3% (1997); 11% (2005) 

APD (1997) 118,6 milhões de dólares; 

Educação: 

Pré-escolar – 1500 (1997);  

Ensino Básico Elementar (1º ao 4º) –  123.307 (1999-2000); 

Ensino Básico Complementar (5º ao 6º)-  27.712 (1999-2000); 

Ensino secundário geral (7º ao 9º) 20.004 (1999-2000); 

Ensino Secundário complementar (10º a 11º)  5.030 (1999-2000); 

Direito: 288 (1996-97); 

Medicina: 259 (1997-98); 

Total da taxa bruta de escolarização do Básico (EBE/EBC) 69,9% (1999); 

Eficácia interna no ensino primário (EBE): 27% (taxa de insucesso), em 2000; e de 26% no 

EBC (2000); 1 professor do EBE tem em média 42 alunos; 

Ensino Secundário taxa de escolarização de 24,1%(1997); 

Analfabetismo: 45,1% (1997); taxa de analfabetismo: 48,6% (2003) adultos, 58,5% (2003) 

jovens. 

Taxa de alfabetização: 36,7% (15 anos e mais)1998. 

Fontes:Relatório Mundial sobre Educação, 1995 (1996). Lisboa: DEP-GEF;Guia do Mundo, (1998). 
Lisboa: Trinova; Dados recolhidos do doc GB/01.87; Rakotomalala, M (2002). Résultats provisoires. 
Bissau:BM,Consultor do Banco Mundial (7/1272002) (doc. policopiado: GB/25.00); 
www.ipad.mne.gov.pt  (30/03/2006) Relatório do desenvolvimento humano, 2000.Lisboa:Trinova. 
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Indicadores de base: República de S. Tomé e Príncipe 

 
Área: 1001 km2 

População: 133.000 (1997); 175,883 (2003 estimativa); 187,410 habitantes (2005); 

Taxa de crescimento populacional anual (1985-95): 2,3 %; 2,4% (2002)  

PNB per capita, 1992, 370 dólares USA; taxa de crescimento do PNB entre 1980-1992: 

3%; PNB: 53,5 MUSD (2005); PNB/Capita – 350 dólares (1995); 45,5 milhões de 

dólares com origem na agricultura, 26,4%; na indústria, 19,8%; serviços 53,8 % (1997) 

PIB: 98.900milhões e dobras; PIB per capita: 326 USD (2005) 

Estrutura do PIB – Sector Primário – 24,9% (1996) 

       - Sector Secundário – 17,9% (1996)  

       - Sector Terciário – 57,2% (1996) 

População Activa – 54,3 mil habitantes (1997) 

Distribuição da população activa – Sector Primário – 56,1% 

           - Sector Secundário – 12,7% 

                                                       - Sector Terciário – 31,2 % 

Educação: 

Primário – 21.142 (1991); 

Taxa de escolaridade bruta, básica, 64% (1997); Secundário Básico (6.155) com  uma 

taxa de escolaridade bruta 4% (1997); 

Eficácia interna no ensino primário: 30% (taxa de insucesso, 1992); 

 

Ensino secundário - 8.979 (1993);  

 

Pré-universitário – 1.650 (2000); 

 

Analfabetismo: 33% (1997); 16,9% (adultos: mais de 15 anos) em  2002; 

Despesas públicas no ensino: 4,3% do PNB, em 1990.  

 
Fontes: A Educação na República de S.Tomé e Príncipe – Análise sectorial (1986). Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian; Relatório Mundial sobre Educação, 1995 (1996). Lisboa: DEP-GEF; Guia do 
Mundo, (1998). Lisboa: Trinova;  STP/01.92; 
 www.ipad.mne.gov.pt (30/03/2006); www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tp.html (12/01/2004). 
 

 

 



 8 

Anexo nº2: Ajuda Pública ao Desenvolvimento 
 

Quadro nº18 

Contribuição de cada Ministério para o total da APD, 1989-941 (em percentagem) 
 

Ministérios/Secretarias 

de Estado 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Min. Negócios Estran. 39,3 34,3 27,2 20,6 21,4 16,3 

Min. Finanças 42,9 50,0 62,3 68,2 65,8 743 

Min. Justiça 0,9 0,4 0,2 0,4 0,4 0,5 

Min. Defesa Adminis-

tração Interna 

0,6 1,3 1,2 1,0 1,9 1,4 

Min. Planeamento e 

Administra.Território 

3,0 2,8 2,3 3,8 5,1 4,2 

Min.Obras Públicas 

Transportes e Comuni. 

1,7 0,2 1,1 0,1 0,2 --- 

Min. Indúst. E Energia 0,3 0,1 --- 0,1 0,1 --- 

Min. Agricultura e 

Pescas / Mar  

0,9 1,5 0,9 0,2 0,2 0,1 

Min. Emprego e 

Segurança Social 

2,1 1,7 1,3 0,8 0,8 0,6 

Min. Educação 1,7 1,4 1,2 0,7 0,9 0,1 

Min. Saúde 1,5 1,2 1,1 1,0 0,9 1,0 

Min. Comér. Turismo 1,4 0,8 0,6 0,2 0,2 0,4 

Min. Ambiente 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 --- 

Sec. Estado Juventude 

/Com. Social 

2,5 2,7 0,2 2,4 0,8 0,1 

Sec. Estado Cultura 0,7 0,7 0,1 0,1 0,4 0,3 

Outros Mins. e Secs. de 

Estado 

0,3 0,6 0,2 0,3 0,6 0,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

                                                 
1
Os dados do MNE englobam as acções da DGC e ICE/ICP. Os dados do Min. Finanças englobam as 
acções do FCE. Fonte: Portugal dez anos de cooperação, 1995:35 
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Quadro nº19 
Cabo Verde 

A APD: em milhões de contos 
 

1989 1990 1991 1992 1993 

1,871 2,314 2,259 2,426 2,751 

(Fonte: Portugal dez anos de cooperação, 1995:177) 
  
 

Quadro nº20 
Guiné-Bissau 

A APD: em milhões de contos 
 

1989 1990 1991 1992 1993 

2,037 2,218 2,381 2,216 2,506 

(Fonte: Portugal dez anos de cooperação, 1995:188) 
 

 
 

Quadro nº21 
S.Tomé e Príncipe  

A APD: em milhões de contos 
 

1989 1990 1991 1992 1993 

1,854 2,415 1,476 2,115 1,663 

(Fonte: Portugal dez anos de cooperação, 1995:215) 
 
 
 

Quadro nº22 
Estrutura sectorial da APD 1991-1994 

Em percentagem 

 1991 1992 1993 1994 

Serviços e 
investimentos 
na educação 

46,07% 46,26% 35,55% 38,19% 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

   (Fonte: Portugal, dez anos de cooperação, 1995:23) 
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Quadro nº23 
Cabo Verde 

A APD por sectores: em milhares de escudos 
 

 1993 1994 

I. Serviços e Infra-estruturas sociais 

1. Serviços e investimentos na educação 

2.261.640 

1.460.170 

2.073.470 

1.313.350 

II. Serviços e Infra-estruturas económicas 118.350 42.650 

III. Serviços Produtivos 228.420 515.590 

IV. Alívio da dívida   

V. Ambiente 96.360  

V./VI. Ajuda Alimentar e de Emergência 3.050 2.100 

VII. Outros e não discriminados 42.990 115.900 

Total                                                           2.750.810 2.749.710 

(Fonte: Portugal dez anos de cooperação, 1995:178 
 

Quadro nº24 
Guiné-Bissau 

A APD: em milhares de escudos 
 

 1993 1994 

I. Serviços e Infra-estruturas sociais 

1. Serviços e investimentos na educação 

1.893.980 

1.216.780 

1.886.440 

1.238.100 

II. Serviços e Infra-estruturas económicas 126.130 29.260 

III. Serviços Produtivos 338.280 407.960 

IV. Alívio da dívida 25.700 255.710 

V. Ambiente 4.500  

VI. Ajuda Alimentar e de Emergência 2.350 7.530 

VII. Outros e não discriminados 115.500 11.415.810 

Total                                                           2.506.440 14.002.710 

(Fonte: Portugal dez anos de cooperação, 1995:18 
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Quadro nº25 
S.Tomé e Príncipe 

A APD por sectores: em milhares de escudos 
 

 1993 1994 

I. Serviços e Infra-estruturas sociais 

1. Serviços e investimentos na educação 

1.302.290 

587.680 

1.258.100 

505.930 

II. Serviços e Infra-estruturas económicas 157.860 8.890 

III. Serviços Produtivos 133.020 107.300 

IV. Alívio da dívida   

V. Ambiente 5.790  

VII. Outros e não discriminados 64.730 47.770 

Total                                                        1.663.690 1.422.060 

(Fonte: Portugal dez anos de cooperação, 1995:217) 
 
 
 

Quadro nº26 
Estrutura Geográfica da APD bilateral: 1989-1994 

                                                                                                                  Em percentagem 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Angola 11,5 10,9 7,8 6,9 12,5 9,0 

Moçambique 35,6 41,1 61,4 67,8 57,4 18,3 

Cabo Verde 14,7 14,9 9,4 7,4 9,0 8,0 

Guiné – Bissau 16,0 14,3 10,0 6,8 8,2 40,8 

S. Tomé e Príncipe 14,6 15,6 6,2 6,5 5,4 4,1 

Outros e encargos 

Não discriminados 

7,6 3,2 5,2 4,6 7,5 19,8 

                    Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

             (Fonte: Portugal, dez anos de cooperação 1995:22) 
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Quadro nº27 
Distribuição da APD Portuguesa 

Em milhões de escudos 

Ano       

 

Países 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Angola 1.464.48 1.689.50 1.872.45 2.265.57 3.839.08 3.079.30 

C. Verde 1.871.90 2.314.56 2.259.12 2.426.10 2.750.81 2.749.71 

Guiné 2.037.60 2.217.92 2.380.70 2.215.82 2.506.44 14.002.71 

Moçambique 4.531.23 6.360.26 14.696.82 22.147.69 17.569.86 6.274.67 

S.Tomé P. 1.854.57 2.415.01 1.476.30 2.115.40 1.663.69 1.422.06 

Outros 
Países 

965.97 498.88 1.243.46 1.517.27 2.288.57 6.770.13 

U.E/Coop. 
Multilateral 

5.037.09 5.548.67 6.757.29 8.021.36 9.165.28 14.880.23 

Total          17.762.84 21.044.80 30.686.14 40.709.21 39.783.73 49.178.81 

(Fonte: Portugal, dez anos de cooperação, 1995:)  
 

 
Quadro nº28   

 
APD (Guiné-Bissau: 1995-1999) 

 

 1995 1996 1997 1998 1999 

APD, 
milhões USD 

16,4 30,6 16,2 10,7 14,1 

Posição de 
Portugal no 
quadro dos 
países 
doadores da 
Guiné  

1º 2º 1º 1º n.d. 

Fonte:PIC 2000-2002 (GB/14.00) 
n.d. informação não disponível por ausência de dados relativos aos outros doadores 
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Quadro nº29 
APD (1998)                                         

                                                                                                                           milhares de escudos 

 Cabo Verde Guiné-Bissau S.Tomé e Prin. Valores totais 

APD (1998) 6.792.886  1.849.068 1. 738.948 37.741.521  

Valorização dos 
recursos 
humanos-  
culturais 
(educação- 
património) 

624.508 569.949 377.139 4.874.141   

Fonte: Resolução e Conselho de Ministros nº102/98 de 12 de Agosto de 1998, DR nº185, I-Série B 

 
  Quadro nº30 
APD (1999) 

                                                                                                                                   milhares de contos 

 Cabo Verde Guiné-Bissau S.Tomé e Prin. Valores totais 

APD 1.321.870 1.214.348 1.551.820 47.720,9 

Valorização dos 
recursos 
humanos-  
culturais 
(educação-  
património) 

___ ____ ____ 5.840,9 

Fonte: Programa Integrado de Cooperação, 1999 (PIC/01.99). A Resolução do Conselho de Ministros 
nº128/98 D.R. nº 254, I-Série B de 3 de Novembro de 1998, indica apenas o orçamento integrado por 
ministérios e secretarias de Estado, tendo sido a educação dotada com 564170 contos.  
 
 
 Quadro nº31         
       O peso da Educação nos Programas Integrados de Cooperação (2000-2001) 
 

 PIC 2000 % (2000) PIC 2001 % (2001) 

Total 66.512.740    ___ 76.511.310 ___ 

Bilateral 55.084.690 82,8% 76.497.210 99,8% 

Infra-estruturas 
e serviços sociais 

17.440.700 26,2% 19.646.004 25,6% 

Sector Educação 4. 958.320 7,4% 8.696.658 11,3% 

Fonte: Os dados de 2000 foram retirados de: Resolução do Conselho de Ministros, nº17/2000, D.R. nº 88, 
I-Série B de 13 de Abril de 2000 
Os dados de 2001 foram retirados de: Resolução do Conselho de Ministros, nº174/2000, D.R. nº 300, I-
Série B de 30 de Dezembro de 2000. 
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Quadro nº32 

APD bilateral (2000-2002) 
euros 

 Cabo Verde Guiné-Bissau S.Tomé e Príncipe 

2000 26.760.043  11. 483.000 

2001 25.720.656  15. 664.000  

2002 11.554.374 7.050.557            13.805.918 

Fonte: www.ipad.mne.gov.pt ( 30/03/06) 
 
 

Quadro nº33 
Distribuição sectorial da APD bilateral portuguesa  

(2002) 
euros 

 Cabo Verde Guiné-Bissau S.Tomé e Príncipe 

Infra-estruturas e 
serviços sociais 

9.070.050 (78,5%) 5.890.509 (83,5%) 8.790.937 (63,68%) 

Sector Educação 3.852.619 (33,34%) 2.877.019 (40,81%) 2.346.345 (17%) 

Total da bilateral 11.554.374 7.050.557 13.805.918 

Fonte: www.ipad.mne.gov.pt ( 30/03/06) 
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Anexo nº 3: Bolsas de estudo 
Quadro nº34 
Cabo Verde 

Bolsas de Estudo, formação profissional e envio de cooperantes2 

     Anos Bolsas estudo Formação Profissional Nº cooperantes 

1975-1976 50 --- 1 

1979-1980 75 --- 9 

1980-1981 183 5 37 

1985-1986 294 19 24 

1990-1991 409 617 14 

1991-1992 409 683 8 

1992-1993 390 751 6 

1993-1994 344 1013 5 

1994-1995 306 N.d. 12 

 
Quadro nº35 3 
Guiné-Bissau 

Bolsas de Estudo, formação profissional e envio de cooperantes 

Anos Bolsas de estudo Formação 
Profissional 

Nº cooperantes 

1975-1976 50 N.d. 93 

1979-1980 75 N.d. 81 

1980-1981 149 54 106 

1985-1986 295 30 52 

1990-1991 221 856 6 

1991-1992 267 532 8 

1992-1993 260 377 20 

1993-1994 259 357 7 

1994-1995 245 N.d. N.d. 

                                                 
2Abarca a formação profissional (meses/ano) em todos os sectores, incluindo formação diplomática 
consular e técnico-militar. Fonte: Portugal, dez anos de cooperação (1995:179).  
3Abarca a formação profissional (meses/ano) em todos os sectores, incluindo formação diplomática 
consular e técnico-militar. Fonte: Portugal, dez anos de cooperação (,1995:190). 
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Quadro nº364 
      S.Tomé e Príncipe 

Bolsas de Estudo, formação profissional  
e envio de cooperantes 

 

        Anos Bolsas estudo Formação 
Profissional 

Nº cooperantes 

1975-1976 N.d. N.d. N.d. 

1979-1980 88 40 38 

1980-1981 78 26 31 

1985-1986 129 16 26 

1990-1991 132 480 14 

1991-1992 130 537 17 

1992-1993 130 410 9 

1993-1994 119 273 10 

1994-1995 116 100 14 

  
Nota: Em 1997 foram atribuídas 114 bolsas. In, I Encontro nacional de quadros de STP 
(1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
4Abarca a formação profissional (meses/ano) em todos os sectores, incluindo formação diplomática 
consular e técnico-militar. Fonte: Portugal, dez anos de cooperação (1995:218). 
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Quadro nº37 5 
                                   Bolsas utilizadas na área sócio-cultural 
                                                             PALOP (1975-1995)  
                                                         

     Anos         Ensino      Formação 

    Profissional 

      Total 

1975-1976 100 - 100 

1976-1977 150 - 150 

1977-1978 300 104 404 

1978-1979 364 154 518 

1979-1980 420 165 585 

1980-1981 454 118 572 

1981-1982 478 145 623 

1982-1983 515 146 661 

1983-1984 563 197 760 

1984-1985 714 64 778 

1985-1986 867 87 954 

1986-1987 740 103 843 

1987-1988 801 108 909 

1988-1989 878 265 1143 

1989-1990 949 503 1452 

1990-1991 1031 537 1568 

1991-1992 1147 615 1762 

1992-1993 1104 626 1730 

1993-1994 1061 678 1739 

1994-1995 1035 n.d. n.d 

                                                      
 

                                                 
5
Bolsas concedidas por organismos centrais da cooperação. Fonte: Portugal, dez anos de cooperação 

(1995:68).  
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Quadro nº 38 
Formação no estrangeiro 

Cabo Verde 
 

(2000-2003) 
 

País 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Portugal 460 868 958 

Brasil 95 295 317 

Rússia 15 20 9 

Cuba 31 8 9 

Outros 17 24 20 

Totais 618 1.215 1.313 

 
Fonte: MEVRH. Retirado de Tolentino (2006) 
   
 
Nota: no ano lectivo 2002-2003 estavam matriculados no ensino superior 2.253 alunos, 
dos quais 1.303 estavam no sector público e 950 no privado. Entre os estudantes 
residentes em Cabo Verde e os que estavam espalhados pelo estrangeiro, contabilizam-
se  3.566. In, Tolentino (2006) 
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Anexo nº 4:Acordos 
Acordos de Cooperação: Cabo Verde 

 
Acordo Geral de Cooperação e Amizade: Decreto nº78 – Diário do Governo, 1ªSérie, 
nº22 de 27 de Janeiro de 1976. Assinado na cidade da Praia, em 5/07/75. Trocados 
instrumentos de ratificação em 18/08/76 (“Aviso” publicado no D.R.nº239 de 12/10/76. 
 
Acordo de Cooperação Científica e Técnica: Decreto nº110 – Diário da República, 1ª 
Série, nº32, de 7 de Fevereiro de 1976.Trocados instrumentos de ratificação em 
19/08/76 (“Aviso” publicado no D.R. nº239, de 12/10/76). Assinado na cidade da Praia, 
em 5/07/75. 
 
Protocolo Adicional (nº1) ao Acordo de Cooperação Científica e Técnica: Decreto nº31 
– Diário da República, 1ªSérie, nº118, de 22 de Maio de 1980. Rectificado por 
“Declaração” publicada no D.R. nº87, de 14/04/81.Assinado em Lisboa, em 26/01/79. 
 
Protocolo Adicional nº2 ao Acordo de Cooperação Científica e Técnica: Decreto nº46 – 
Diário da República, 1ªSérie, nº182, de 7 de Agosto de 1984. Rectificado por 
“Declaração” publicada no Suplemento ao D.R. nº227, de 29/09/84). Assinado em 
Lisboa, em 30/11/79. 
 
Protocolo Adicional nº3 ao Acordo de Cooperação Científica e Técnica: Decreto nº15 – 
Diário da República, 1ªSérie, nº161 de 14 de Julho de 1988.Assinado em Lisboa em 
28/12/87. 
Acordo relativo a um subsídio não reembolsável: Decreto nº524-B – Diário da 
República, 1ªSérie, nº155, Suplemento, de 5 de Julho de 1976. Assinado na Praia em 
15/04/76).  
 
Acordo de Cooperação nos domínios do Ensino e da Formação Profissional: Decreto nº 
23 – Diário da República, 1ªSérie, nº51 de 2 de Março de 1977. Assinado em Lisboa, 
em 4/11/76. 
 
Acordo Cultural: Diário da República, 1ª Série, nº 83, 9 de Abril de 1977. 
 
Acordo Cultural: Decreto nº 50 – Diário da República, 1ª Série, nº 85, 12 de Abril de 
1977. Assinado em Lisboa, em 21/01/77. Trocados instrumentos de rectificação em 
17/05/77, “Aviso” publicado no D.R. nº215 de 17/09/79. 
 
Protocolo de Cooperação no domínio do Ensino Superior: Diário da República, 1ª Série 
– A, nº185 de 12 de Agosto de 1977. 
 
Protocolo Adicional ao Acordo Cultural: Decreto nº44 – Diário da República, 1ª Série, 
nº125, de 31 de Maio de 1979. Assinado em Lisboa, em 26/01/79. Trocados 
instrumentos de ratificação em 30/09/80. “Aviso” publicado no D.R. nº293, de 
20/12/80.  
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Protocolo respeitante ao acesso de nacionais Cabo-verdianos aos Centros de 
Formação Profissionais Portugueses: Decreto nº61 – Diário da República, 1ª Série, 
nº152, de 4 de Julho de 1979.Assinado em Lisboa, em 26/01/79. 
 
Acordo de Cooperação no domínio da Juventude: Decreto nº18 – Diário da República, 
1ª Série, nº131 de 7 de Junho de 1990. Assinado no Mindelo, em 13/06/88.  
 
Protocolo de Cooperação na área da Educação: Decreto nº38 – Diário da República, 1ª 
série, nº221, de 24 de Setembro de 1990.Assinado no Mindelo, em 13/06/88.  
Rectificado por “Declaração”, publicada no II Suplemento ao D.R.nº252 de 31/10/99. 
Entrou em vigor em 19/10/90 (“Aviso” publicado no D.R. nº281, de 6/12/90). 
 

 
Acordos de Cooperação: Guiné-Bissau 

 
Acordo Geral de Cooperação e Amizade: Decreto nº 75 – Diário do Governo, 1ªSérie, 
nº22, de 27 de Janeiro de 1976. Assinado em Lisboa, em 11/06/75. Trocados 
instrumentos de ratificação em 1/07/77 (“Aviso” publicado no D.R.nº161, de 14/07/77). 
 
Acordo de Cooperação Científica e Técnica: Diário do Governo, 1ªSérie, nº22 de 27 de 
Janeiro de 1976. Assinado em Lisboa, em 22/06/75. Estatuto do Cooperante: Decreto 
nº76/76 de 27 de Janeiro (D.G.nº22). Trocados instrumentos de ratificação em 1/07/77 
(“Aviso” publicado no D.R. nº161, de 14/07/77).   
 
Protocolo Adicional (nº1) ao Acordo de Cooperação Científica e Técnica: Decreto nº 
108 – Diário da República, 1ª Série, nº193, de 22 de Agosto de 1977. Assinado em 
Lisboa, em 1/06/77. 
 
Protocolo Adicional nº2 ao Acordo de Cooperação Científica e Técnica: Decreto nº 47 
– Diário da República, 1ª Série, nº183, de 8 de Agosto de 1984. Assinado em Lisboa, 
em 19/02/79. Rectificado por “Declaração” publicada no Suplemento ao D.R. nº227, de 
29/09/84. 
 
Acordo de Cooperação nos domínios do Ensino e da Formação Profissional: Decreto nº 
38 – Diário da República, 1ªSérie, nº90, de 18 de Abril de 1978.Assinado em Lisboa, 
em 13/01/78. 
 
Acordo (nº 1) de Cooperação para financiamento de acções no domínio do Ensino, 
respeitante ao ano escolar de 1975-76. Decreto nº113 – Diário da República, 1ª Série, 
nº250,de 30 de Outubro de 1978. Assinado em Lisboa, em 15/07/77. 
 
Acordo nº 2 de Cooperação para financiamento de acções no domínio do Ensino 
respeitante ao ano escolar de 1976-77. Decreto nº 116 – Diário da República, 1ª Série, 
nº251, de 31 de Outubro de 1978. Assinado em Lisboa, em 15/07/77. 
 
Acordo Cultural: Decreto nº 144 – A Diário da República, 1ª Série, nº 298, 2º 
Suplemento, de 28 de Dezembro de 1979. Assinado em Lisboa, em 13/01/78. 
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Protocolo Adicional ao Acordo Cultural: Decreto nº143-B – Diário da República, 1ª 
Série, nº 297, 1º Suplemento, 26 de Dezembro de 1980. Assinado em Lisboa, em 
13/05/80. Rectificado por “Declaração” publicada no D.R. nº30, de 5/02/81. 
 
Protocolo de Cooperação relativo ao apoio no ensino da Língua Portuguesa na Guiné-
Bissau: Decreto nº 2 – Diário da República, 1ª Série – B, nº 7 de 9 de Janeiro de 1991. 
Assinado em Bissau em 2/07/90. 
 
Protocolo Adicional nº3 ao Acordo de Cooperação Científica e Técnica: Decreto nº 6 – 
Diário da República, 1ª Série – A, nº17, de 21 de Janeiro de 1991. Assinado em Bissau 
em 22/07/85. 
 
Protocolo relativo ao apoio à Faculdade de Direito de Bissau: Decreto-Lei, nº5/91-
Diário da República, 1ª Série – A, nº 14 de 17 de Janeiro de 1991.  
 
Despacho nº17 714: contagem do tempo de serviço e avaliação do desempenho dos 
cooperantes: Diário da República,  II Série, nº195 de 23 de Agosto de 2001. 
 

 
Acordos de Cooperação: S. Tomé e Príncipe 

 
Acordo Geral de Cooperação e Amizade: Decreto nº 68 – Diário do Governo, 1ªSérie, 
nº20 de 24 de Janeiro de 1976. Assinado em S. Tomé, em 12/07/75. Trocados 
instrumentos de ratificação em 20/04/79 (“Aviso” de 10/08/79, publicado no D.R. 
nº213, de 14/09/79). 
 
Acordo de Cooperação Científica e Técnica. Decreto nº 83 – Diário do Governo, 
1ªSérie, nº23 de 28 de Janeiro de 1976. Assinado em Lisboa, em 3/12/75. Trocados 
instrumentos de ratificação em 20/04/79 (“Aviso” em 10/08/79, publicado no D.R. 
nº213, de 14/09/79). 
 
Acordo Cultural: Decreto nº 154 – Diário da República, 1ª Série, nº 287, de 15 de 
Dezembro de 1978. Assinado em S. Tomé, em 17/07/78. Entrou definitivamente em 
vigor em 9/04/84, data em que se efectivou a troca de notas prevista no Artigo nº22 do 
acordo (“Aviso” publicado no D.R., nº222, de 24/09/84). 
 
Protocolo Adicional ao Acordo de Cooperação Científica e Técnica: Decreto nº38 – 
Diário da República, 1ª Série nº223, de 27 de Setembro de 1989. Assinado em S. Tomé, 
em 8/11/88.   
 
Acordo de Cooperação no domínio da Juventude: Decreto nº 17 – Diário da República, 
1ª Série, nº131, de 7 de Junho de 1990. Assinado em S. Tomé, em 5/11/1988. 
 
Protocolo Relativo ao Bairro da Cooperação Portuguesa: Decreto nº35 – Diário da 
República nº189, de 18 de Agosto de 1989.Assinado em Lisboa, em 27/07/88.  
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Anexo nº5 

Fontes: Cabo Verde 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

A Reforma 
do ensino 

Jornal “Voz 
di Povo” 

13/08/1988 A. Germano 
Lima (CIDAC) 

Público em 
geral 

CV/01.88 

Resumo: Artigo publicado no jornal “Voz di Povo” com o título: “A Reforma do ensino cabo-
verdiano: que fundamentos e que perspectivas? Uma proposta? (2.3)” e com o subtítulo: “A 
Reforma do Ensino e as bases da economia cabo-verdiana: e uma análise retrospectiva do I 
PND (b)”. [I Plano Nacional de Desenvolvimento] 

O autor faz a análise da situação escolar do país, entre 1978 a 1985, apontando os aspectos 
negativos e relevando as medidas tomadas a nível do PND. Realça a importância da formação 
profissional e técnica e o combate ao analfabetismo. 

Palavras-chave: sistema educativo; formação profissional. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

A Reforma 
do ensino 

Jornal “Voz di 
Povo” 

20/08/1988 A. Germano 
Lima 
(CIDAC) 

Público em 
geral 

CV/02.88 

Resumo: Artigo publicado no jornal “Voz di Povo” com o título: “A Reforma do ensino cabo-
verdiano: que fundamentos e que perspectivas? Uma proposta? (2.4)” e com o subtítulo: “A 
Reforma do Ensino e as bases da economia cabo-verdiana: uma análise retrospectiva do II 
PND”. [II Plano Nacional de Desenvolvimento].Aborda o período de 1982-1985, referindo-se 
ao que foi e não foi executado durante o I Plano Nacional de Desenvolvimento. Registam-se 
carências a nível da formação. A alfabetização e sucesso escolar não atingiram os níveis 
esperados. Regista-se um certo crescimento económico, mas não se construíram as salas de 
aulas previstas.  

Palavras-chave: taxas de abandono, repetência, alfabetização, formação. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

A Reforma 
do ensino 

Jornal “Voz di 
Povo” 

5/10/1988 A. Germano 
Lima (CIDAC) 

Público em 
geral 

CV: 03.88 

Resumo: Artigo publicado no jornal “Voz di Povo” com o título: “A Reforma do ensino cabo-
verdiano: que fundamentos e que perspectivas? Uma resposta? (2.5.)” e com o subtítulo: “A 
Reforma do Ensino e as bases da economia cabo-verdiana: uma análise do II PND (d)”. [II 
Plano Nacional de Desenvolvimento].Refere os objectivos do II Plano e a importância que este 
atribui à Reforma do Ensino (valorização dos recursos humanos). Este plano preconiza o 
alargamento do programa de alfabetização, o reforço da formação, etc. Apresenta um quadro 
com as despesas da educação entre 1986-1990. 

Palavras-chave: reforma, formação, despesas da educação (1986-1990). 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Dados sobre 
Cabo Verde 

 

Instrumentos 
Cooperação  

1990 CV Outros serviços 
internacionais 

CV/01.90 

Resumo: dados sobre o sistema de ensino, dados demográficos e económicos (1985/89); taxas; 
organigramas diversos relacionados com a educação. 

In: Instrumentos de Cooperação em Educação no âmbito da Convenção de Lomé: Relatório 
Final (1990). Lx.: ME/Gab. de Estudos e Planeamento Educação. 

Palavras-chave: sistema educativo, indicadores. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Indicadores Smart 
Profiles 

1992 ONU Público CV/ 01.92 

Resumo: Indicadores sobre a população: 370.000 (1990); 27% da força laboral é feminina; 
2,9% do PNB para a educação (1990).  

Palavras-chave: indicadores  

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Formação de 
Professores 
do Ensino 
Secundário 

X Reunião da 
Comissão 
Mista 
Permanente 

5/ 7 de 
Abril de 
1993 

ME – 
Secretaria-
geral e 
Gov.CV 
(EFPES) 

Serviços da 
Educação (PT 
E CV) 

CV/01.93 

Resumo: Programa III; Área I – Formação de Professores; Projecto 2 – Apoio à Formação de 
Professores do Ensino Secundário. 

Programa a desenvolver em 1995, 1996 e 1997 e a ser executado pela Direcção Geral do 
Ensino/ Escola de Formação de Professores do Ensino Secundário (EFPES). Enquadra-se no 
âmbito da Reforma do Sistema Educativo Cabo-verdiano e constitui um complemento do 
programa da Reforma do Ensino Secundário, em execução pelo PRESE (Projecto de 
Reestruturação e Expansão do Sistema Educativo). 

Portugal enviará especialistas para apoiarem as adaptações curriculares e formadores (formação 
inicial, contínua, formação à distância e formação de formadores). 

Apresentam-se custos e métodos de avaliação do programa.  

Palavras-chave: reforma do ensino, formação, currículo, ensino à distância, avaliação. 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Programa III 
Área1 – Formação 
Professores 
Projecto 1 – 
Utilização 
Educativa das 
Novas Tecnologias 
Informação 

(PUENTI)   

Programa 
definido na  

X Reunião 
Comissão 
Mista 
Permanente 
Cooperação 
Luso Cabo-
Verdiana 

1993 MNE (ICP) 
e Gov. CV 

Serviços de 
Educação 

CV/02.93 

Resumo: Descrição do programa a desenvolver em 1995, 1996 e 1997 (orçamentados). Define 
objectivos, calendarização das acções, responsáveis pela implementação e financiamento. De 
seguida apresenta-se uma síntese, faz-se um enquadramento do projecto, definem-se os 
objectivos, os benefícios esperados, a metodologia a executar, acções a desenvolver, 
calendarização, tipo de apoios e avaliação.  

Palavras-chave: formação, financiamento, avaliação, projecto. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Programa III 
Área 1 – 
Formação 
Professores 
Projecto 4 – 
Estudos 
Humanísticos 

X Reunião  

Comissão 
Mista 
Permanente 
Cooperação 
Luso Cabo-
Verdiana 

1993 Ministério da 
Educação 
Secretaria 
Geral Direcção 
de Serviços de 
Relações 
Internacionais 

Serviços de 
Cooperação 

CV/03.93 

Resumo: Reelaboração do protocolo iniciado entre a EFPES, depois ISE e a FLUL, com o 
objectivo de viabilizar a conclusão do curso de Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses, através 
da realização da licenciatura em Portugal; formar orientadores de estágio; especializar docentes.  

Descrição do programa a desenvolver entre 1995-1999 (orçamentados). Define objectivos, 
calendarização das acções, responsáveis pela implementação e financiamento. De seguida 
apresenta-se uma síntese, faz-se um enquadramento do projecto, definem-se os objectivos, os 
benefícios esperados, a metodologia a executar, acções a desenvolver, calendarização, tipo de 
apoios e avaliação.  

Palavras-chave: formação, financiamento, avaliação.  
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Política de 
cooperação 

“non paper” Junho de 
1994 

MNE 
(Instituto 
Camões) 

Serviços 
envolvidos na 
cooperação 

CV/01.94 

Resumo: Documento posto à discussão sobre: “Propostas para uma acção concertada nos 
PALOP’s nos domínios da língua, do ensino e da cultura”. Este documento define a estratégia 
da cooperação portuguesa, as áreas de intervenção e indica os organismos que devem participar. 
Define a coordenação geral e as sub-coordenações.  

Palavras-chave: estratégia da cooperação, língua, ensino, cultura. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Formação 
Professores 
(Novas 
Tecnologias 
de 
Informação) 

Memorando 11/07/94 Dep.de 
Educação da 
Fac.Ciências 
Univ.Lisboa 

GAERI CV/02.94 

Resumo: Memorando elaborado pelo responsável da parte portuguesa, Dr. J. F. M., o qual faz o 
ponto da situação, a saber: projecto iniciado em 1988 (VIII reunião da Comissão Mista 
Permanente Luso Cabo-verdiana); participam a FC (PT) e a Escola de Formação de Professores 
do Ensino Secundário (EFPES); deslocação de formadores; aquisição de equipamento; medidas 
urgentes: desbloqueamento de verbas para a aquisição de equipamentos. 

Palavras-chave: formação, equipamento, financiamento.  

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Balanço dos 
projectos em 
curso 

X Reunião da 
Comissão 
Mista 
Permanente 
Luso Cabo-
verdiana 
(1993) 

1994 MECC 

(CV) 

Serviços de 
Cooperação 

CV/03.94 

Resumo: O MECC faz o balanço de todos os projectos aprovados e refere que existe um 
impasse generalizado na execução dos mesmos. Inclui listagem dos projectos. 

Palavras-chave: sistema educativo, formação, projecto. 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Breve 
descrição do 
sistema 
educativo  

Doc. Interno 1994 GAERI GAERI CV/04.94 

Resumo: Apresenta dados desde 1992 sobre nº de alunos, despesas, taxas, etc. 

Palavras-chave: sistema educativo 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Formação 
Professores 
(Novas 
Tecnologias 
de 
Informação) 

Memorando 14/01/95 GAERI GAERI CV/01.95 

Resumo: Memorando elaborado sobre este projecto iniciado em 1988 (VIII Reunião da 
Comissão Mista Permanente Luso Cabo-verdiana); a X Reunião da Comissão Mista Permanente 
Luso Cabo-verdiana, realizada em meados de 1993, aprovou a continuidade do projecto numa 1ª 
fase até 1995 e numa segunda fase até 1999 (Programa III- Formação, Projecto 1 – Utilização 
Educativa das Novas Tecnologias de Informação). 

Medidas urgentes; conseguir as verbas para a aquisição dos equipamentos previstos (as verbas 
de 1994 ainda não foram desbloqueadas) e assegurar, financeiramente, as missões previstas para 
1996. 

Palavras-chave: formação, TIC, financiamento. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

XI Reunião 
Comissão 
Mista 
Permanente 
Cooperação 
Luso Cabo-
Verdiana 

Acta final 18/07/95 MNE (ICP) /  

Direcção 
Geral de 
Cooperação 
Internacional 
(CV) 

Serviços 
envolvidos na 
cooperação 

CV/02.95 

Resumo: Aprova o PIC para o triénio de 1995-98. Em relação à Educação salienta-se a 
importância do Programa sobre Língua Portuguesa – Projecto “ Estudo sobre a metodologia do 
Português como língua segunda”; criação de uma escola portuguesa no Mindelo. Ver Programas 
II a V relativos ao sector da educação (que não se encontram anexados à acta).  

Palavras-chave: Programa Indicativo; Programa Quadro. 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Educação e 
Desporto 

III Plano Nacional 
de 
Desenvolvimento 

1995 Ministério 
da Educação 
de CV 

Serviços de 
Educação 

CV/03.95 

Resumo: Define a política em matéria de educação e desporto, com base no III PND: objectivos 
do plano; programas realizados; qualidade; eficácia; alfabetização; constrangimentos; 
orientações para a melhoria do cumprimento da execução do plano sectorial.  

Palavras-chave: política educativa, sistema educativo.  

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Sistema 
Educativo 
em CV: 
diagnóstico 
da situação 

Doc. Interno 1995 GAERI GAERI CV/04.95 

Resumo: dados sobre o sistema educativo; caracterização dos níveis de ensino, taxas, carências 
do sistema educativo. 

Palavras-chave: sistema educativo 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Plano de 
Estudos 

Ensino 
secundário 

Doc. Oficial 
do MECC 

1996 Ministério da 
Educação, 
Ciência e 
Cultura (CV) 

Serviços de 
Educação 

CV/01.96 

Resumo: Define os planos curriculares do 1º ciclo (tronco comum-7º e 8º anos), 2º ciclo (via 
geral e técnica -9º e 10º anos) e 3º ciclo (via geral e técnica-11ºe 12ºanos), bem como os 
princípios sustentados no processo de desenvolvimento curricular; pressupostos e caracterização 
da reforma do Ensino Secundário; planos de estudos. O documento tem por base a Lei de Bases 
do Sistema Educativo (Lei nº 103/III/90 de 29 de Dezembro). 

Palavras-chave: reforma do ensino, currículo, lei de bases. 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

PUENTI Relatório da 
Missão 

24/03/96 Faculdade de 
Ciências da 
Universidade 
de Lisboa 

GAERI CV/02.96 

Resumo: Relatório de J. F. M. sobre a missão realizada em Cabo Verde que tinha como 
objectivos: A) verificar a instalação dos equipamentos e realizar formação pontual; B) organizar 
o programa para 1996 e 1997; C) apresentar o projecto de investigação “Cultura, Matemática e 
Cognição: Pensar a Aprendizagem em Cabo Verde”. O projecto realiza-se em parceria com o 
ISE de Cabo Verde (Instituto Superior de Educação da Praia), com pólos no Instituto 
Pedagógico do Mindelo e Instituto Pedagógico da Praia. Praia (Santiago); Mindelo (S. Vicente).  

Palavras-chave: formação, TIC. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

PUENTI 

Aquisição de 
equipamento 

ProºGAERI 
5.2/PE 

19/06/96 GAERI Ministro da 
Educ. Eng.º 
Marçal Grilo 

CV/03.96 

Resumo: A proposta de aquisição integra-se no Projecto 1 – Utilização Educativa das Novas 
Tecnologias de Informação – Programa III – Área de Formação de Professores, acordado no 
âmbito da XI Reunião da Comissão Mista Permanente de Cooperação (1995-1997).Indica o 
material a adquirir e respectivos custos: 9.300.000$00.Autorização dependente de dados a 
solicitar a CV no que concerne à utilização do equipamento já atribuído (Despacho do Ministro 
Eng.º Marçal Grilo).  

Palavras-chave: TIC, equipamento. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

PUENTI 

 

Memorando 3/07/1996 

4/07/1996 

Departa. de 
Educação da 
Faculdade de 
Ciências da 
Universidade 
de Lisboa 

GAERI CV/04.96 

Resumo: Projecto 1 – Utilização Educativa das Novas Tecnologias de Informação – Programa 
III – Área de Formação de Professores. O projecto inicia-se em 1988 (8 escolas, ISE, IPP; IPM). 
Em 1992 faz-se a 1ª avaliação. Em 1995 equipa-se uma sala no ISE. Em 1996 negoceia-se um 
projecto de investigação. É importante atribuir o equipamento previsto para 1996, para que os 
formadores cabo-verdianos possam desenvolver a formação através dos seus institutos 
(formação inicial e a contínua). 

Palavras-chave: TIC, formação. 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

PUENTI 

 

Memorando 15/07/1996 GAERI GAERI CV/05.96 

Resumo: O Projecto Minerva foi aprovado no âmbito da VIII Reunião da Comissão Mista 
Permanente Luso – Cabo-verdiana, realizada de 18 a 13 de Junho de 1988. A Comissão 
Nacional do Projecto Minerva delegou no Dep. de Educação da Fac. de Ciências da Univ. de 
Lisboa. A parte CV ficou a cargo da Escola de Formação de Professores do Ensino Secundário 
(EFPES). O programa iniciou-se em 1989-90. 

A IX Reunião da Comissão Mista Permanente de Cooperação contemplou, para o biénio 1991-
92, a continuação do projecto, na vertente da formação. Este projecto transformou-se no 
PUENTI, em 1991, por despacho de 26 de Janeiro do governo CV. 

O técnico (Dr. P. E.) continua a relatar o historial do projecto (missões realizadas, inaugurações, 
acções de formação, aquisições, etc.) e finaliza dando a tónica na importância da aquisição do 
restante equipamento. 

Palavras-chave: TIC, formação. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

PUENTI 

 

Ofício nº7502 9/10/96 MNE-ICP GAERI CV/06.96 

Resumo: Envia o relatório de actividades da Área de Informática (ano lectivo 1995-1996) 
elaborado pelo Instituto Superior de Educação de CV, contendo mapas relativos à utilização dos 
computadores do projecto. 

Palavras-chave: TIC, formação. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

PUENTI 

Aquisição de 
equipamento 

Proposta 
nº193/96 

 

16/10/96 GAERI Ministro da 
Educ. Eng.º 
Marçal Grilo 

CV/07.96 

Resumo: Reitera-se o pedido feito a 19/06/96, agora fundamentado com dados recolhidos no 
relatório enviado por CV (nº de utilizadores, nº de horas em acções, principais utilizadores, 
percentagens, etc.). O técnico apresenta, de novo, um quadro com o equipamento a adquirir. 
Despacho do Ministro: concessão dependente do empenhamento das autoridades de CV no que 
respeita à viabilização do projecto. CV deve orçamentar verbas para a execução do projecto.   

Palavras-chave: TIC, equipamento, formação. 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Compilação 
dos projectos 
aprovados: 

Ponto da 
situação 

XI Reunião da 
Comissão 
Mista 
Permanente de 
Cooperação 

(17 a 18 de 
Julho, 1995) 

1996 MNE MNE CV/08.96 

Resumo: Compilação dos projectos feita em Junho de 1996, a partir da acta final, dando conta 
da execução ou não dos mesmos. 

Projectos: Educação/Ensino: a) Estudo sobre o ensino e a aprendizagem do português como 
língua 2ª em CV; b) Apoio às actividades da unidade de Educação de Adultos; c) Utilização das 
novas tecnologias (PUENTI); d) Apoio à formação de professores do ensino secundário; 
e)apoio ao Instituto Pedagógico; f)Estudos Humanísticos; g) Reforço do Corpo Inspectivo; 
h)Apoio ao Centro de documentação; i) Apoio à Direcção Geral de Administração; j) Edição de 
trabalhos científicos.  

Palavras-chave: sistema educativo, formação, inspecção, educação adultos, administração. 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Adenda ao 
PIC 

Programa 
Quadro 

(1995-1998) 

18/02/1997 MNE-ICP e 
Direcção 
Geral da 
Cooperação 
Internacional 
(CV) 

Serviços de 
educação e 
cooperação (PT 
e CV) 

CV/01.97 

Resumo: Adenda ao PIC aprovado na XI Reunião da Comissão Mista Permanente de 
Cooperação Luso – Cabo-verdiana. Projectos acrescentados:  

A) Programa III – Formação de Professores: Projecto 1 A – Cooperação no quadro do 
Programa “Nónio Séc. XXI”; Projecto 5 – Acesso ao Ensino superior; Projecto 6 – Intercâmbio 
de formação e investigação.  

B) Programa IV – Apoio à Organização dos Serviços Culturais: Projecto 4 – Apoio ao 
Gabinete de Estudos e Reforma Educativa.  

C) Programa VI – Avaliação: Projecto 1 – Avaliação da Reforma do Sistema Educativo de 
Cabo Verde. 

 D) Programa VII – Desenvolvimento Curricular: Projecto 1 – Ensino Tecnológico; Projecto 
2 – Ensino Mediatizado; Projecto 3: Educação Especial.   

Palavras-chave: Reforma, sistema educativo, educação especial, ensino mediatizado, currículo, 
formação, TIC. 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Pedidos do 
MECC 

Fax de 4 págs. 14/03/1997 M ECC GAERI CV/02.97 

Resumo: Tendo em conta a adenda ao PIC e considerando que a educação e formação foram 
consideradas áreas prioritárias de cooperação em termos de Ajuda ao desenvolvimento o MECC 
solicita: formação para a carta escolar; estágios em Portugal para técnicos e inspectores; apoio à 
formação; apoio ao Instituto Pedagógico; reorganização curricular; equipamento informático; 
seminários no âmbito das TIC; apoio técnico para a elaboração do projecto Nónio; instalação de 
uma intranet; material vídeo; bolsas de estudo; auditoria às Escolas Superiores; instalação do 
Instituto Superior de Ciências Empresariais e da Escola Superior de Enfermagem, etc. 

Palavras-chave: formação, ensino superior, novas tecnologias, cooperação. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Consultas 
Bilaterais 

Doc. Interno 1/07/1997 MNE-ICP MNE-ICP CV/03.97 

Resumo: Apresenta um índice com os pontos de trabalho da reunião em Tóquio (1/07/97). Qual 
o posicionamento do Japão face à nossa cooperação (PT/PALOP’s). Anexam-se alguns 
projectos em execução: PUENTI; Apoio ao Centro de Documentação; Ensino e Formação à 
Distância. 

Palavras-chave: cooperação bilateral, formação, material didáctico. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

PUENTI Fax  21/07/1997 MECC GAERI CV/04.97 

Resumo: O governo de CV dá conta da inscrição de verbas para o programa PUENTI. Enviam 
cópias do programa de investimentos para 1997 e do programa plurianual de investimentos 
públicos (1998-2000).  

Palavras-chave: formação, financiamento. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

PUENTI 

Equipamento 

Inf.nº40/97-
ECD; 
Procºnº02.01.02 

27/08/97 GAERI Ministro da 
Educação Eng.º 
Marçal Grilo 

CV/05.97 

Resumo: O ministro autoriza a compra do equipamento previsto para os dois pólos do PUENTI 
(Institutos Pedagógicos da Praia e do Mindelo) previstos desde 1996, dado o governo de CV ter 
inscrito verbas para o projecto. 

 Palavras-chave: TIC, financiamento. 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Educação e 
Formação à 
Distância/ 

Mediatizada 

Doc. do pólo 
de Vila Nova 
de Gaia 

Setembro, 
1997 

Estrutura de 
Projecto do 
Ensino 
Básico 
Mediatizado 
(DEB) 

GAERI CV/06.97 

Resumo: Propostas de acções decorrentes da missão técnico-pedagógica portuguesa em CV, 
em Setembro de 1997. Síntese dos constrangimentos do sistema educativo. Acções a 
desenvolver, até Outubro de 1998: materiais de apoio ao 2ºgrau do ensino básico; acções de 
sensibilização/formação; concepção e produção de materiais mediatizados e para as áreas 
curriculares; formação científica e pedagógico-didáctica de professores do 2º grau do ensino 
básico; formação de professores. 

Palavras-chave: materiais pedagógicos, currículo, formação à distância.  

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Ensino à 
Distância e 

Mediatizado 

Relatório 18 a 26 
Setembro, 
1997 

Estrutura de 
Projecto do 
Ensino 
Básico 
Mediatizado 
(DEB) 

GAERI CV/07.97 

Resumo: Relatório da Missão Técnica Portuguesa a CV, no âmbito do estudo da viabilidade 
pedagógica, técnica e económica de modalidades de ensino à distância e mediatizado. Técnicos: 
M. P. (EBM/V. Nova de Gaia) e N. M. (ESE de Setúbal). Apresentam os objectivos da missão, 
a listagem de contactos, apreciação geral da missão e conclusões (projecto importante para a 
área da formação, apoio ao ensino do Português, Matemática, Ciências e Expressões, apoio ao 
secundário, apoio da TV em CV, etc.) 

Palavras-chave: formação, ensino mediatizado.  

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

PUENTI 

 

Doc. de 
trabalho 
(ECD-
02.01.01) 

23/10/97 GAERI GAERI CV/08.97 

Resumo: Doc. copiado da informação de 15/07/96 do técnico, Dr. P. E., até ao ponto 12 
(historial), acrescentado mais três pontos alusivos ao período que decorre entre 1996 e 1998. 
Termina afirmando que é urgente a retoma do projecto e que o Japão está disposto a co-
financiar o equipamento.  

Palavras-chave: TIC, equipamento. 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Acções em 
curso 

Doc.interno 1997 GAERI GAERI CV/09.97 

Resumo: mapa resumo com as acções em curso do ensino superior e não superior. 

Ensino Superior: Programa III – Formação; a) projecto: apoio à formação dos profs. do Séc. 
(FCUL); b) projecto: Estudos Humanísticos (FLUL). 

Ensino não Superior: Programa III – Formação; a) projecto: PUENTI (FCUL); b) projecto: 
Estudo sobre o ensino e aprendizagem da LP (ESE de Setúbal); c) projecto: apoio ao Instituto 
Pedagógico da Praia e do Mindelo (ESE de Setúbal);  

Programa IV – Apoio à Organização dos Serviços Centrais; a) projecto: Reforço ao corpo 
inspectivo (IGE); b) projecto: apoio ao Centro de Documentação (SG – Secretaria Geral do 
ME); c) apoio à DGA (DEPGEF). 

Palavras-chave: formação, ensino superior, TIC, administração educacional.  

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Proposta de 
Novos 
Projectos 

Doc.interno 1997 GAERI GAERI CV/10.97 

Resumo: mapa resumo com a proposta de novos projectos para o ensino superior e não 
superior. Ensino Superior: Programa III – Formação; a) projecto: Acesso ao Ensino Superior 
(DESUP); b) projecto: Intercâmbio de formação e investigação (DESUP). 

Ensino não Superior: Programa IV – Apoio à Organização dos Serviços Centrais; a) 
projecto: Apoio ao Gabinete de Estudos da Reforma Educativa (DEPGEF);  

Programa V – Avaliação; a) projecto: Avaliação da Reforma (ME e Universidades);  

Programa VI – Desenvolvimento Curricular; a) projecto: Ensino Tecnológico (DES); b) 
Ensino Mediatizado (DEB); c) projecto: Ensino Especial (DEB). 

Palavras-chave: formação, currículo, carta escolar, ensino mediatizado, ensino superior, 
avaliação, administração educacional. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Educação  
(evolução) 

(1990 - 1997) 

Gab. de Estudos  
Desenvolvimento  
Sistema Educa. 

1997 MECC 

 

Serviços de 
Educação; 
outros 

CV/11.97 

Resumo: Aponta diversos indicadores sobre nº de alunos, nº de professores, níveis de ensino, 
rácios, etc. 

Palavras-chave: sistema educativo 

 



 34 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Estudos 
Humanísticos 

Ficha resumo 

(projecto) 

20/01/98 GAERI GAERI CV/01.98 

Resumo: Projecto iniciado em 1988 e com duração até 1999; tem como referência as X e XI 
Reuniões (1991 e 1995) e Adenda ao PIC de 1997; apoio ao ISE com o objectivo de viabilizar a 
conclusão do curso de Estudos Cabo-verdianos e Portugueses, através da realização da 
licenciatura em Portugal; formação de orientadores de estágio; especialização de docentes. 
Previstas 4 missões para 1998. 

Palavras-chave: formação, PIC. 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

PUENTI Ficha resumo 

Ponto da 
situação 

20/01/98 GAERI GAERI CV/02.98 

Resumo: Projecto iniciado em1988 e com duração até 1999; tem como referência as X e XI 
Reuniões (1991 e 1995). Objectivos: introdução das novas tecnologias para a renovação de 
métodos e conteúdos curriculares; formação; investigação; produção de materiais didácticos; 
custos; previsões para 1998 de 2 missões, um seminário e um estágio de formação na U. Aberta. 

Palavras-chave: formação, TIC, currículo, materiais didácticos. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Apoio à 
Formação 
de 
Professores 
do Ensino 
Secundário 

Ficha resumo 

(projecto) 

20/01/98 GAERI GAERI CV/03.98 

Resumo: Projecto a desenvolver entre 1995 e 1999, tutelado pela FCUL e GAERI (PT) e 
Direcção Geral do Ensino/ISE (CV), que surge na sequência do PRESE. Objectivos: adaptar 
currículos, montar o sistema de formação à distância, formar professores: Apresenta custos. 
Dada a adenda ao PIC de 1997, o projecto encontra-se em reapreciação. 

Palavras-chave: formação, currículo, formação à distância, PIC, financiamento. 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Ensino 
Mediatizado 

Ficha resumo 

(Projecto) 

20/01/98 GAERI GAERI CV/04.98 

Resumo: Projecto que surge com a adenda ao PIC de 1997. Pretende-se dar formação curricular 
a professores na área do ensino mediatizado. Apresenta custos. Tutelam o projecto: 
GAERI/DEB; ESE de Setúbal (PT); MECC (CV). Realizada uma missão em 1997. Previstas 4 
missões para 1998. 

Palavras-chave: ensino mediatizado, currículo, formação. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Educação 
em CV e 
suas 
Perspectivas 

Doc. emanado do 
Gabinete de 
Estudos e do 
Desenvolvimento 
do Sistema 
Educativo 

Outubro 
de 1998 

ME Ciência, 
Juventude e 
Desporto 
(CV) 

Serviços da 
Educação 

CV/05.98 

Resumo: O documento contém: situação geográfica; situação actual do sistema educativo; o 
sistema educativo (com os níveis de ensino identificados); os apoios sócio -educativos; o tipo de 
gestão do sistema; o financiamento da educação (investimentos do Estado); as tendências do 
sistema educativo; os constrangimentos; as perspectivas; estatísticas de alunos. 

Palavras-chave: sistema educativo; gestão, financiamento, indicadores. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Programa III 
Área 1 – 
Formação 
Professores 
Projecto 4 – 
Estudos 
Humanísticos  

(Missão a 
CV)  

Nota 
Informativa 

28/06/99 GAERI GAERI CV/01.99 

Resumo: A técnica, Dr.ª I. A., dá conta da realização da 4ª missão para a leccionação da 
disciplina de Literatura Brasileira, do Curso “Estudos Cabo-verdianos e Portugueses” a realizar, 
ainda, em 1999. O projecto está a cargo do Dr. A. C. da FLUL.  

Palavras-chave: formação 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Anúncio 
para o 
Expresso 

Anúncio para 
jornal 

Indefinida GAERI Expresso CV/02.99 

Resumo: Publica-se a necessidade de contratação de docentes não vinculados à administração 
pública para CV, Guiné e S.Tomé. 

(deduzida a catalogação por outras informações do GAERI) 

Palavras-chave: contratação 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Ficha para 
os candidatos 

Ficha por 
preferências 

1999 GAERI Docentes CV/03.99 

Resumo: ficha de inscrição para os candidatos à docência de CV, Guiné e S. Tomé. 

Palavras-chave: contratação 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Nota de 
Imprensa 

A publicar nos 
Media 

26/09/01 GAERI Media CV/01.01 

Resumo: Ponto da situação das contratações com CV em 1998/99, 1999/2000 e 2000/01; 
divulgação das boas práticas e anúncio da assinatura pública dos novos contratados com as 
respectivas entidades, no Centro Caparide do ME. 

Palavras-chave: contratação 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

PADES Inf. Nº 4/02-
ECD 

24/01/02 GAERI Ministro da 
Educação Dr. 
Júlio Pedroso 

CV/01.02 

Resumo: Projecto de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Secundário em CV (PADES), 
desde 1998. Propõe-se o redimensionamento do projecto que envolve 85 docentes contratados: 
criação de oficinas de Ciência, Língua e Cultura para actividades de pesquisa, formação e 
divulgação, tendo em vista a melhoria do ensino secundário e de professores cada vez mais 
qualificados. 

O ministro concorda e informa que a proposta deve ser apresentada ao Sr. Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. 

Palavras-chave: ensino secundário, formação, contratação, projecto. 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Contratação 
professores 

Inf.nº12/02-
ECD 

27/05/02 GAERI GAERI CV/02.02 

Resumo: A técnica, Dr.ª H. C., apresenta o historial das contratações a partir de 1998 e indica 
os nºs de contratação: 82 (CV), 10 (Guiné), 12 (STP). Refere os constrangimentos sofridos neste 
processo e solicita resposta para a contratação para o ano seguinte (2002/2003). 

Palavras-chave: contratação  

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Requisições e 
destacamento 

Inf.nº23/02 
ECD 

19/07//02 GAERI Secretaria de 
Estado da 
Administração 
Educativas (Dr. 
Abílio 
Morgado) 

CV/03.02 

Resumo: Professores requisitados ao abrigo do Dec.Lei nº363/85 e requisitados por instituições 
várias com custos a cargo das entidades requisitantes. Pedido de destacamento. Países: CV, 
Guiné, S. Tomé, Angola e Moçambique. 

Indicam-se os nomes dos docentes e situação profissional. Autorizadas algumas requisições 
(indeferidas 2: CV- Instituto Piaget e Moçambique) e indeferido o destacamento (Moçambique).  

Palavras-chave: contratação 

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Programa de 
apoio aos 
sistemas de 
ensino de 
Língua 
Oficial 
Portuguesa 

Inf.nº43/ 

02/ECD 

24/09/02 GAERI GAERI CV/04.02 

Resumo: Relatório sobre a metodologia de contratação de jovens recém-licenciados. 
Recrutamento por motivos financeiros e pelo carácter jovem. Formas de pagamento e subsídios. 
CV: 2002-2003: previsão de 84 (3 novas contratações e 15 substituições, ou seja em 2001-2002 
estariam 81); Guiné-Bissau: 10 em 2001-2002 e previsão de mais 1 para 2002-2003; S.Tomé: 
12: 2001-2002; previsão do mesmo nº de docentes para 2002-2003.  

Palavras-chave: contratação, financiamento. 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Apoio ao 
Ensino 
Técnico – 
Esc. Téc. Stª 
Catarina 

Inf.nº51/02-
ECD 

10/10/02 GAERI GAERI CV/05.02 

Resumo: Os docentes S.A. e J.M. (requisitados) eram pagos pela cooperação luxemburguesa. 
Pede-se a substituição deste último por outro que vá leccionar matérias teóricas e práticas da 
área de electrotecnia ou mecanotecnia. Solicita-se autorização para outra requisição para 2002-
2003, de preferência um horário zero. A Escola de Stª Catarina foi construída com o 
financiamento do Luxemburgo. 

Palavras-chave: contratação 

 
 
 

Fontes: Guiné-Bissau 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Seminário I 

“Cooperação 
com os 
PALOP” 

Situação 
Educativa da 
República da 
Guiné-Bissau 

1987 Min. Edu.Cultura  
Desportos (Sec. 
de Estado do 
Ensino 

Membros 
participantes 
(Seminário) 

GB/ 01.87 

Resumo: Contém o historial do sistema educativo; contexto geográfico e económico; dados 
sobre educação entre 1974 e 1987 com algumas projecções para 1990; níveis de ensino e 
respectiva situação; constrangimentos; financiamentos; níveis de eficácia, etc. 

Palavras-chave: sistema educativo, indicadores, financiamento.  

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Estratégia do 
Desenvolvimento 

Do Ensino 

(Decreto º60 - 

1988) 

Guia do 
Professor. Min. 
Edu-Bissau, 
Imprensa 
Nacional, 1991 

1988 

30 

Dez. 

Ministério da 
Edu.1991 

Imprensa 
Nacional-
Editora 
Escolar 

Serviços de  

Educação 

G.B/01.88 

 

Resumo: 

Promover a qualidade e a eficácia do ensino; relevância do sistema de 
formação; racionalizar os meios. Recolhido no CIDAC. 

Palavras – chave: sistema educativo, qualidade; eficácia, formação. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Regulamento 
da carreira 
docente 

(Decreto º61 - 

1988) 

Guia do Prof. 

Min. Edu-Bissau, 
Imprensa 
Nacional, 1991 

1988 

30 

Dez. 

Ministério da 
Edu.1991 

Imprensa 
Nacional-
Editora 
Escolar 

Serviços de  

Educação 

GB/02.88 

 

Resumo: 

Decreto aprovado em 12 de Outubro de 1988. 

Recrutamento, nomeação, provimento de: auxiliares e educadores de 
infância; educadores de infância; professores auxiliares do ensino básico; 
professores do ensino básico; professores auxiliares do ensino secundário; 
professores do ensino secundário directores e subdirectores. Recolhido no 
CIDAC. 

Palavras – chave: carreira docente 

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Dados sobre 
Educação 

Instrumentos 
de Cooperação 

1990 Gov. Guiné Diversos GB/01.90 

Resumo: dados demográficos e económicos (1985/89); sistema de ensino representado por 
diversos organigramas (sistema nacional de educação e formação; índice de siglas. 

In: Instrumentos de Cooperação em Educação no âmbito da Convenção de Lomé; Relatório 
final (1990). Lx.: ME/Gabinete de Estudos e Planeamento Educação 

Palavras-chave: sistema educativo, indicadores. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Mesa 
Redonda: 
recomendação 
final  

(versão final) 1990 Ministério da 
Educação 

(GB) 

Membros 
participantes 

GB/ 02.90 

Resumo: “Mesa Redonda sobre o Plano de Médio Prazo com parceiros de Cooperação na Área 
da Educação”, realizada entre 21 e 25 de Maio de 1990, em Bissau. 

Participaram 19 ONG´s, membros do ME (GB) e organismos da ONU. 

Objectivos: a) promover a qualidade e a eficácia do ensino, em especial o Ensino Básico; b) 
aumentar a relevância do sistema de formação profissional; c) racionalizar os meios.  

Palavras-chave: sistema educativo, eficácia, qualidade, formação profissional 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Conselho 
Nacional para  
eliminação do 
analfabetismo 

(Decreto º6 -
1991) 

Guia do 
Professor. 
Min Edu-
Bissau, 
Imprensa 
Nacional, 
1991 

1991 

20 

Maio 

Ministério 
Educação –  

Bissau 

Imprensa 
Nacional-
Edi. Escolar 

Serviços de  

Educação 

GB/01.91 

Resumo: Composição, Natureza e Funções do Conselho Nacional para a Eliminação 
do analfabetismo. Decreto aprovado a 18 de Julho de 1990. 

Palavras – chave: analfabetismo. 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Estatuto Base  
Escolas 
Particulares 

(Dec.º7/1991) 

Guia do 
Professor. Min. 
Edu-Bissau, 
Imprensa 
Nacional, 1991 

1991 

20 

Maio 

Min.Edu.Bissau 

Imprensa 
Nacional-Edi. 
Escolar 

Serviços de  

Educação 

GB/02.91 

Resumo: Decreto aprovado a 28 de Março de 1991. Natureza, funções e concessão de 
alvarás. 

Palavras - chave: ensino privado. 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Lei Orgânica do 
Ministério da 
Educação 

Guia do 
Professor. Min. 
Edu-Bissau, 
Imprensa 
Nacional, 1991  

1991 Ministério da 

Educação- 

Bissau 

Imprensa 
Nacional-Edi. 
Escolar 

Serviços de  

Educação 

GB/03.91 

 

Resumo: 

Estabelece a orgânica do Ministério, definindo estruturas e orientações.  

Recolhido no CIDAC. 

Palavras - chave: Conselho Nacional de Educação (CNE); Conselho da 
Direcção do Ministério; Direcção Geral de Planificação e Projectos; 
Direcção Geral de Administração e Finanças; Direcção Geral do Ensino; 
Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação (INDE); Instituto 
Nacional de Formação Técnica e Profissional (INAFOR); Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas (INEP); Conselho Regional da Educação; Direcção 
Regional da Educação (DRE); Repartição da Gestão Escolar, de Estatística e 
Planificação e de Administração e Finanças; Inspecção Escolar. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Regulamento de 
funcionamento 
da Direcção 
Regional de 
Educação 

Guia do 
Professor. Min. 
Edu-Bissau, 
Imprensa 
Nacional, 1991 

1991 Ministério da 

Educação- 

Bissau 

Imprensa 
Nacional-Edi. 
Escolar 

Serviços de  

Educação 

GB/04.91 

 

Resumo: 

Natureza e funções: Direcção Regional de Educação, Repartição de Gestão 
Escolar, Inspecção Escolar, Repartição de Estatística e Planificação e 
Repartição de Administração e Finanças. Recolhido no CIDAC. 

Palavras - chave: Direcção Regional de Educação; Repartição de Gestão 
Escolar; Inspecção Escolar; Repartição de Estatística e Planificação; 
Repartição de Administração e Finanças. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Remunerações  
(pessoal 
docente) 

Guia Professor. 
Min. Edu-Bissau, 
Imprensa 
Nacional, 1991 

1991 Ministério da 

Educação 

Bissau 

Imprensa 
Nacional Edi. 
Escolar 

Serviços de  

Educação 

GB/05.91 

 

Resumo: 

Mapa das remunerações do pessoal docente, desde o ensino pré-escolar ao 
superior. 

Recolhido no CIDAC. 

Palavras - chave: ECD, salários. 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Indicadores 
demográficos 

Folha solta 1991 Governo de 
Bissau 

Todos os 
serviços 

GB/06.91 

 

Resumo: 

Distribuição espacial da população. Dados referentes ao censo de 1979 e 
1991.1979:767,739 habitantes; 1991: 979,203 habitantes: crescimento médio 
anual: 1,9%. Recolhido no GAERI. 

Palavras - chave: indicadores 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Projecto: 
Ensino/aprendizagem 
da Líng. Portuguesa 
no Ensino Básico 

Proposta 1991 Gabinete 
para a 
cooperação 
com os 
países de 
língua 
portuguesa 
(ME) 

ME (GB) 
/INDE 

GB/07.91 

 

Resumo: 

Proposta para análise com as autoridades guineenses. O projecto 
desenvolveu-se entre 1991 e 1994 e visava a formação de professores, 
a elaboração de manuais para alunos e professores e uma metodologia 
de ensino nova.  

Palavras - chave: projecto, ensino-aprendizagem. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Indicadores Estatísticas 1992 Smart Profile 

ONU 

Público GB/ 01.92 

Resumo: dados: população 965.000;investimento na educação, 2,8% do PNB. 

Palavras-chave: indicadores  

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

VIII Sessão da 
Comissão 
Mista 
Permanente de 
Cooperação 
Luso-
Guineense 

Documento 
final 

21 e 22 

Set. 

1995 

MNE-ICP 
(PT);  
Governo 
guineense: 
Ministro do 
Plano e 
Cooperação 
Internacional 

Serviços de 
Cooperação e 
Educação: 
portugueses e 
guineenses 

G.B/01.95 

 

Resumo: 

Documento síntese da reunião: inauguração do bairro de cooperantes; criação 
de um modelo de relatório de acompanhamento de projectos; elaboração do 
programa indicativo para o triénio 1995-98, através de grupos sectoriais: 
projectos de Ensino, Língua Portuguesa e Educação; reforço das instituições 
democráticas para a consolidação do Estado de Direito e reforço e 
viabilização das estruturas económico-sociais. 

Palavras - chave: cooperação bilateral, projecto. 
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Assunto Referência Data Serviço Emissor Destinatário Codificação 

Programa 
Quadro de 
Cooperação 
Portugal-  
Guiné- Bissau 

Programa 
Indicativo 

(1995-1998) 

22 Set. 

1995 

MNE-ICP 
(PT);Gov.GB: 
Min.Plano 
Coop.Internacional 

Serviços de 
Cooperação e 
Educação: 
portugueses e 
guineenses 

GB/02.95 

 

Resumo: 

Refere: a situação sócio -económica e financeira da Guiné, objectivos e 
prioridades de desenvolvimento constantes do programa e governo, gestão e 
coordenação das ajudas, linhas gerais da política de cooperação de Portugal e 
a sua estratégia, principais eixos da cooperação e programação e avaliação das 
acções. 

Palavras - chave: política de cooperação; estratégia de cooperação; eixos de 
cooperação.  

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

VIII Sessão da 
Comissão 
Mista 
Permanente de 
Cooperação 
Luso-
Guineense 

Acta final 22 Set. 

 

1995 

MNE-ICP 
(PT); Gov. 
GB: Director 
Geral Cooper. 
Internacional 

Serviços de 
Cooperação e 
Educação: 
PT/GB 

GB/03.95 

Resumo: Indicação de todas as áreas de acordos. Interessa a parte do Ensino da Língua 
Portuguesa e Educação  

Palavras - chave: cooperação bilateral. 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Sistema 
Educativo da 
Guiné-Bissau 

Doc.Interno 

(diagnóstico da 
situação) 

1995 GAERI Doc. Interno GB/04.95 

Resumo: Carências registadas a nível do ensino básico e secundário; 

Palavras - chave: sistema educativo, ensino básico; ensino secundário. 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Faculdade 
de Direito 
de Bissau 

Protocolo 1995 MNE (PT) e 
Ministério do 
Plano e de 
Cooperação 
Internacional(GB) 

Serviços de 
Cooperação; 
Educação 

GB/ 05.95 

Resumo: “Protocolo de Prorrogação do Protocolo de Cooperação entre a República de Portugal 
e a República da Guiné-Bissau, adicional ao Acordo de Cooperação Jurídica, relativo à criação e 
apoio à Faculdade de Direito de Bissau”, assinado a 22/09/95. 

Palavras-chave: ensino superior 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Organigrama 
do Sistema 
Educativo 
Guineense 

Doc.interno 
(sistema 
educativo) 

13 Set. 

1996 

Ministério de 
Educação 
Nacional 

Direcção geral 
de Ensino 
Médio e 
Superior 

Serviços de 
Educação 

G.B/01.96 

Resumo: Organigrama do sistema educativo.Doc. recolhido no CIDAC. 

Palavras - chave: sistema educativo 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Compilação 
de projectos 

Ponto da 
situação 

VIII Sessão da 
Comissão 
Mista 
Permanente  

 

1996 MNE MNE GB/ 02.96 

Resumo: VIII Sessão da Comissão Mista Permanente de Cooperação Luso-Guineense, 
realizada entre 21 e 22 de Setembro de 1995, em Bissau. Compilação dos projectos através da 
acta final e ponto da situação em Junho de 1996, pela técnica DrªAlda Pereira. Sector 
prioritário: Ensino de LP e Educação.  

Projectos em LP: a) formação em exercício de professores do Ensino Básico; b) formação 
inicial de professores do Ensino Básico; c) formação em exercício de profs. do Ensino 
Secundário; d) formação inicial de profs. do Ensino Secundário  

Projectos em Educação: formação; apoio ao INDE; apoio à organização dos Serviços Centrais; 
apoio ao INAFOR; apoio à Faculdade de Direito de Bissau. 

Palavras-chave: sistema educativo, formação, administração.  
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Recrutamento 
de docentes 

379/GM/MEN 25/08/ 
1997 

Gabinete da 
Ministra 

Ministério da 
Educação 
Nacional 

Ministro da 
Educação 
Engº Marçal 
Grilo 

G.B/01.97 

 

Resumo: 

A Srª Ministra informa que tem conhecimento da verba disponibilizada pelo 
ICP para a formação de docentes, mas que o Instituto Camões não recruta 4 
docentes para dar essa formação. Solicita os bons ofícios do Sr. Ministro para 
desbloquear a situação. 

Palavras - chave: contratação 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Acordo de 
Cooperação 
entre PT/GB  
(Ensino Sup.)  

Acordo de 
Cooperação 

6/02/98 Ministério dos 
Negócios 
Estrangeiros 
(PT) e 
Ministério dos 
Negócios 
Estrangeiros e 
da Cooperação 
(Guiné) 

Serviços de 
Cooperação; 
Educação. 

 

 

 

 

GB/01.98 

 

Resumo: 

Constituição de uma comissão paritária para elaborar o projecto de 
regulamento, a homologar pelas Partes, contemplando a sua forma de 
funcionamento e o plano de actividades com vista a atingir os objectivos 
previstos. 

Palavras - chave: ensino superior 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Visita a Portugal de 
SªExª o Ministro da 
Guiné-Bissau 

Of.nº3087 

MNE-ICP 

12/03/97 MNE-ICP GAERI G.B/02.98 

 

Resumo: 

O ofício envia o Acordo de Cooperação assinado no domínio do 
Ensino Superior. 

Palavras - chave: ensino superior 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Mesa 
redonda de 
doadores 
para a Rep. 
GB 

Doc. Síntese 
sobre as doações 

 

 

4 e 5 de 
Maio 

1999 

Genebra 

 ICP GAERI G.B/01.99 

 

Resumo: 

Identificação dos maiores doadores multilaterais (BM e UE); maiores doadores 
bilaterais (Portugal, França, Suécia e Holanda); declarações dos doadores. 
Áreas de intervenção: reformas estruturais a nível macro-económico, 
consolidação da paz e reconciliação nacional, assistência humanitária, 
reconstrução nacional, desmobilização e integração dos combatentes, 
reescalonamento da dívida, saúde, educação, etc. 

Palavras - chave: cooperação multilateral e bilateral. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Escolas 
Portuguesas 

Escola UCCLA 
Bissau 

1999 DEB/NEPE Escolas 
portuguesas 
no estrangeiro 

G.B/02.99 

 

Resumo: 

Ficha de caracterização de Escolas Portuguesas fora do território Nacional 
para o ano lectivo 1999-2000. 

Controlo sobre as escolas portuguesas: nº de alunos, turmas e professores 
por ciclos; autorizações de funcionamento; esta ficha, a enviar ao DEB, 
deve ser acompanhada de plano anual de actividades, projecto educativo, 
regulamento interno, caracterização do corpo docente. A ficha está 
preenchida com o exemplo da UCCLA de Bissau. 

Palavras - chave: escolas portuguesas  

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Direcção de 
Serviços de 
Organização 
Curricular 

Documento  

(sem referência 
institucional) 

1999 Ministério da 
Educação, 
Ciência e 
Tecnologia 

  

Serviços de 
Educação 

G.B/03.99 

 

Resumo: 

Ponto da situação feito pelo Director de Serviços da Organização Curricular, 
Dr. Malam Jafone: estrangulamentos.  

Palavras - chave: organização curricular 

 



 47 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Plano 
Curricular 

E.N.17 Fev. 1999 MECT 

(GB) 

GAERI GB/04.99 

Resumo: A Escola Normal 17 de Fevereiro apresenta o plano curricular de formação para o ano 
lectivo 1999/2000.Plano curricular por três anos, com uma carga horária semanal: 1º ano: 28 
horas; 2ºAno: 27 Horas; 3ºAno: 20 H e observação directa. 

Palavras-chave: formação, currículo. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Declaração de 
política 
educativa  

Draft para 
discussão 

Março 

2000 

Ministério da 
Educação, 
Ciência e 
Tecnologia 

(GB) 

GAERI GB/01.00 

 

Resumo: 

Define as prioridades da política educativa: reabilitação dos serviços básicos, 
das infra-estruturas e dos projectos; reforma do sistema educativo; melhoria 
da qualidade do ensino; expansão selectiva. 

Complementar a leitura com o doc. GB/02.00 “Subsídios para um eventual 
programa quinquenal de Cooperação”. 

Palavras - chave: política educativa  

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Subsídios para 
um eventual 
programa 
quinquenal de 
Cooperação 

Doc. 
Confidencial  

FCG/CT/01 

6/05/00 F. C.G. GAERI G.B/02.00 

 

Resumo: 

Apresenta a evolução da GB, caracteriza o sistema educativo, a 
modernização do sistema educativo e sugere ideias para um programa de 
relançamento da cooperação. 

Palavras - chave: sistema educativo, cooperação bilateral. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Relatório da 
Missão de 26 
de Março a 9 
de Abril 

Missão: ICP/ 
GAERI/Ed. 
Ministério 

10/05/00 GAERI GAERI/ICP G.B/03.00 

 

Resumo: 

Reuniões de trabalho; observações no terreno, historial do ensino técnico 
profissional; ensino superior; alfabetização de adultos; ensino particular; 
formação; síntese dos projectos em curso; conclusões e propostas de actuação. 

Palavras - chave: formação, organização curricular; escolas privadas; ensino 
superior; ensino técnico-profissional; ensino básico; ensino secundário. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Ensino 
Privado 

Certidão de 
escritura de 
Sociedade 
ASSEP 

25/05/00 Notariado de 
Guiné-Bissau 

ASSEP GB/04.00 

Resumo: Certidão sobre a constituição da Associação de Escolas Privadas de Bissau  

Palavras - chave: ensino privado 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Proposta para 
enquadramento 
das actividades 
dos professores 
portugueses 
inseridos nos 
projectos de 
Cooperação 
Bilateral 

Doc. interno 23/06/00 

(data de 
despacho) 

GAERI GAERI G.B/05. 00 

 

Resumo: 

Fundamentação do esquema funcional dos professores cooperantes: 
coordenador, professores cooperantes, desenvolvimento de actividades 
lectivas e de projectos de apoio pedagógico (PAP). 

Apresentação de custos para a criação dos espaços destinados à 
coordenação local e apoio aos PAP. 

Palavras - chave: cooperação bilateral, coordenação; apoio pedagógico. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Escolas 
Privadas 

Memorandum 25/06/00 ASSEP Embaixada de 
Portugal (GB) 

G.B/06.00 

 

Resumo: 

A Associação das Escolas Privadas (ASSEP) entrega, na embaixada, um 
Memorandum, no qual apresenta o historial da fundação da associação 
(1991); bens recebidos (mobiliário e manuais); objectivos da associação; 

Palavras - chave: ensino privado 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Projectos: 

Programa I  
Apoio ao En-
sino/Apren-
dizagem da 
LP 

Área prioritária de 
intervenção LP 

6/07/00 GAERI GAERI G.B/07.00 

 

Resumo: 

Projectos a desenvolver: Proj.1-Formação de professores do EB; Proj.2- apoio 
ao ensino/aprendizagem da LP no Ensino Secundário; Proj.3- apoio 
bibliográfico. Este último acabou por se integrar nos 2 precedentes. 

Proj.1:distribuição de manuais e formação; 

Proj.2:Colocação de 2 profs. no T’Chico Té para ministrarem as cadeiras de 
LP, Lit.Port. e Metodologia e coordenarem os restantes cooperantes; Colocar 
12 profs de português nas 12 Escolas Secundárias (1ªfase) e mais 2 na 2ªfase 
(Bolama e Bafatá). Criar uma oficina de LP. 

Parceiro: ESE de Setúbal. 

Palavras - chave: formação, material didáctico, projecto. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Apoio ao 
ensino/apren
dizagem da 
LP no Ensino 
Secundário 

Área prioritária de 
intervenção LP 

6/07/00 GAERI GAERI G.B/08.00 

 

Resumo: 

Quadro dos custos do projecto: Apoio à escola de formação; apoio às escolas 
secundárias; missões técnicas; apoio bibliográfico; transportes. Custos: 32.650 
contos. 

Palavras - chave: financiamento, material didáctico. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Formação de 
professores do 
EB 

Área prioritária 
de intervenção 
LP 

6/07/00 GAERI GAERI G.B/09.00 

 

Resumo: 

Quadro com os custos do projecto: Apoio à escola 17 de Fevereiro (1 prof.); 
10 formadores locais; formação contínua (1 prof); missões técnicas; apoio 
bibliográfico; transportes; equipamento. Total: 14.500 contos (2000) e 27.010 
contos (2001) 

Palavras - chave: formação, financiamento, material didáctico. 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Criação de um 
Centro de 
Recursos para 
apoio ao 
Programa I 

Área prioritária 
de intervenção 
LP 

2000 

6/07 

GAERI GAERI G.B/10.00 

 

Resumo: 

Programa I: Apoio ao Ensino/Aprendizagem da LP. Sub-projecto: criação de 
um Centro de Recursos para garantir o equipamento indispensável ao 
desenvolvimento dos projectos de cooperação. Projecto para 2000/2003 

Palavras - chave: TIC, projecto. 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Cooperação 
entre 
Portugal e a 
Guiné-Bissau 
no domínio 
do ensino, nos 
próximos três 
anos 

Propostas  

Memorandum 10/07/00 

(data de 
Despacho) 

Ministério da 
Ciência e 
Tecnologia 

Bissau 

GAERI G.B/11.00 

 

Resumo: 

Diagnóstico da situação da educação pós-conflito militar. Apresentação de 
propostas de acções a desenvolver no âmbito do PIC: revisão geral dos 
curricula; reforma do ensino secundário; criação de um liceu politécnico, com 
forte carácter profissionalizante; introdução do 12º Ano; introdução das TIC; 
criação de um Centro de Informação Escolar e de Orientação Profissional; 
produção de manuais escolares; criação de bibliotecas básicas; reestruturação 
da Inspecção; concessão de bolsas. Documento assinado pelo Ministro de 
Educação João José Silva Monteiro (Guiné). 

Palavras - chave: reforma do ensino, formação profissional, manuais 
escolares, bolsas. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Pedido de 
apoio 
institucional 

FAX 21/07/00 INDE-GB I.I.E. (PT) G.B/12.00 

 

Resumo: 

Informa que o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologias (GB) tomou a 
medida de adoptar os programas portugueses. Pedido dos programas das 
áreas científicas de Matemática e Ciências do 7º ao 12º anos; pedido de 
manuais; pedido de apoio de docentes para a gestão dos novos programas e 
materiais. Refere que não têm laboratórios. 

Nota: O IIE remeteu este ofício ao GAERI, a 4 de Janeiro de 2000, para este 
organismo dar provimento ao pedido.  

Palavras - chave: programas, material didáctico.  

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Ensino 
Superior 

Protocolo entre 
Politécnicos (PT) e 
ME (GB) 

22/07/00 Ministério 
Edu.(GB) e 
Politécnicos 
(PT) 

GAERI G.B/13.00 

 

Resumo: 

Protocolo de Cooperação entre o Ministério da Educação, Ciências e 
Tecnologia da República da Guiné-Bissau e Instituto Politécnico de Leiria, 
Instituto Politécnico de Lisboa, Instituto Politécnico de Santarém e Instituto 
Politécnico de Tomar. Os Institutos concedem 35 vagas para ingresso nos 
cursos superiores para o ano lectivo 2000-2001. Isenção de propinas. Bolsa a 
conceder pelo Ministério guineense.  

Palavras - chave: ensino superior, bolsas. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Programa 
Indicativo de 
Cooperação 

Plano anual da 
Cooperação 

27/07/00 ICP GAERI G.B/14.00 

 

Resumo: 

PIC para 2000-2002. A história recente da cooperação; APD; política e 
estratégia de desenvolvimento da GB; princípios gerais do PIC para o triénio 
2000-2002; estratégia de assistência do BM e da UE; II Programa Indicativo 
Regional PALOP; futuro das Relações EU/ACP; montante do FED.   

Contem listagem dos projectos a desenvolver. 

Palavras - chave: Cooperação bilateral; cooperação multilateral. 

 



 52 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Cooperação 
Portugal  
República da 
Guiné-Bissau 

Memorando 1/08/00 GAERI GAERI G.B/15.00 

 

Resumo: 

Relata a reunião de trabalho decorrida a 31 de Julho de 2000, na qual o ICP 
demonstra interesse em retomar a cooperação até 15 de Outubro de 2000. 
Define-se a área prioritária de intervenção: Língua Portuguesa e respectivos 
níveis de ensino beneficiários: Pré-Primário; Básico; Secundário; Superior 
(Formação de professores do EB  e do ES). 

Projectos a desenvolver: formação de professores do EB e apoio ao 
ensino/aprendizagem da LP no Ensino Secundário. 

Palavras - chave: formação, projecto. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

PIC Portugal-
Guiné-Bissau 
2000-2002 

Of.nº4964 3/08/00 MNE-ICP GAERI GB/16.00 

 

Resumo: 

Ofício que envia o PIC assinado a 27 de Julho, por ocasião da visita do 
Ministro dos Negócios Estrangeiros a Bissau.  

Palavras – chave: cooperação bilateral; cooperação multilateral 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Contratação  
(professores) 

Informação 
nº34/00-ECD 

8/08/00 GAERI Ministro da 
Educação 
(PT) 

G.B/17.00 

 

Resumo: 

Solicita-se autorização para a contratação de 14 docentes dando cumprimento 
ao Programa definido (Língua Portuguesa). Recurso à bolsa de candidatos 
feita pela equipa já existente (ICP, GAERI e DGAE). Selecção por entrevista, 
discussão em grupo e texto escrito, com participação de um representante da 
Embaixada da Guiné. Contagem de tempo de serviço ao abrigo do nº2 do 
Artº7º do Dec. Lei nº18/88 de 21 de Janeiro. Atribuição de um subsídio de 
instalação.   

Despacho do Sr. Ministro favorável. 

Palavras – chave: contratação  
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Luta contra a 
pobreza 

Of.nº5412 24/08/00 MNE-ICP GAERI G.B/18.00 

 

Resumo: 

Síntese da proposta de Programa de Cooperação Portuguesa com o Ministério 
da Administração Pública e Trabalho e o Ministério da Solidariedade Social, 
Reinserção dos Combatentes e Luta Contra a Pobreza da Guiné-Bissau. 
Versão de trabalho de Julho de 2000.Contém os títulos dos projectos e acções 
do programa de cooperação neste âmbito e contém outros projectos de outros 
ministérios portugueses, bem como os indicadores de avaliação. 

Palavras - chave: reinserção social; formação 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Abordagem 
preliminar ao 
Plano2001 

Documento 
entregue na 
reunião da CIC 
à Drª Eduarda 
Boal 

15/09/01 Comissão 
Interministerial 

Cooperação 
(CIC)  

GAERI G.B/19.00 

 

Resumo: 

Identificação das áreas de intervenção: Educação e Língua Portuguesa 
(Ensino Básico, Secundário, Superior, alfabetização, infra-estruturas e 
equipamentos escolares, concessão de bolsas: 425.000 c). A articular com a 
FCG e o BM, na área da formação e construção de materiais didácticos. 

Seguem-se todas as áreas de intervenção.  

Palavras - chave: PIC, formação, bolsas de estudo, equipamento, 
alfabetização. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Cooperação 
com a 
República da 
Guiné-Bissau 

Of.nº3139 2/10/00 Instituto 
Politécnico de 
Viana do 
Castelo- ESE 

GAERI G.B/20.00 

 

Resumo: 

A ESE envia documentação ao GAERI, na sequência de contactos já 
estabelecidos, para dar formação a professores na região do Cacheu. A ESE 
participou na missão de Timor e articula com ONG’s sedeadas no interior a 
Guiné. Anexa a listagem de professores interessados na formação e materiais 
solicitados pelo Director dos Serviços de Educação de Cacheu para a 
realização do curso 

Palavras - chave: formação 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Escolas 
Privadas 

Of.nº6528 12/10/00 MNE-ICP GAERI G.B/21. 00 

 

Resumo: 

Ofício enviando uma cópia do Memorando da Associação das Escolas 
Privadas da Guiné-Bissau (ASSEP) para ser divulgado junto das 
associações congéneres. 

Palavras - chave: ensino privado 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Subsídio 
(instalação de 
docentes) 

Proposta 
nº282/00-ECD 

10/11/00 GAERI GAERI G.B/22.00 

 

Resumo: 

Proposta de subsídio, para 12 docentes, já contratados para o ensino 
secundário, dado o despacho favorável do Ministro datado de 1/08/00 na 
Informação nº34 do GAERI. Despesa concedida. Total 150.000$00 x12= 
1.800.000$00  

Palavras - chave: contratação, subsídio de instalação. 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Aquisição de 
bibliografia  

Proposta 
nº310/00-ECD 

18/12/00 GAERI Ministro da 
Educação 
(PT) 

G.B/23.00 

 

Resumo: 

Proposta de aquisição de bibliografia para algumas escolas secundárias de 
Bissau. Contém anexos: inf.nº40 de 12/09/00, a qual faz alusão a vários 
projectos e a listagem de material 

Palavras - chave: formação, equipamentos, revisão curricular, manuais.  

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Contrato de 
trabalho 

Contrato tipo 19/12/00 MNE-ICP Docente 

Dina 
Figueiredo 

G.B/24.00 

 

Resumo: 

Cláusulas do contrato: objecto, duração, condições retributivas, alojamento, 
deveres, exercício da actividade, garantias sociais, seguro, doenças e 
acidentes de trabalho, instalação e transportes, isenções fiscais, férias, 
transferências monetárias, denúncia do contrato, tempo de serviço, vacinação, 
legislação aplicável e comunicações. Palavras - chave: contratação  
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Resultats 

Provisoires 

Consultant 
Banque 
Mondiale: 
Mamy 
Rakotomalala 

27/12/00 Banco 
Mundial 

Serviços de 
Educação 

G.B/25.00 

 

Resumo: 

Dados demográficos, análise da escolarização; alocação de recursos humanos 
às escolas; comparação internacional; aspectos financeiros. 

Palavras - chave: Sistema educativo 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Necessidades 
Identificadas 
pelo ME da 
GB  

Doc.interno 2000 GAERI GAERI 

(Doc. interno) 

G.B/26.00 

 

Resumo: 

Inventariação das necessidades e possíveis respostas. 

Palavras - chave: sistema educativo  

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Organigrama 
do Sistema 
Educativo 

Doc. interno 2000 Min.Educação 

(Bissau) 

Serviços de 
Educação 

G.B/27.00 

 

Resumo: 

Organigrama do Sistema Educativo 

Palavras - chave: sistema educativo  

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Concurso para 
recrutamento 
de docentes 

Doc. para 
colocação no 
site 

2000 GAERI GAERI 
(Internet) 

GB/28.00 

Resumo: Concurso para recrutamento de docentes: documentos a apresentar, condições de 
contratação e prazos de inscrição. 

Palavras-chave: contratação  
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Missão da 
AULP 

Universidade 
privada 

 

21/07/2000 AULP Ministério da 
Educação 

(PT) 

GB/29.00 

Resumo: “Breves considerações da Missão da AULP sobre o projecto de criação da 
Universidade lusófona Amílcar Cabral”. A equipa não concorda com a criação de uma 
universidade privada, cuja formação se apresenta de banda estreita e com custos elevados. 
Apresentam custos por aluno e comparam-nos com os custos em Portugal. Os custos são 
suportados pelo erário público. 

Palavras-chave: ensino superior  

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Formação Ofício 28/03/90 MECT 

(GB) 

GAERI GB/30.00 

Resumo: Apresentação de ante-projecto para a formação de professores para o Ensino Básico e 
Educadores de Infância (formação para equiparar à licenciatura). Apresentam duas hipóteses 
para a formação: 1 em Portugal e outra em Bissau. 

Palavras-chave: formação 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Escola 
Normal 17 
Fevereiro 

Ofício 2000 MECT 

(GB) 

GAERI GB/31.00 

Resumo: Pedido de equipamento e formação para os quadros (listagem de necessidades).  

Palavras-chave: formação, equipamento.  

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Programa de 
Cooperação 

Ofºnº5913 

Pº08/98.104 

4/09/2000 Gabinete do 
Ministro (PT) 

GAERI GB/32.00 

Resumo: Envia cópia do Ofº459/GM/MECT/00 de 28/08/00, do Gabinete do Ministro da 
Educação, Juventude, Cultura e Desportos da Rep.GB, solicitando informação do GAERI sobre 
o assunto.  

Palavras-chave: cooperação bilateral 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Cooperação 
bilateral 

Projectos 

Ofº459/GM/ 

MECT/00 

28/08/00 Gabinete do 
Ministro da 
Educação, 
Juventude, 
Cultura e 
Desportos 
(GB) 

Gabinete do 
Ministro (PT) 

(G.O.Martins) 

MNE 
(Sec.Est.Luís 
Amado) 

GB/33.00 

Resumo: O Sr. Ministro apresenta três áreas por ele seleccionadas para uma intervenção rápida, 
desde a assinatura do PIC para 2000/01, enviando um quadro em anexo com os projectos de 
2000. 1) Apoio aos sistemas de ensino e financiamento da construção e equipamento de infra-
estruturas do ensino inseridas na rede de escolas dos PALOP: 50.000 contos, verba por ele 
solicitada com urgência, para o CENFI; 2) Deslocação de 30 profs. portugueses para 
leccionarem LP nas escolas normais de formação de professores e liceus de Bissau.3) Missão 
Técnica, em Set. de 2000, da ESE de Setúbal para apoiar a reestruturação das escolas normais 
da Guiné. 

Palavras-chave: cooperação bilateral, formação, financiamento. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Esc. 
Portuguesa  

Esc. Passo a 
Passo 

Projecto de 
apoio 

2000 GAERI GAERI GB/34.00 

Resumo: Proj: “Apoio às instituições inseridas no sistema educativo português”. Apoiar o 
funcionamento da Escola Portuguesa de Bissau, reforçando o corpo directivo, o corpo docente, 
biblioteca, abrir o 10º ano e dar bolsas. Apoiar o funcionamento da Escola Passo a Passo, com 
paralelismo pedagógico, fornecendo equipamento, biblioteca e bolsas. 

Palavras-chave: cooperação bilateral, material didáctico, bolsas. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Programas 

Manuais 

Formação 

Ofº nº 5912 

Pº08/98.104 

4/09/00 Gabinete do 
Ministro (PT) 

GAERI GB/35.00 

Resumo: Assunto do ofício: “Programas do Ensino Secundário, especialistas portugueses para 
adaptação dos programas, manuais e formação de professores” 

Envia o Ofº nº 458/GM/MECT/00 de 23/08/00 do Gabinete do Ministro da Educação, 
Juventude, Cultura e Desportos da Rep. GB, solicitando informação do GAERI sobre o assunto.  

Palavras-chave: programas, manuais, formação.  
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Adopção de 
programas e 
manuais 
portugueses 

Ofº nº 458/ 

GM/MECT 

23/0800 Gabinete do 
Ministro da 
Educação, 
Juventude, 
Cultura e 
Desportos 
(GB) 

Gabinete do 
Ministro da 
Educação (PT: 
G.O.Martins) 

MNE 
(Sec.Estado 
Luís Amado) 

GB/36.00 

Resumo: O governo guineense adoptou como medida a “adopção na íntegra, em todos os níveis 
do ensino secundário, dos programas em vigor em Portugal, em algumas disciplinas 
fundamentais como a Matemática, Física, Química, Biologia, bem como a adopção parcial dos 
programas de LP a partir de 2000/2001” (o Ministro em exercício: João José Silva Monteiro). 

Objectivo: elevar a qualidade do ensino, pelo que se solicita: programas, manuais e apoio de 
especialistas portugueses em revisão e adaptação dos programas à realidade da GB. 

Palavras-chave: política educativa, manuais escolares, currículos. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Apoio ao 
Sistema de 
Ensino 

Quadro com as 
acções do 
projecto 

2000 GAERI GAERI GB/ 37.00 

Resumo: Programa: Apoio ao Sistema de Ensino. Apresenta os custos que competem ao 
ME/ICP/FEC. Áreas cobertas financeiramente: Coordenação do programa (7.300c); formação 
de professores do Ensino Básico (25.750 c); apoio ao Ensino Secundário (113.610 c); Diversos 
(Escola das Lagoas; alfabetização de jovens e adultos - 4000 c) 

A FEC paga os vencimentos aos 12 professores. Destacados no interior e fornece apoio 
bibliográfico (10.000 c). 

Palavras-chave: sistema educativo, formação, financiamento. 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Programas  Of.nº20 4/01/01 I. I. E. GAERI G.B/01.01 

 

Resumo: 

Envio ao GAERI do ofício do INDE da GB a solicitar programas para a 
utilização e manuais das disciplinas das áreas científicas do 7º ao 12º 

Palavras – chave: currículo 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Contratação 
de docentes 
para a GB: 
F.E.C. 

Informação 
nº02/01-ECD 

11/01/01 GAERI GAERI 

(Doc. Interno) 

 

GB/02.01 

 

Resumo: 

Doc. interno a enviar à Secretária de Estado da Administração Educativa, 
onde se sugere que o tempo de serviço dos docentes contratados pela 
Fundação Evangelização e Culturas seja contado para efeitos de concurso em  
Portugal. 

Palavras - chave: contratação 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Projecto de 
Despacho: 
contagem de 
tempo de 
serviço 

Of.nº131 17/01/01 GAERI Chefe de Gab. 
SªExªSecretária 
de Estado da 
Administração 
Educativa 

GB/03.01 

 

Resumo: 

O Projecto tem por base a Resolução de Conselho de Ministros nº174/2000 de 
26 de Outubro (PIC), publicado no D.R de 30/12/2000 (Série B). Envio de 
projecto de Despacho para a contagem de tempo de serviço para os docentes 
cooperantes, na Guiné, ao abrigo do nº2 do artº7 do Dec. Lei nº18/88 de 21 de 
Janeiro. Os docentes consideram-se avaliados com a menção de Satisfaz desde 
que, no doc. a emitir pelo gov. guineense, não constem informações em 
sentido diverso. Nota: o Despacho nº 17 714/2001, publicado a 23 de Agosto 
de 2001, no D.R. nº195 (II Série) dá corpo a este projecto. Este Despacho 
refere a Resolução de Conselho de Ministros nº17/2000 de 9 de Março que 
estabelece a contratação de docentes para as escolas da GB. 

Palavras - chave: contratação 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Pedido de 
programas 
para a GB 

Of.nº139 17/01/01 GAERI Dep. Ensino 
Secundário 

GB/04.01 

 

Resumo: 

Na sequência da tomada de decisão da GB em adoptar os programas 
portugueses, o INDE solicitou cópia dos mesmos ao GAERI. Pedido de 
cópias dos programas de Mat., CFQ, CTV, Física, Química, Biologia, 
Geologia, DGD A e B, Introdução à Economia. Pedido de brochuras de 
“Revisão Curricular no Ensino Secundário – Cursos Gerais e Cursos 
Tecnológicos-1” e de uma colecção “Ensino Secundário em debate”(4 vols.) 
para enviar ao INDE. 

Palavras – chave: programas  
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Projecto de 
Apoio ao 
Ensino-
Aprendizagem 
da L.P  

Relatório: 

Liceu Dr. 
Agostinho Neto 

28/02/  

2001 

Profs. 
Cooperantes 

GAERI 

DrªHelena 
Castro 

GB/05.01 

 

Resumo: 

Relatório apresentado pelos docentes cooperantes colocados nas Escolas 
secundárias de Bissau (Liceu Agostinho Neto). Relatório apresentado pelos 
docentes: D.F., M.O. e P.R. 

Palavras - chave: oficina de LP, projecto. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Projecto de 
Apoio ao 
Ensino-
Aprendizagem 
da L.P  

Relatório: 

Unidade Escolar 
23 de Janeiro 

28/02/  

2001 

Profs. 
Cooperantes 

GAERI 

DrªHelena 
Castro 

GB/06.01 

 

Resumo: 

Relatório apresentado pelos docentes cooperantes colocados nas Escolas 
secundárias de Bissau (Unidade escolar 23 de Janeiro). Relatório apresentado 
pelos docentes: F.S. e H.A. 

Palavras - chave: oficina de LP, projecto. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Projecto de 
Apoio ao 
Ensino-
Aprendizagem 
da L.P  

Relatório: 

Liceu Samora 
Moisés 

Machel 

Fevereiro  

2001 

Profs. 
Cooperantes 

GAERI 

DrªHelena 
Castro 

GB/07.01 

 

Resumo: 

Relatório apresentado pelos docentes cooperantes colocados nas Escolas 
secundárias de Bissau (Liceu Samora Moisés Machel). Relatório apresentado 
pelos docentes: H.A. e M.I.S. 

 

Palavras - chave: oficina de LP, projecto. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Projecto de 
Apoio ao 
Ensino-
Aprendizagem 
da L.P  

Relatório: 

Liceu Nacional 
Francis Kwame 
N’Krumah 

Fevereiro  

2001 

Profs. 
Cooperantes 

GAERI 

DrªHelena 
Castro 

GB/08.01 

 

Resumo: 

Relatório apresentado pelos docentes cooperantes colocados nas Escolas 
secundárias de Bissau (Liceu F. K. N’Krumah). Relatório apresentado pelos 
docentes: D.R., J.P.P. e P.R. 

Palavras - chave: oficina de LP, projecto. 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Coop. entre a 
F. Direito de 
Lisboa e a 
F.Direito de 
Bissau 

Of.nº 1413 1/03/01 ICP Fac. Direito 
da U.L. 

Presidente do 
Conselho 
Directivo 

GB/09.01 

 

Resumo: 

Alerta para a Resolução de Ministros nº157/2000 de 17 de Novembro;  
propostas para a elaboração do novo projecto a estabelecer; considerações 
sobre a cooperação antes dos anos 90 e os objectivos actuais do governo. 

Palavras - chave: ensino superior, formação. 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Coop. entre a 
F. Direito de 
Lisboa e a 
F.Direito de 
Bissau 

Of.nº1581 7/03/01 ICP Fac. Direito 
da U.L. 

Presidente do 
Conselho 
Directivo 

G.B/10.01 

 

Resumo: 

O ICP reitera a disponibilidade em continuar a apoiar o projecto, dando, 
também, resposta ao relatório de avaliação.  

Palavras - chave: ensino superior, formação. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Cooperação c/ 
Faculdade de 
Direito 

Of.nº1675 13/03/01 ICP GAERI GB/11.01 

 

Resumo: 

O ICP assumiu o compromisso de assegurar as despesas até final do ano 
lectivo em curso. 

Foi proposta a Faculdade de Direito a apresentação de um projecto que 
cumpra as normas internacionalmente aplicáveis a projectos de cooperação 
para o desenvolvimento, tendo, também, em conta as observações do 
Relatório de Avaliação de 1998 sobre eficácia, eficiência e sustentabilidade. 

Palavras - chave: ensino superior, formação. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Memorando 
sobre a 
Faculdade de 
Direito de 
Bissau 

Anexo ao 
Of.nº1675 

13/03/01 ICP GAERI GB/12.01 

 

Resumo: 

Síntese do projecto: Teve início em 1990.Em 1995 procedeu-se à 1ªavaliação. 
O1ºprotocolo terminou em 2000, tendo o gov. guineense solicitado a 
renovação. 

Aponta as linhas de actuação da cooperação: inserção na política externa 
nacional; enquadramento da coop. nas grandes tendências internacionais; 
profissionalização da elaboração e gestão dos projectos, aproximando-a dos 
padrões internacionais. 

Palavras - chave: ensino superior, formação. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Cooperação 
com a 
Faculdade de 
Direito 

Of. Nº 1062 27/03/01 GAERI Chefe de 
Gabinete do 
Ministro (PT) 

GB/13.01 

 

Resumo: 

Faz o ponto da situação sobre este assunto, depois de contactar o ICP. 

O ICP assegurará as despesas até final do ano lectivo. Futuramente o projecto 
deve obedecer às normas internacionais.  

Palavras - chave: ensino superior, formação. 

 
 



 63 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Relatório da 
Missão à Rep. 
da GB de 20 
de Abril a 4 de 
Maio de 2001 

Relatório no 
âmbito do 
“Programa de 
apoio ao 
sistema de 
ensino da GB” 

 

8/05/01 GAERI GAERI 
(Doc.interno) 

GB/14.01 

 

Resumo: 

Relatório no âmbito do “Programa de apoio ao sistema de ensino da GB”, 
elaborado pela técnica Drª H. C., enquanto coordenadora dos projectos. 

I. Programa de Apoio ao sistema de ensino da GB- Projecto 1: 
Formação de professores do Ensino Básico; Projecto 2: Apoio ao 
ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa no ensino secundário 
(inclui os seguintes projectos: Escolas Secundárias de Bissau, 
Oficinas de LP, Escola Normal Superior T’Chico Té, “Escola das 
Lagoas”, “Fundação Evangelização e Culturas);  

II. Escola Portuguesa de Bissau    

 

Conclusões e sugestões de actuação: linha transversal a todos os projectos: 
necessidade de contratar mais docentes para dar LP e cadeiras de 
metodologia, práticas pedagógicas, etc. Constata-se a importância de se 
apostar no aprofundamento da LP. 

Palavras - chave: sistema educativo, formação.  

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Projectos / 

orçamentos 

2 Folhas com 
projectos/ 

Orçamentos 

31/05/01 GAERI GAERI 
(Doc.interno) 

GB/15.01 

 

Resumo: 

Projectos e custos: Coordenação do programa (3000 c); formação de 
professores do Ensino Básico (17.960 c); Apoio ao Ensino Secundário 
(36.860 c); apoio à Escola Portuguesa (35.410 c); apoio a escolas e liceus no 
interior do país (28.780 c); centro de recursos (1000 c); diversos (2.800 c). 

Previsão de custos para 2001 (totalidade entre parêntese); custos executados 
até Maio de 2001 (ver doc.); entidades financiadoras ME e ICP. 

Palavras - chave: formação; escola portuguesa; financiamento;  

. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Coop. com a 
G. Bissau 

Of.nº2314 1/06/01 GAERI ESE de 

Setúbal  

GB/16.01 

 

Resumo: 

Envia o projecto “Formação de professores do ensino Básico”. 

Pedido de autorização para que a Drª L. S. vá na missão de 29 de Junho a 6 
de Julho. 

Palavras - chave: cooperação bilateral, formação. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Programa de 
Apoio ao 
Sistema de 
Ensino da GB 
(PASEG) 

Informação 
nº21/01-ECD) 

5/06/01 GAERI GAERI 

(Doc.interno) 

GB/17.01 

 

Resumo: 

Orçamentação do custo da missão: 1º) para a elaboração do ponto da situação 
do projecto “Apoio ao ensino/aprendizagem da LP no ensino secundário da 
GB”; 2º) para a  preparação do lançamento do projecto “Apoio à formação de 
professores do Ensino Básico”. 

Planificação das acções a desenvolver durante a missão; estimativa de 
encargos; datas da missão. 

Palavras - chave: formação 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Requisição/ 

Destac.profs 

no âmbito da 
cooperação p/ 
desenvolvim. 

Inf.nº71-
SEAE/ 

PTP/ 

2001 

18/06/01 Gabinete da 
Secretária de 
Estado da 
Administração 
Educativa 
(Assessor) 

Gabinete 

da Secretária de 
Estado 

da Administração 
Educativa 

(Secretária de 
Estado) 

GB/18.01 

Resumo: Propõe que os professores sejam requisitados. 

Palavras - chave: contratação, requisição, destacamento. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Requisição/ 

Destac.profs 

no âmbito da 
cooperação 
p/ 
desenvolvim. 

Of.nº5216 25/06/01 Gabinete da 
Secretária de 
Estado da 
Administração 
Educativa  

Gabinete do 
Ministro 

GB/19.01 

 

Resumo: 

Propõe que os professores sejam requisitados. 

Palavras – chave: contratação, requisição, destacamento. 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Requisição/ 

Destacamento 
de professores 
no âmbito da 
coop. p/ o 
desenvolvi/to 

Pº19/2001. 

148 

Of.nº5358 

28/06/01 Gabinete do 
Ministro 

GAERI GB/20.01 

 

Resumo: 

Recurso à figura de destacamento e de requisição pelo GAERI. 

Palavras - chave: contratação, requisição, destacamento. 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Previsão 
Orçamental 

Folhas soltas 7/08/01 GAERI GAERI 

(Doc. interno) 

G.B/21.01 

 

Resumo: 

Previsão Orçamental para 2002: coordenação de programa; formação de 
professores do Ensino Básico; apoio ao ensino-aprendizagem da LP no 
ensino secundário da GB; centro de recursos 

Despesas a partilhar entre GAERI e ICP. 

Palavras - chave: oficinas de LP, projecto, formação, contratação. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Projectos 
Coordenados 

Pelo GAERI 

Quadros com 
os projectos 
coordenados 
pelo GAERI e 
respectivos 
parceiros 

19/09/01 GAERI ME e PM 
(visita a Bissau 
prevista para 
Outubro) 

G.B/22.01 

 

Resumo: 

Situação em 2001 e constrangimentos: 

 Projecto: “Apoio ao ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa no ensino 
secundário da GB”- Acções: contratação de 10 profs de LP, equipamento para 
as oficinas de LP, criação de salas de informática anexas às Oficinas de LP, 
formação na ESE de Setúbal; 

As oficinas e as salas de Informática seriam inauguradas pelo PM em Outubro. 

Constrangimentos: aguarda o financiamento, pelo ICP, para a requisição de 
uma prof. para apoio ao T’Chico Té. 

Projecto: “Formação de professores do Ensino Básico”; parceiros ESSE de 
Setúbal e ICP; previsto o início do projecto para Outubro de 
2001.Constrangimentos: Projecto adiado, dada a indefinição do ICP quanto ao 
financiamento. 

Projecto: 1 prof. coop. a prestar apoio ao INDE (organismo do Ministério da 
Educação)  

Palavras – chave: formação; contratação, TIC.  

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Escolas 
Populares 

Draft sobre o 
projecto 
“escolinhas” 

19/10/01 GAERI 
(doc.interno) 

GAERI G.B/23.01 

 

Resumo: 

Caracterização das escolas populares (nº de docentes, alunos, carências, 
qualidade do ensino); A educação no Bairro Quelele. A dinâmica de um centro 
de recursos.  

Palavras – chave: escolas populares, sistema educativo. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Acções 
desenvolvidas 
em 2001 

Quadros com 
as acções 
desenvolvidas 
e respectivos 
custos 

4/12/01 GAERI ICP G.B/24.01 

 

Resumo: 

Projecto: “Apoio ao ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa no ensino 
secundário da GB”- Acções: contratação de profs, equipamento para as 
oficinas de LP, criação de salas de informática, formação na ESE de Setúbal; 

Projecto “Apoio à Escola 17 de Fevereiro”: requisição de 1 docente; 

Projecto “Apoio Bibliográfico” para as oficinas (executado); 

Projecto “Apoio às escolas do interior -FEC”(envio de computadores) 

Projecto “Apoio à Escola Portuguesa da GB”(material informático) 

Professores cooperantes: requisição de 2; 

Palavras – chave: formação, equipamento, TIC. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Projecto de 
Formação de 
Professores do 
Ensino Básico 

Telecópia nº 
753/DCS/01 

10/12/01 MNE-ICP GAERI G.B/25.01 

 

Resumo: 

No âmbito da cooperação com a GB sobre este projecto o MNE disponibiliza 
14.030 contos (69.981,34 euros) para subsídios, viagens, missões, antologias, 
bibliografia didáctica.   

Palavras - chave: formação, financiamento, material didáctico. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço Emissor Destinatário Codificação 

Projecto: 
Por uma 
escola mais 
solidária 

Acção de 
formação  

2001 APAD (Agência 
Portuguesa de 
Apoio ao 
Desenvolvimento 

GAERI G.B/26.01 

 

Resumo: 

Realização de uma acção de formação para professores (200) do ensino primário 
e de ciclo de todo o país que não se encontrem abrangidos por planos de 
formação a decorrer. 

Acção a desenvolver em parceria com a ONG “Sol Sem Fronteiras”, e SDER 
(Secretariado Diocesano de Ensino Religioso), entre 6 a 13 de Julho de 2001. 
Custo estimado:1.328.368$00  

Palavras - chave: formação 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Projecto 

“Apoio à 
instalação e 
funcionamento 
da Escola das 
Lagoas” 

Projecto em 
articulação 
com o Parque 
Natural das 
Lagoas da 
Cufada 

2001 GAERI GAERI 

(Doc. interno) 

G.B/27.01 

Resumo: Duração do projecto: 3 anos; Objectivo: escolarizar a população de 36 
tabancas;  

O projecto tem sido coordenado pelo Ministério do Ambiente de Portugal, 
co-financiado pela UE, ICP e estado guineense.  

Custo do projecto: 1350 c. 

Palavras – chave: equipamento 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Projecto 

“Apoio de ma-
terial didác-
tico a escolas 
da Diocese” 

Projecto 1.6. 2001 GAERI GAERI(Doc. 
Interno) 

G.B/28.01 

 

Resumo: 

Oferecer bibliografia em LP e material consumível às escolas básicas e de 
formação, ao Liceu João XXIII e jardins infantis. 

Custo do Projecto: 5000 c.  

Palavras - chave: material didáctico 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Organigramas 
do sistema 
educativo 

Univ.Aberta 

(Lisboa:2001) 

2001 I.L. 

Araújo 
Ribeiro 

 G.B/29.01 

 

Resumo: 

“Dinâmica do Ensino Popular na GB- o caso das escolas populares do Bairro 
de Quelele: uma alternativa para o futuro do sistema educativo”. 

4 esquemas sobre o sistema educativo. 

Palavras – chave: sistema educativo 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Cooperação 
Portugal- GB 

Esquemas 
com as 
escolas 

s/d. GAERI GAERI 

(doc.interno) 

G.B/30.01 

 

Resumo: 

Escolas, nº de profs, oficinas de LP.  

Palavras - chave: formação, projecto. 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Envio de 
cooperantes 

Notícia 12/01/2001 Euronotícias Público em 
geral 

GB/ 31.01 

Resumo: O Euronotícias, Semanário, publica uma notícia com o seguinte título: “Africa Minha: 
cooperantes… professores portugueses enviados para a Guiné-Bissau”. 

Partem 10 professores (tutela: MNE e ME), com um contrato por três anos; salário entre 180 e 
200 contos. 

O Ministro da Educação, Augusto Santos Silva, refere: “…a educação como prioridade no 
programa de cooperação”. O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, 
Dr. Luís Amado, refere: “…vão encontrar uma situação económica e política difícil, resultado 
do processo que o país atravessou”.  

Dados sobre a APD: cerca de 76,5 milhões de contos; 11,4% (cerca de 8,7 milhões de contos 
para a educação). 

Palavras-chave: cooperação bilateral, contratação. 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Envio de 
cooperantes 

Notícia 14/01/2001 Diário de 
Notícias 

Público em 
geral 

GB/ 32.01 

Resumo: Título da notícia: “Cooperantes, Igreja e Estado divulgam Língua Portuguesa na 
Guiné-Bissau”. 

Divulga-se a partida de 22 jovens para a Guiné no dia 14 de Janeiro de 2001. Entidades 
coordenadoras: ICP, Me e Fundação Evangelização e Culturas. 10 docentes para Bissau e 12 
para o interior, a cargo da FEC, que irão dar formação pedagógica aos professores, ensinar a LP, 
formar bibliotecas escolares e encetar projectos educativos.  

Palavras-chave: cooperação bilateral, formação, contratação. 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Projecto 

“Base de 
dados” 

 2001 GAERI GAERI GB/ 33.01 

Resumo: “Criação de uma base de dados sobre formação de professores”. Coordena GAERI; 1 
técnico; 1 mês; concepção da base de dados; recolha de dados fornecidos pelos executores de 
projectos em Portugal e recolha, depois, no terreno. 

Objectivo: rentabilizar o esforço da cooperação na área da formação.  

Palavras-chave: formação 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
de 
origem 

Destinatário Código 

Destacamentos de 
professores 

p/desenvolvimento 
de projectos 

Of.nº2393 21/03/01 Gabinete 
do 
Ministro 
(PT) 

Gabinete da 
Secretária de 
Estado da 
Administração 
Educativa 

GB/ 34.01 

Resumo: O Ministro Augusto Santos Silva solicita informação sobre a possibilidade de se 
efectuarem 3 destacamentos para o próximo ano lectivo. 

Palavras-chave: contratação, destacamento. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
de 
origem 

Destinatário Código 

Destacamentos de 
professores 

p/desenvolvimento 
de projectos 

Infªnº9/01-
ECD 

12/03/01 GAERI Gabinete do 
Ministro (PT) 

GB/ 35.01 

Resumo: Solicita a possibilidade de se efectuarem 3 destacamentos para o próximo ano lectivo, 
de docentes já recrutadas. Pedido de uma missão por parte da técnica do GAERI e da docente da 
ESE de Setúbal para acompanhamento, no terreno, dos projectos: formação de professores do 
ensino básico.  

Projectos em curso: PASEG; criação das oficinas; bibliotecas.   

Palavras-chave: formação, projectos, material didáctico. 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Acções de 
formação: 
pedido de 
Assistência 
Técnica 

Ofº nº5960 

Pº09/2001. 

228 

19/06/01 Gabinete do 
Ministro (PT) 

GAERI GB/ 36.01 

Resumo: O Ministro, A. S. Silva, pede informação ao GAERI sobre o ofício nº210/GM/2001 de 
29 de Maio, emanado pelo GM de Bissau.  

Palavras-chave: formação 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Acções de 
formação: 
pedido de 
Assistência 
Técnica 

Ofício 
nº210/GM 

29 de 
Maio, 
2001 

Gabinete do 
Ministro 
(GB) 

Gabinete do 
Ministro (PT) 

GB/ 37.01 

Resumo: O Ministro pede a assistência técnica por parte da ESSE de Viana de Castelo e de 
Setúbal para formação de docentes, nas várias vertentes. Em causa está a formação de 800 
professores para o Ensino Básico; gestão pedagógico-didáctica da disciplina de Português para 
o “Ano 0” e apoio à formação na Escola Normal Superior Tchico-Té para 2001-2002. O 
MECT(GB) financiará as acções.  

Palavras-chave: formação, financiamento. 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Instalação nas 
escolas de 
Bissau de 
internet 

Inf.nº59-ECD 4/01/02 uARTE 

 

GAERI 

uARTE 

G.B/01.02 

 

Resumo: 

Reunião de trabalho entre a equipa do GAERI e da uARTE a propósito dos 
Pedidos de apoio para a Guiné-Bissau. 

Apresentam-se os projectos em curso e as dificuldades da GB; apresenta-se a 
listagem de material necessário para a instalação da internet. 

Palavras - chave: TIC 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Relatório de 
actividade 

Of.nº4554 13/08/02 MNE-ICP GAERI 

 

G.B/02.02 

 

Resumo: 

Envio do relatório de actividades dos professores de Português Destacados 
em Bissau  

Palavras - chave: formação 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Projecto de 
Apoio ao 
Sistema 
Educativo 
na G.B 
Liceu Dr. 
Agostinho 
Neto 

Anexo ao 
Of.nº4554 

17/07/02 Professores 
Cooperantes 

Embaixada de 
Portugal: 
Bissau 

G.B/03.02 

 

Resumo: 

Relatório final de actividades (Maio a Julho de 2002), apresentado por M.F. S., 
D.F. e M.O.  

Dificuldades sentidas a nível do desenvolvimento dos projectos em que estão 
inseridos: articulação com o director da escola, com o coordenador do grupo 
disciplinar; logística com as oficinas; 

Palavras - chave: sistema educativo, projecto.  

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Sistema 
Educativo 

Anexo ao 
Of.nº4554 

17/07/02 Professores 
Cooperantes 

Embaixada de 
Portugal: 
Bissau 

G.B/04.02 

 

Resumo: 

Projecto de apoio ao Sistema Educativo no Liceu K.N’krumah. Relatório 
final de actividades (Maio a Julho de 2002), apresentado por P.R., R.M., D.R. 
e M.R.  

Dificuldades sentidas a nível do desenvolvimento dos projectos em que estão 
inseridos: articulação com o director da escola, com o coordenador do grupo 
disciplinar; exercício do cargo de DT; logística das oficinas; ausência de 
candidatos para receberem formação. 

Palavras - chave: sistema educativo, projecto. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Sistema 
Educativo 

Anexo ao 
Of.nº4554 

17/07/02 Professores 
Cooperantes 

Embaixada de 
Portugal: 
Bissau 

G.B/05.02 

 

Resumo: 

Projecto de Apoio ao Sistema Educativo no Liceu Samora Moisés Machel. 
Relatório final de actividades (Maio a Julho de 2002), apresentado por A.G., 
I.S. e J.P.  

Dificuldades sentidas a nível do desenvolvimento dos projectos em que estão 
inseridos: articulação com o coordenador do grupo disciplinar; logística das 
oficinas; transportes; escasso fundo de maneiro; seguros. 

Palavras - chave: sistema educativo, projecto. 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

PASEG Quadro: ponto 
da situação 

31/08/02 GAERI GAERI G.B/06.02 

 

Resumo: 

Quadro de encargos previstos, executados a 31 de Agosto e previsões até final 
do ano: acções - subsídios complementares a 2 profs; seguros; subsídios 
formadores locais (6); missões técnicas; antologias e  bibliografia didáctica; 
viagens (2 profs) e bagagens. 

Palavras - chave: formação, financiamento, material didáctico. 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

PASEG Inf.nº1295/ICP/32/GB/02 5/12/02 ICP GAERI G.B/07.02 

 

Resumo: 

Acções a desenvolver em Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2002: 
formação em LP nos 3 liceus a ministrar por V.A.; acção na ESE de Setúbal; 
equipamento para rádio escolar; material audiovisual; impressoras; bibliografia 
(lúdica); reedição da Antologia; consumíveis, centro de recursos, viatura afecta 
ao PASEG; bibliografia didáctica; subsídios formadores. 

Custos previstos; implementação; despesas; saldo 

Palavras - chave: formação, financiamento, material didáctico. 

 
 
 



 74 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

PASEG Inf.nº1295/ICP/32/GB/02 6/12/02 ICP GAERI G.B/08.02 

 

Resumo: 

Acções a desenvolver em Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2002 
(reafectação de verbas de acordo com a informação nº1295): 

formação em LP nos 3 liceus a ministrar por V.A.; acção na ESE de Setúbal; 
equipamento para rádio escolar; material audiovisual; impressoras; bibliografia 
(lúdica); reedição da Antologia; consumíveis, centro de recursos, viatura afecta 
ao PASEG; transporte e equipamento. 

Custos previstos; implementação; despesas; saldo 

Palavras - chave: formação, financiamento, material didáctico. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

PASEG Inf.nº1295/ICP/ 

32/GB/02 

6/12/02 GAERI 

(Actuali. 
Inform.) 

GAERI G.B/09.02 

 

Resumo: 

Acções a desenvolver em Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2002 
(reafectação de verbas de acordo com a informação nº1295): formação em LP nos 3 
liceus a ministrar por V. A.; acção na ESE de Setúbal; equipamento para rádio 
escolar; material audiovisual; impressoras; bibliografia (lúdica); reedição da 
Antologia; consumíveis, centro de recursos, viatura afecta ao PASEG; transporte e 
equipamento. 

Custos previstos; implementação; despesas; saldo 

Palavras - chave: formação, financiamento, material didáctico. 

 
 

Assunto Referência 
Data 

Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

PASEG Inf.nº1295/ICP/32/GB/02 
1/12 

002 

GAERI 

(actualiza
ção da 
inform.) 

GAERI G.B/10.02 

 

Resumo: 

Acções a desenvolver em Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2002 
(reafectação de verbas de acordo com a informação nº1295): formação em LP nos 3 
liceus a ministrar por V. A.; acção na ESE de Setúbal; equipamento para rádio 
escolar; material audiovisual; impressoras; bibliografia (lúdica); reedição da 
Antologia; consumíveis, centro de recursos, viatura afecta ao PASEG; transporte e 
equipamento. 

Custos previstos; implementação; despesas; saldo. 

Palavras - chave: formação, financiamento, material didáctico. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

PASEG Quadro 
actualizado 

31/12/02 GAERI GAERI G.B/11.02 

 

Resumo: 

 PASEG – Programa de Apoio ao Sistema Educativo na G.B. Quadro de 
saldo, actualizado em 31/12/02 : acções - subsídios formadores locais; 
missões técnicas; antologias e metodologias; bibliografia didáctica. 

Palavras - chave: formação, financiamento, material didáctico. 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Material 
enviado para 
a GB 

Quadro síntese  Dezembro 

2002 

GAERI GAERI G.B/12.02 

 

Resumo: 

Enviado: 5 fotocopiadoras, 30 computadores, 50 bancos, 50 bancadas, 
equipamento de escritório; 6 projectores de slides; edições Parque Expo; rádio 
escolares. Total : 45.280 euros. 

Palavras - chave: equipamento, material didáctico. 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

PASEG Folha 
resumo das 
acções a 
implementar  

2002 GAERI GAERI G.B/13.02 

 

Resumo: 

Acções a desenvolver: formação em LP nos 3 liceus a ministrar por Victor 
Adragão; acção na ESE de Setúbal; equipamento para rádio escolar; material 
audiovisual; impressoras; bibliografia (lúdica e didáctica); reedição da 
Antologia; consumíveis, centro de recursos, viatura afecta ao PASEG; 
transporte e equipamento. 

Custos previstos; 

Palavras - chave: formação, financiamento, material didáctico. 

 
Nota: o ano de 2000 é marcado pelo relançamento da cooperação depois do grande conflito 
militar. A área prioritária é a da Língua Portuguesa. Dá-se continuidade ao projecto da ESE de 
Setúbal.  
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Assunto Referência Data Serviço de origem Destinatário Código 

IPAD: 
ponto da 
situação 
na GB 

Web 6/07/05 www.ipad.mne.gov.pt Público GB/01.05 

Resumo: Artigo importante, porque fornece dados sobre a APD de 1996 a 2002 (valores 
atribuídos à APD). 

Palavras-chave: política de cooperação, APD. 

 
 
 

Fontes: S.Tomé e Príncipe 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Lei de Bases Dec. Lei nº53 3/12/88 M.Educação 

STP 

Serviços da 
Educação 

STP 

STP/01.88 

 

Resumo: 

Configura o Sistema Educativo. Publicado no Diário da República, nº30, 
3ºSuplemento a 3/12/1988 

Palavras – chave: Sistema Educativo, Lei de Bases. 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Planos 
curriculares 

Despacho nº 

26/989 

10/05/1989 M.Edu. e 
Cultura – 
Gabinete de 
Estudos e 
Pesquisas 
Pedagógicas 

Serviços da 
educação – 
STP 

STP/01.89 

 

Resumo: 

Homologa os planos curriculares do ensino primário e secundário básico. 
Fundamenta a reorganização curricular do ensino primário e Secundário 
Básico.  

Palavras – chave: reorganização curricular; ensino primário, ensino 
secundário, ensino básico. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Manuais 
Escolares III 

Relatório IGE Maio 
1990 

IGE Min-Edu. STP/01.90 

 

Resumo: 

Relatório elaborado pelo coordenador da Missão realizada a STP. Dr. 
Manuel Tavares Emídio, pelo qual se apresenta a calendarização das 
actividades, orçamentos, propostas. Apresenta a caracterização e o 
enquadramento do projecto. Na missão participou, também, o Dr. António 
Landeira.  

Palavras – chave: manual escolar, formação. 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Manuais 
Escolares 
III 

Proposta 
p/apreciação 
de Sª Exªa 
Ministra da 
Educação e 
Cultura 

Set. 

1990 

Min.Educ-
Gabinete do 
Ministro; 
Gabinete p/a 
a Coop.c/ os 
países de LP 

Ministra da 
Educação PT 

STP/02.90 

 

Resumo: 

Relata a situação dos manuais escolares. O documento tem por base o relatório 
da missão do Dr. Tavares Emídio e do Dr. António Landeira. 

Palavras – chave: manual escolar, formação. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Dados sobre 
Educação 

Instrumentos 
de Cooperação 

1990 Gov. STP Diversos STP/03.90 

Resumo: dados demográficos e económicos do país; sistema de ensino representado por 
diversos organigramas (sistema nacional de educação, educação de adultos, ME e Cultura) 

In: Instrumentos de Cooperação em Educação no âmbito da Convenção de Lomé; Relatório 
final (1990). Lx.: ME/Gabinete de Estudos e Planeamento Educação 

Palavras-chave: sistema educativo, indicadores. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Indicadores Smart Profile 1992 ONU Público STP/01.92 

Resumo: População: 121.000; dados entre 1989 e 1991; gastos com a educação em 1990: 4,3% 
do PNB.  

Palavras-chave: indicadores 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Manuais 
Escolares 

 25/05/93 Instituto 
Camões 

 STP/01.93 

 

Resumo: 

Projecto II dos Manuais Escolares III. Apresenta o cronograma de 1993 a 
1998. Apresenta os objectivos globais e específicos. 

Palavras – chave: manual escolar 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Manuais 
Escolares – III 

Of.nº110 –  

Projecto de 
Cooperação c/ 
África 

25/05/93 Instituto 
Camões 

M.Edu. 
Juventude e 
Desportos – 
STP  

STP/02.93 

 

Resumo: 

Balanço das acções de formação; situação dos programas e manuais para 
alunos e professores; rede para o lançamento da experiência; material 
destinado às escolas; recalendarização do projecto. (Ofício assinado por 
António Landeira e destinado Mª de Lurdes Pires dos Santos) 

Palavras – chave: formação, manual escolar. 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Estatuto 
orgânico 
DPDC 

Decreto  

Lei nº53/93 

1993 M.Edu. 
Juventude e 
Desporto STP 

Serviços da 
Educação 

STP 

STP/03.93 

 

Resumo: 

A Direcção do Planeamento e Desenvolvimento Curricular é referida pelo 
artigo 9º do Decreto nº53/93 de 16 de Novembro, é um serviço central do 
Ministério da Educação, Juventude e Desporto. Responsabilidades desta 
Direcção: planos curriculares; programas de ensino; normas de avaliação do 
Sistema Educativo. 

Palavras – chave: currículo, avaliação, administração. 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Sistema 
Educativo 

Folhas soltas 1994? GAERI  STP/01.94 

 

Resumo: 

Folhas sem data precisa que apresentam a caracterização do sistema 
educativo e projectos. 

Palavras – chave: sistema educativo 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Manuais 
Escolares -III 

Inf. Nº15/94 8/03/94 Instituto 
Camões (DPL) 

Instituto 
Camões 

STP/02.94 

 

Resumo: 

Coloca questões sobre a situação dos manuais e formação. Apresenta as 
despesas já pagas e os encargos assumidos e por pagar. Pretende averiguar se 
já foram ou não enviados manuais para STP. 

Palavras – chave: manuais, financiamento. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Manuais 
Escolares -III 

Procº1.6.1.7.Nº3025 7/07/94 Instituto 
Camões 
(DSRE) 

Chefe do 
Gabinete de 
Sª Ex.ª a 
Ministra da 
Educação -PT 

STP/03.94 

 

Resumo: 

Solicita autorização para a redução total ou parcial da componente lectiva para 
os autores dos manuais escolares. 

Palavras – chave: manuais, redução componente lectiva. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Sistema 
Educativo 

Diagnóstico 
da situação 

1994 GAERI GAERI STP/ 04.94 

Resumo: caracteriza o sistema educativo, taxas, constrangimentos, etc. 

Palavras-chave: Sistema Educativo, indicadores. 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Projectos   GAERI  STP/01.95 

 

Resumo: 

Listagem de Projectos: Projecto I – Língua Portuguesa; II – Manuais 
escolares III; III – Apoio à criação do futuro Instituto Nacional de Educação 
em S.Tomé; IV – Formação e gestão de docentes; V – Organização e 
montagem dos Serviços do M.E. VI – Reforma do Sistema Educativo; VIII – 
Estudo e elaboração da carta escolar de STP; VII – Ensino Profissional 

Palavras – chave: projecto, manuais, formação, gestão, ensino profissional, 
reforma, carta escolar, administração.   
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Projecto 
“Consolidação 
dos Sistemas 
Educativos” 

 
Proj.nº7/ACP/7901/001 

13/ 

05/ 

95 

Célula de 
Coord. e 
Assistência 

Técnica-
STP 

Todos os 
parceiros 

STP/02.95 

 

Resumo: 

Notas explicativas sobre este projecto que abarca os 5 PALOP. É financiado 
pelo FED. Abarca a formação de professores e a construção de suportes 
pedagógicos. A F.C. Gulbenkian tem a seu cargo a formação de professores e 
a coordenação e elaboração dos manuais. O chefe do projecto é o Ministro 
dos Negócios Estrangeiros de S.Tomé. 

Palavras – chave: formação, manuais, financiamento. 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Programa de 
desenvolvimento 
sectorial: Sector 
Educação 

Consulta 
Sectorial Doc. 
emanado pelo 
governo 

17-18/ 
05/ 

1995  

Governo STP Vários STP/03.95 

 

Resumo: 

Programa de desenvolvimento sectorial; programa de formação de 
professores; programa de formação profissional e gestão da educação. 

Contém quadro sócio -económico, níveis de ensino, custos e projectos a 
desenvolver. 

Projectos: formação do pessoal do ensino pré-escolar; manuais 
escolares; educação em matéria de população e para a vida familiar; 
estudos e formação de formadores; manuais escolares III; plano de 
formação de professores; construção da escola secundária de 
Guadalupe; construção e recuperação de creches; estudos 
pedagógicos e técnicos; recuperação de escolas primárias e 
secundárias e formação de professores; estudo da rede escolar e 
normalização da construção; actualização do parque escolar; 
ampliação de escolas primárias e secundárias; formação técnica; 
escolas secundárias rurais; formação profissional no domínio dos 
serviços; reactivação do centro tipográfico; formação em gestão e 
planificação da educação; manuais escolares II; construção e 
recuperação de creches; projecto de alimentação escolar; planificação 
da educação; centro sub-regional; ensino à distância. 

Palavras – chave: política educativa, sistema educativo, formação de 
docentes, parque escolar, gestão, formação profissional, ensino à 
distância. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Carta 
escolar 

Of.DSRI 
5.5/GE, 
nº10545 

Cooperação 
Bilateral  

 

24/07/1995 M. Educação 

Direcção de 
Serviços 
Relações 
Internacionais 

Instituto de 
Cooperação 

Portuguesa 

STP/04.95 

 

Resumo: 

Apresenta o projecto VIII: estudo e elaboração da carta escolar, incluindo a 
planificação das missões a realizar a S.Tomé, solicitando-se ao ICP que as 
comunique ao governo de STP 

Palavras – chave: carta escolar 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Cooperação 
Bilateral/ 

Carta escolar 

Anexo ao 
Of.DSRI 
5.5/GE, 
nº10545 

24/07/1995 M. Educação 

Planeamento 

Instituto de 
Cooperação 

Portuguesa 

STP/05.95 

 

Resumo: 

Fundamentação da necessidade de apoiar o governo de STP na elaboração de 
um instrumento importante como a carta escolar. 

Palavras – chave: carta escolar, cooperação bilateral. 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Cooperação 
Bilateral/ 

Carta escolar 

Projecto da 
carta escolar 

1995? Min.Educ-
Gabinete do 
Ministro 

Instituto de 
Cooperação 

Portuguesa 

STP/06.95 

 

Resumo: 

Refere os objectivos, os custos e a calendarização das actividades. Assinado 
pelo técnico J.A. 

Palavras – chave: carta escolar, cooperação bilateral, financiamento. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Manuais 
Escolares – 
III 

Equipa dos 
manuais de 
Educação 
Visual e 
Tecnológica 

14/12/95 Professores Ministro da 
Educação – 
PT 

STP/07.95 

 

Resumo: 

A equipa de elaboração dos manuais de Educação Visual e Tecnológica dá 
conhecimento ao Ministro da Educação (Marçal Grilo) do impasse em que se 
encontra a situação do projecto dos manuais. Anexa mais quatro cartas 
enviadas ao Instituto Camões responsável pelo projecto datadas de 12/12/94; 
31/01/95; 16/05/95; 14/07/95 

Palavras – chave: manual escolar, formação.  

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Manuais 
Escolares -III 

 1995 Instituto 
Camões-
Ministério da 
Educação 

Min. Educ. 
Juventude e 
Desportos 
STP 

STP/08.95 

 

Resumo: 

Apresenta a proposta de um acordo a ser assinado pelos dois países e faz a 
síntese da situação. 

Palavras – chave: manuais 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Reunião da 
Comissão 
Mista 
Permanente 

 12/05/95 MNE de 
Portugal e de 
STP 

Serviços de 
Educação e 
outros 

STP/09.95 

 

Resumo: 

Documento final da VIII Reunião da Comissão Mista Permanente de 
Cooperação luso-santomense 

Palavras – chave: cooperação bilateral 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Programa 
Quadro Coop.  

PIC 12/05/95 MNE de 
Portugal e de 
STP 

Serviços de 
Educação e 
outros 

STP/10.95 

 

Resumo: 

Programa Quadro de Cooperação entre a República Portuguesa e a República 
Democrática de S. Tomé e Príncipe para o triénio 1995-96/1997-
1998.Contém um anexo com a listagem dos projectos para este triénio. 

Palavras – chave: politica de cooperação, estratégia de cooperação, 
intervenção sectorial, avaliação, projecto. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Carta 
Escolar 

Of. DARI/5.5/GE 

Proposta 94/95 

10/08/95 GAERI Secret. Geral STP/ 11.95 

Resumo: Assunto: Programa Indicativo de Cooperação bilateral luso santomense para 1995-
1998; Projecto VIII: estudo e elaboração da carta escolar. 

Prevêem-se 4 missões. Solicita-se autorização para que a assessora  do núcleo de estudos do 
sistema educativo do DEPGEF vá a S.Tomé. Anexa-se proposta nº94/95, de 10/08/95, na qual 
se solicita verba para o hotel.  

Palavras-chave: carta escolar 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Manuais 
Escolares III 

Fax. 
S/numeração 

4/01/96 Instituto 
Camões 

Gabinete de 
Sª Ex.ª o 
Ministro da 
Educação 

STP/01.96 

 

Resumo: 

Faz o ponto da situação do projecto dos Manuais, em termos de publicação e 
experimentação; acções de formação realizadas e por realizar. 

Palavras – chave: manuais, formação. 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Formação ProcºCOOP.27/88- 
Consolid. Sistemas 
Educativos 

30/05/96 F.C.G. Min.Edu.Gabinete 
do Ministro 

STP/02.96 

Resumo: Solicita-se autorização para deslocação aos PALOP do Inspector A.H.C. 
(Angola) e do docente J.M.G.L.(STP) para prestarem formação.  

Palavras – chave: formação 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

“Consolidação 
dos Sistemas 
Educativos”  

Inf. Interna Agosto/1996 GAERI GAERI STP/03.96 

 

Resumo: 

Projecto Consolidação dos Sistemas Educativos: avaliação do parque de 
edifícios e equipamentos escolares. O Técnico, J.A. estabelece as prioridades 
para a reparação de salas e construção de outras. Inicia com uma introdução à 
carta escolar. 

Palavras – chave: carta escolar; sistema educativo; indicadores. 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Manuais 
Escolares III 

Ofício 20/09/96 Min.Edu. STP 
(Gabinete do 
Ministro) 

Min.Edu.(PT) STP/04.96 

 

Resumo: 

O Ministro da Educação de STP e solicita ao seu homólogo se digne 
reintroduzir o projecto, porque desde que o mesmo passou para a alçada do 
Instituto Camões ficou num impasse. Refere que o acordo teve início em 
1990. 

Palavras – chave: manuais   

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Sistema 
Educativo 

Projecto 
“Consolidação 
dos Sistemas 
Educativos” 

1996 GAERI GAERI STP/05.96 

 

Resumo: 

Listagem das escolas básicas – secundárias com o nº de alunos, identificando 
o regime triplo. Caracteriza os edifícios  

Palavras – chave: Equipamentos, regime triplo, materiais didácticos. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Manuais 
Escolares III  

Informação 
nº27/96/ECD/ 

1996 GAERI GAERI STP/06.96 

 

Resumo: 

Pretende reactivar e reestrutura o projecto. O doc. apresenta o historial do 
projecto desde a sua data de início, bem como os manuais impressos, 
experimentados e acções de formação realizadas até esta data. 

Palavras – chave: formação, manuais. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Projectos Folha solta 1996 GAERI GAERI STP/07.96 

 

Resumo: 

Listagem de projectos: Apoio à criação do futuro Instituto Nacional de 
Educação; formação em Administração e Gestão de docentes; formação 
profissional; estudo e elaboração da carta escolar; organização e montagem 
dos serviços do MEGD; reforma do sistema Educativo.  

Palavras – chave: formação, reforma do sistema educativo, carta escolar, 
gestão, administração. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

VIII Sessão 
da Comissão 
Mista 
Permanente:  

Compilação 
de projectos 

Acta final 1996 MNE MNE STP/08.96 

Resumo: VIII Sessão da Comissão Mista Permanente de Cooperação Luso-Santomense, 
realizada entre 10 e 12 de Maio de 1995, em Lisboa. Compilação dos projectos através da acta 
final e ponto da situação em Junho de 1996, pela técnica Drª A. P.: Sector prioritário: Educação.  

Projectos: Língua Portuguesa, Manuais escolares, apoio à criação do futuro Instituto Nacional 
de Educação, organização e montagem dos serviços do ME, Juventude e Desportos, formação 
em administração e gestão de docentes, reforma do sistema de ensino, formação profissional, 
carta escolar. 

Palavras-chave: sistema educativo, formação, administração, carta escolar, gestão, ensino 
profissional. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Projectos Of.nº3949 14/05/97 GAERI ICP STP/01.97 

Resumo: Tendo em vista a realização de uma reunião intercalar da Comissão Mista, o ofício faz 
o ponto da situação dos projectos considerados prioritários no quadro da VIII Reunião da 
Comissão Mista Luso-Santomense. 

Projectos: Apoio à criação do Instituto Nacional de Educação (projecto III); formação em 
administração e gestão de docentes (projecto IV); formação profissional.  

Palavras – chave: administração, gestão, formação profissional, projecto. 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Sistema 
Educativo 

FAX 23/02/98 Embaixada 
de STP em 
Lisboa 

GAERI STP/ 01.98 

Resumo: A pedido do GAERI a Embaixada de STP envia um fax dando conta do sistema 
educativo (níveis, áreas de ensino, etc.). Anexo do diagnóstico da situação de 1992. 

Palavras-chave: sistema educativo 

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Projectos Memorando 7/09/98 GAERI GAERI STP/ 02.98 

Resumo: o técnico J. A. faz o ponto da situação dos Manuais escolares, da carta escolar e do 
Instituto Superior Politécnico STP.  

Palavras-chave: manuais, carta escolar, ensino superior.  

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Organigrama 
do sistema 
educativo 

Doc. interno 1998 GAERI GAERI STP/ 03.98 

Resumo: Organigrama do sistema educativo 

Palavras-chave: sistema educativo 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Cooperação Telecópia 
sem nº 

5/04/99 Min.Edu. 
Depart. de 
Avaliação 
Prospectiva 
Planeamento 

GAERI STP/01.99 

 

Resumo: 

Envio da Informação nº12/D/99 sobre a qual é exarado o despacho de “visto 
com interesse”. O Despacho datado de 1/04/99. O DAPP manifesta 
disponibilidade para dar assistência técnica. 

Palavras – chave: indicadores, planeamento, cooperação. 
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Assunto Referência Data Serviço Emissor Destinatário Codificação 

Cooperação Adenda à 
telecópia 
Inf.nº12/D/99 

5/04/99 Depart.Avaliação 
Prospectiva,Planea. 

GAERI STP/02.99 

 

Resumo: 

Tecem-se considerações sobre o Programa de Cooperação “Apoio à Reforma do 
Sistema Educativo”, o qual engloba a elaboração da futura Lei de Bases, 
aperfeiçoamento das estatísticas, carta escolar e ensino à distância. Propõe que a 
linha transversal ao projecto seja a do “Desenvolvimento e Modernização” e 
não da “Consolidação”. 

Palavras – chave: Política Educativa, lei de bases, carta escolar, ensino à 
distância, reforma do ensino. 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Visita1ºMinistro 
a STP 

Of.nº3169 26/04/01 ICP (PT) GAERI STP/03.99 

 

Resumo: 

O ofício serve para enviar instrumentos jurídicos assinados por ocasião da 
visita do Primeiro – Ministro a STP. 

Palavras – chave: cooperação bilateral 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Acordo de 
Cooperação 

Adenda ao 
Of.nº3169 

26/04/01 ICP(PT) GAERI STP/04.99 

 

Resumo: 

“Acordo de Cooperação entre a República de Portugal e a República 
Democrática de S. Tomé e Príncipe para apoios pedagógico-didácticos aos 
Ensinos Básico e Secundário” 

Palavras – chave: formação, manuais, TIC. 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Acordo de 
Cooperação 

 

Ad. Of.nº3169 26/04/01 ICP(PT) GAERI STP/05.99 

 

Resumo: 

“Acordo de Cooperação no domínio do Ensino Mediatizado entre a República 
de Portugal e a República Democrática de S. Tomé e Príncipe”. Apoio à 
criação, organização e gestão de uma unidade de coordenação e orientação do 
Ensino à Distância; selecção e formação de profs; produção de materiais; 
preparação de programas de TV.  

Palavras – chave: ensino à distância, formação, cooperação bilateral. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Acordo de 
Cooperação 

 

Adenda ao 
Of.nº3169 

26/04/01 MNE: Inst. 
Coop. Port. 

GAERI STP/06.99 

 

Resumo: 

“Acordo de Cooperação entre a República de Portugal e a República 
Democrática de S. Tomé e Príncipe para o apoio à reforma do Sistema 
Educativo”. Apoio para a elaboração da futura Lei de Bases, para o 
aperfeiçoamento de estatísticas; carta escolar, criação de um Centro de 
Competências Nónio Século XXI 

Palavras – chave: sistema educativo, lei de bases, TIC, carta escolar, 
indicadores; 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Plano 
Estratégico 
para a 
Cooperação 

Doc. Dez. 

1999 

MNE, 
GAERI 

Vários STP/07.99 

 

Resumo: 

Plano estratégico para a Cooperação no Sector Educativo 

Contém: fundamentação e projectos. 

Fichas de programas: reforço dos apoios pedagógicos e didácticos. 
Contratação de professores cooperantes; fornecimento de conjuntos e 
manuais escolares; introdução do ensino à distância; apoio às instituições 
inseridas no Sistema Educativo Português; Reforma do Sistema Educativo 
em S.Tomé e Príncipe; organização da futura Lei de Bases do Sistema 
Educativo. Cronograma para o projecto; orçamento. 

Aperfeiçoamento das Estatísticas da Educação; cronograma e orçamento. 

Elaboração da Carta Escolar; cronograma e orçamento. 

Criação de um Centro de competência no âmbito do Programa Nónio – 
Século XXI; 

Desenvolvimento do Ensino Superior que engloba: Formação inicial de 
professores – Ensino Básico e Secundário; Complemento de formação para 
docentes do Ensino Secundário; bolsas de estudo para quadros 
santomenses; avaliação do ISP-STP) e custos.   

 

Palavras – chave: sistema educativo, lei de bases, TIC, carta escolar, 
indicadores, formação, manuais, materiais didácticos, ensino à distância, bolsas. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Projectos 

 

Nota interna 1999 GAERI GAERI STP/08.99 

Resumo: Quadros analíticos sobre os projectos a desenvolver e sobre os que já existem 

Complementa o documento STP/07.99 

Palavras – chave: formação, TIC, ensino à distância.  

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Projectos Doc. Interno 
(quadros) 

17/05/1999 GAERI GAERI STP/ 09.99 

Resumo: Projectos do ME: Introdução ao Ensino à distância (GAERI/DEB); Apoio ao Ensino 
Secundário (GAERI); Apoio ao ISPSTP (GAERI/Universidade do Porto). 

Projectos da Universidade Aberta: formação de professores do 1º ciclo; formação de professores 
e quadros técnicos; centro de apoio; formação de tutores. 

Projectos do IPSTP: formação de professores 

Palavras-chave: formação, ensino à distância, ensino superior. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Avaliação 
externa 
Ensino 
Superior 

Relatório 
preliminar  

20/06/00 Instituo 
Politécnico do 
Porto 

GAERI STP/01.00 

 

Resumo: 

Relatório preliminar sobre “Avaliação Externa do Instituto Superior 
Politécnico de S.Tomé e Príncipe. Elaborado por L.S., depois de uma missão 
com o Dr. W. L. a STP. Contém informação importante sobre o Sistema 
Educativo: pontos fortes e fracos e medidas a tomar. 

Palavras – chave: avaliação, sistema educativo, ensino superior. 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Breve 
caracterização 
e descrição da 
realidade 
santomense 

Relatório do 
projecto 
“Novos 
Cantos” 

23/01/2001 Assoc. “Os 
Quatro 
Cantos do 
Cisne” 

IPJ 

GAERI 

STP/01.01 

 

Resumo: 

Relatório do projecto da Associação “Os 4 cantos do cisne”, em colaboração 
com outra associação de santomense, ZATONA-ADIL, no âmbito do 
programa bilateral de Cooperação com S.Tomé. A acção decorreu, entre 16 
a 23 de Janeiro e foi financiada pelo IPJ. 

Palavras-chave: sistema político, sistema educativo, indicadores, qualidade 
do ensino. 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Ensino 
Superior 

Inf.nº4/D/2001 11/04/2001 GAERI Min.Edu. 
Gabinete do 
Ministro 

STP/ 02.01 

 

Resumo: 

Informação do GAERI sobre: Apoio ao desenvolvimento do Ensino Superior 
em S. Tomé e Príncipe.  

Palavras – chave: ensino superior 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Ensino Superior 

Formação (profs) 

Anexo Inf.nº4/ 
D/2001 

11/04/ 

2001 

GAERI Min.Edu. 
Gabinete do 
Ministro 

STP/03.01 

Resumo: O anexo refere as acções a desenvolver no âmbito do plano estratégico 
para a cooperação no Sector Educativo: apoio à gestão e funcionamento 
do ISP; complemento de formação para professores do Ensino Básico e 
Secundário; formação inicial de professores do Ensino Básico e do 
Ensino Secundário. 

Entidades participantes: Univ. Aberta e CCLP (Casa da Cultura da 
Língua Portuguesa: Univ. Porto; Inst. Politécnico de Bragança)  

Contém custos e calendarização das actividades. 

Palavras – chave: formação, ensino à distância, ensino superior, 
financiamento.  
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Ensino Sup. 

Formação de 
professores:     

(Ensino Básico 
e Secundário 

Anexo à 
Inf.nº4/D/2001 

11/04/ 

2001 

GAERI Min.Edu. 
Gabinete do 
Ministro 

STP/04.01 

 

Resumo: 

Projecto de complemento de formação para professores em exercício no 
Ensino Básico e no Ensino Secundário. Projecto a cargo da Univ. Aberta; 
objectivo formar à distância, criar CEM (Centros de Ensino Mediatizado) e 
uma Unidade Coordenadora do ensino à distância no ISP. Contém: custos, 
calendarização e resultados previstos.  

Palavras – chave: formação, ensino à distância, gestão, financiamento. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Ensino Sup. 

Form.inicial 

Anexo à 
Inf.nº4/D/2001 

11/04/ 

2001 

GAERI Min.Edu. 
Gabinete do 
Ministro 

STP/05.01 

 

Resumo: 

Projecto de formação inicial para professores do Ensino Básico e do Ensino 
Secundário. Projecto a cargo da Casa da Cultura de Língua Portuguesa, 
nomeadamente Universidade do Porto e Instituto Politécnico de Bragança. 
Objectivos: formação, apoiar a gestão e o Conselho Científico para a 
implementação curricular. Contém: custos, calendarização e resultados 
previstos.  

Palavras – chave: Formação, gestão, currículo, ensino superior. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Ensino 
Superior 

Of. Nº3577 02/05/01 Min.Edu. 
Gabinete do 
Ministro 

GAERI STP/06.01 

 

Resumo: 

Apoio ao desenvolvimento do Ensino Superior em S. Tomé e Príncipe. 

O ofício refere a concordância do Ministro Augusto Santos Silva, com data de 
28/04/01, sobre o apoio a prestar ao ensino superior em STP, com base na 
informação nº4/D/2001 do GAERI 

Palavras – chave: ensino superior 
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Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Visita oficial 
do PR de 
STP 

Of. Nº2726 18/10/2002 GAERI Gabinete do 
Ministro 

STP/01.02 

 

Resumo: 

Indica os assuntos a tratar, eventualmente, pela Ministra da Educação de 
S.Tomé, no encontro com o seu homólogo português, por altura da visita do 
PR a Portugal. A saber: Ensino a Distância e Mediatizado, a desenvolver em 
parceria com o Brasil e que não se desenvolveu; contratação de docentes para o 
ensino básico e secundário, que não se concretizou por falta de resposta do ICP 
e equipamento de laboratórios. 

Palavras – chave: ensino à distância, equipamentos, contratação. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Projecto de 
apoio ao 
Ensino 
Secundário 

Inf.nº39/02.ECD 11/09/02 GAERI GAERI STP/ 02.02 

Resumo: Apresenta o historial do projecto; propõe uma missão a STP para a criação do 
“Núcleo de Apoio ao Projecto”. 

Palavras-chave: ensino secundário 

 

Assunto Referência Data Serviço 
Emissor 

Destinatário Codificação 

Encontro 
Técnico 

CPLP 

Of.Circ. 
MEC/GM/AI 

Nº007/02 

19/11/02 MEC-Brasília Ministro da 
Edu. David 
Justino 

STP/03.02 

 

Resumo: 

Propõe o encontro de técnicos especialistas sobre a problemática dos livros 
escolares e materiais didácticos, a realizar entre 22 e 24 de Outubro de 2002, 
em Ceará.  

Palavras – chave: CPLP, manuais, materiais didácticos. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Projectos Inf.nº61/02.ECD 20/11/02 GAERI GAERI STP/ 04.02 

Resumo: Apresenta os projectos em curso e um quadro com os respectivos custos. 

Projectos: apoio ao ensino secundário; apoio à capacidade nacional de gestão do sistema; 
programa de apoio às infra-estruturas. 

Palavras-chave: TIC, formação, ensino mediatizado, projecto, financiamento. 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Indicadores Web 12/01/2004 Www.cia.gov Público STP/ 01.04 

Resumo: www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tp.html  

População: 175.883; Primeiro-Ministro: Maria das Neves (desde Outubro de 2002); chefe de 
Estado: Fradique de Menezes (desde 3/09/2001); Assembleia Nacional (55 membros) 

Indicadores sobre: sistema político, partidos políticos, líderes, etc. 

Palavras-chave: indicadores 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Indicadores Web 16/02/2004 Www.oecd.org Público STP/ 02.04 

Resumo: Indicadores sobre o crescimento populacional, dadores, dívida. Portugal é 0 1º dador 
(13,5 USD m, em 2001-2002).  

Palavras-chave: indicadores  

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Indicadores Web 16/02/2004 Www.un.org. Público STP/03.04 

Resumo: População; crescimento anual; 1990:pluralismo político; 1991: Presidência a cargo de 
Miguel Trovoada; alternância política conseguida com êxito em África. 

Palavras-chave: indicadores 
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Fontes: CPLP 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Política 
educativa 

Conferência de 
Ministros 

24 e 25 de 
Novembro 

1997 

CPLP Países da CPLP CPLP/01.97 

Resumo: “Conferência dos Ministros da Educação da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa: Bases para uma cooperação no âmbito da política educativa - Conclusões”.  

Principais recomendações: investir no ensino à distância e mediatizado, com o objectivo de se 
superarem as deficientes estruturas educativas e aproveitando-se investir na formação; investir 
no ensino superior; promover a difusão da LP e elaborar projectos através do IILP (Instituto 
Internacional de Língua Portuguesa). 

Palavras-chave: política educativa, ensino à distância, formação, ensino superior. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Declaração 
de Lisboa 

Conferência 
de Ministros 

24 e 25 de 
Novembro 

1997 

CPLP Países da 
CPLP 

CPLP/02.97 

Resumo: “Conferência dos Ministros da Educação da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa: Bases para uma cooperação no âmbito da política educativa - Declaração de 
Lisboa ”. Principais recomendações: investir na Educação para todos e na importância da LP. 

Capitalizar sinergias para um melhor investimento em: Educação Básica, formação de 
formadores, Ensino Superior, Ensino à Distância, TIC, Ensino Secundário, Ensino Técnico e 
Profissionalizante. Promover o IILP enquanto veículo de cultura, educação, informação e acesso 
ao conhecimento científico e tecnológico.  

Palavras-chave: sistema educativo, política educativa, formação, TIC, ensino à distância. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Discursos  
ministros 

Conferência 
de Ministros 

1998 ME/GAERI Países da CPLP CPLP/01.98 

Resumo: Discurso do Ministro de CV, José Livramento: “ Cabo Verde: Sistema Educativo”; 
Discurso da Ministra da Educação da Guiné-Bissau, Drª Odete Semedo: “Guiné Bissau: Sistema 
Educativo”; S.Tomé e Príncipe: Discurso do Ministro da Educação, Dr. Albertino Bragança: “ 
S.Tomé e Príncipe”. Os ministros fazem o ponto da situação dos respectivos sistemas 
educativos (níveis de escolaridade, taxas, constrangimentos, etc.). São apresentadas as 
conclusões da Conferência. Texto publicado pelo ME/GAERI, em 1998: “I conferência dos 
Ministros da Educação da Comunidade dos Páises de Língua Portuguesa – Relatório” (1998). 
Lisboa: Ed:ME/GAERI 

Palavras-chave: política educativa  
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

IV 
Conferência 
de Ministros 

Relatório 22 e 23 de 
Novembro 

2001 

CPLP Países da 
CPLP 

CPLP/01.01 

Resumo: “IV Conferência dos Ministros da Educação da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa: conclusões”. 

Áreas abordadas: 

1º: Avaliação educacional – aprovação do tema “Comunicação em LP no processo de ensino-
aprendizagem no 1º ciclo do Ensino Básico” 

2º: Ensino à Distância e Mediatizado: dar importância ao projecto, quer a nível da formação de 
professores em exercício para o Ensino Básico, quer a nível do alargamento do acesso aos anos 
e séries terminais do Ensino Básico. 

 3º: Ensino Técnico profissionalizante: aprovar o regime de formação técnica profissionalizante 
que integra o projecto de oferta formativa qualificante (6º e 8º anos) e o projecto de organização 
e gestão de formação em contexto de trabalho. 

4ºEnsino de Literatura e História: aprovar o encontro de Literatura, a realizar no Brasil e o de 
História, em Lisboa, em 2002. 

5ºEstatísticas de Educação: recomendar a continuidade deste trabalho. 

6º: Fórum Mundial de Dakar: na sequência deste, realizar um Fórum de Educação para Todos 
(EPT) para apresentação dos planos nacionais de acção. 

7ºProjecto estruturante da Educação: reestruturar os projectos estruturantes prioritários nos 
sistemas educativos. 

8º IILP: aprovar as regras de funcionamento deste Instituto. 

9º Mobilização de recursos financeiros: identificar as fontes; captar os recursos. 

Palavras-chave: política educativa, ensino à distância, ensino profissional, indicadores, 
financiamento. 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Manuais 
escolares e 

Materiais 
didácticos 

Ofºnº7703 23/09/02 Gabinete do 
Ministro (PT) 

GAERI CPLP/01.02 

Resumo: Assunto do Ofício: “Encontro técnico CPLP sobre a problemática dos livros escolares 
e materiais didácticos: 9 a 11 Outubro de 2002” 

Envia o Ofº nº7/02 de 19/09/02 do MEC/GM/AI e pede informações sobre o mesmo. 

Palavras-chave: manuais, materiais didácticos.  
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Relatório do 
Encontro 
Técnico 
realizado no 
Brasil 

Relatório 

 

2002 CPLP Países da 
CPLP 

CPLP/02.02 

Resumo: Encontro Técnico da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) sobre 
livros escolares e materiais didácticos: Fortaleza, 22 a 24 de Outubro de 2002. 

Com interesse o ponto 5, com o subtítulo: “Conhecendo a realidade: Painel sobre livros 
escolares e materiais didácticos”. 

STP: ponto da situação a partir de 1983 (papel da FCG e BM) 

CV: constrangimentos; LBSE; não há manuais para o 3º ciclo; hipóteses de procedimentos 
futuros. 

GB: não participa neste encontro. 

PT: anexa-se a palestra 

Palavras-chave: manuais, materiais didácticos, lei de bases. 

 
 
 

Fontes: Convenção de Lomé 
 
 
 

Assunto Referência Data Autor Destinatário Código 

Prioridades 
de 
Cooperação 
em Educação 
no âmbito 
dos países 
ACP 

Convenção de 
Lomé 

1990 Corsino 
Tolentino 

Ministro de 
Educação de 
CV 

Conferencistas; 
público 

CL/ 01.01 

Resumo: Discurso em nome dos PALOP’s; determina as áreas de intervenção em termos de 
educação. 

Fonte: Instrumentos de Cooperação em Educação no âmbito da Convenção de Lomé: Relatório 
Final (1990).Lx: ME/Gab. de Estudos e Planeamento Educação. 

Palavras-chave: política educativa 
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Assunto Referência Data Autor Destinatário Código 

Recursos 
humanos e 
Programas 
Indicativos 

Convenção de 
Lomé 

1990 B. Amat Conferencistas; 
público 

CL/ 02.01 

Resumo: Título da Conferência: “ A Convenção de Lomé IV e a Política de Recursos Humanos 
– Programas Indicativos”. 

B. Amat é chefe da unidade “Acções de formação”, na DG VIII. Explicita as áreas de 
intervenção no âmbito da Convenção. 

Fonte: Instrumentos de Cooperação em Educação no âmbito da Convenção de Lomé: Relatório 
Final (1990).Lx: ME/Gab. de Estudos e Planeamento Educação. 

Palavras-chave: política educativa, PIC. 

 
 

Fontes: Programas indicativos/programas integrados 
cooperação portuguesa 

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Programa 
Integrado da 
Cooperação 
Portuguesa 

PIC 1999 MNE-ICP Serviços 
ligados à 
Cooperação 

PIC/ 01.99 

Resumo: programa que inicia um novo ciclo na cooperação portuguesa: previsão, execução e 
avaliação, dadas as críticas formuladas pelo exame crítico do CAD. 

Interessa o eixo 1: valorização dos recursos humanos e culturais, que abarca 12% do total do 
programa (47,72 milhões de contos).Áreas de intervenção: apoio à expansão dos sistemas de 
ensino; apoio à elaboração de manuais escolares; auxílio à deslocação de professores 
portugueses; conservação e recuperação do património histórico; instalação do IILP; 
construções de escolas portuguesas; bolsas de estudo, entre as mais importantes. 

Palavras-chave: PIC, manuais, contratação, equipamentos, escola portuguesa, bolsas. 

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

PIC de 2000 
e 2001 

CIDAC 2001 MNE Serviços da 
Cooperação 

PIC/ 01.01 

Resumo: Folha resumo sobre o peso da educação nos programas integrados da cooperação 
portuguesa. 

Palavras-chave: PIC, financiamento. 
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Fontes: Organismos de Cooperação/Instrumentos de Cooperação 

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

ICP Web 22/11/04 www.min-
nestrangeiros.pt 

Público ICP/ 01.04 

Resumo: natureza do ICP; atribuições, serviços; legislação 

Palavras-chave: ICP 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

APD Web 22/11/04 www.min-
nestrangeiros.pt 

Público APD/01.04 

Resumo: Título: Ajuda Pública ao Desenvolvimento: principais linhas directrizes em vigor”. 
Directrizes em vigor, gestão da ajuda, FCE (Fundo para a Cooperação Económica), etc. 

Palavras-chave: APD 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

APD Web 22/11/04 www.min-
nestrangeiros.pt 

Público APD/02.04 

Resumo: Título: “O financiamento do desenvolvimento no contexto da cooperação portuguesa” 

O artigo abarca: o posicionamento de Portugal no contexto do FED (financiamento do 
desenvolvimento), globalização, mobilização de recursos, aumento da cooperação financeira 
internacional para o desenvolvimento, financiamento da dívida sustentável, conclusões gerais.  

Palavras-chave: APD,  globalização, financiamento. 

 
 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

APD Web 16/02/04 www.oecd.org Público APD/03.04 

Resumo: Exame crítico do CAD sobre a APD. 

Palavras-chave: APD, CAD. 
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Assunto Referência Data Serviço de origem Destinatário Código 

APD Web 27/12/05 www.ipad.mne.gov.pt Público APD/01.05 

Resumo: Título: “Guia da APD: Planeamento financeiro e Programação” 

Características da APD e esquema de funcionamento. 

Palavras-chave: APD 

 
 

Assunto Referência Data Serviço de origem Destinatário Código 

IPAD Web 27/12/05 www.ipad.mne.gov.pt Público IPAD/01.05 

Resumo: Dados sobre a fundação do IPAD, funcionamento, serviços. 

Palavras-chave: IPAD 

 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

ECD -
GAERI 

Informação 2005 GAERI GAERI ECD/01.05 

Resumo: ECD: Equipas de Cooperação para o Desenvolvimento do GAERI. 

Informação dada pela técnica do ECD-GAERI sobre os objectivos, tipo de projectos, formas de 
actuação desta equipa do GAERI. A ECD intervém em diversos projectos, tais como: PADES 
(CV e STP) – Projecto de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Secundário, e PASEG (GB) - 
Projecto de Apoio ao Ensino/Aprendizagem da Língua Portuguesa no  Ensino Secundário. 
Participa na CPLP; UNESCO e outros organismos. 

Palavras-chave: ECD 

 
 

Fontes: Contratações 
 
 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Contratações Quadro 
resumo 

2002 GAERI Professores 
cooperantes 

Contr/01.02 

Resumo: Título: “Professores em serviço de cooperação nos PALOP, 2002/03” 

Quadro resumo com as condições de contratação para a GB, CV e STP: condições oferecidas; 
enquadramento legal; duração do contrato; tipo de contrato; selecção dos candidatos. Em 2002 
existem: 9 professores cooperantes; 106 contratados e 7 requisitados (total: 122). 

Palavras-chave: contratação 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Contratações Quadros  2002 GAERI GAERI Contr/02.02 

Resumo: diversos quadros com as contratações feitas entre 1999 e 2002 (quadros gerais e 
quadros por países). 

Palavras-chave: contratação 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Contratações Quadros  2004 GAERI GAERI Contr/01.04 

Resumo: Dados fornecidos, pela técnica do ECD-GAERI, relativos a Janeiro de 2004 e Janeiro 
de 2005, alusivos à mobilidade e contratação dos docentes nos PALOP e Timor: distribuição 
dos contratos por país, por disciplinas, nº de docentes, etc.  

Palavras-chave: Contratação 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Contratações Web 27/12/05 www.ipad.mne. 

gov.pt 

Público Contr/01.05 

Resumo: nº de cooperantes por países e respectivo enquadramento jurídico. 

Palavras-chave: Contratação  

 
Fontes: Projectos 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Projectos   Quadro  30/06/2000 GAERI GAERI Proj/ 01.00 

Resumo: Projectos (2000):Cabo Verde- PUENTI; Nónio; Apoio ao IP; Estudos Humanísticos; 
reforço do Corpo Inspectivo; Ensino Mediatizado; ensino de Português como Língua 2ª, Envio 
de Professores do E. Sec.; Protocolo do E. Sup.; Profs. requisitados; XXV aniversário da 
independência de CV; bolsas de estudo. 

Guiné-Bissau: subsídio para a Escola Portuguesa; Apoio à reorganização dos serviços; profs. 
Requisitados; profs. Destacados. 

S.Tomé e Príncipe: Apoio ao ISPSTP; formação profissional; carta escolar; subsídios para as 
escolas portuguesas; definição da LBSE; aperfeiçoamento das estatísticas; ensino mediatizado; 
envio de docentes para a formação de professores do Ensino Secundário; Nónio; Avaliação 
externa do ISPSTP; profs. requisitados; bolsas de estudo. Quadro resumo com a dotação, 
execução e saldo por país. 

Palavras-chave: TIC, ensino mediatizado, projecto, financiamento, bolsas, contratação, 
avaliação, ensino superior, escola portuguesa, indicadores.  
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Fontes: Assuntos diversos 
 

Assunto Referência Data Autor Destinatário Código 

Relatório da 
Missão 

CIDAC  

Relatório 1976 

Junho 

CIDAC CIDAC Div/01.76 

Resumo: Missão realizada a STP, entre 5 e 24 de Junho, dando conta a situação sócio-
económica e política do país. Indicadores sobre educação. Prioridades do governo santomense 
em termos de política educativa. 

Palavras-chave: sistema educativo, política educativa, indicadores. 

 

Assunto Referência Data Autor Destinatário Código 

Preparação 
cooperantes 

Doc.policopiado 1978 

Set. 

CIDAC 

Embx.GB 

Cooperantes Div/01.78 

Resumo: Título: “ Encontro sobre a Guiné Bissau - Preparação de candidatos a 
cooperantes”, Doc.nº3, Educação (1), A política educacional 

Documento organizado pelo CIDAC e Embaixada de GB em Lisboa, versando a política 
educativa nacional guineense. 

Palavras-chave: política educativa  

 

Assunto Referência Data Autor Destinatário Código 

Preparação 
cooperantes 

Doc.policopiado 1978 

Set. 

CIDAC 

Embx.GB 

Cooperantes Div/02.78 

Resumo: Título: “ Encontro sobre a Guiné Bissau - Preparação de candidatos a 
cooperantes”, Doc.nº4, Educação (2), Ensino Secundário. 

Documento organizado pelo CIDAC e Embaixada da GB em Lisboa, versando a orgânica do 
ensino secundário. 

Palavras-chave: sistema educativo  

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Guia Prático 

do cooper. 

Doc.policopiado 1985 CIDAC Cooperantes Div./01.85 

Resumo: Guia prático com todas as indicações para os cooperantes: materiais a levar; situação 
do país; actividades de lazer; indumentária a levar; medicamentos; etc. 

Palavras-chave: cooperação 
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Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Cooperação 
com África e 
Timor- O 
investimento 
no Ensino 

Reportagem 
de Jornal 

24/01/2001 Jornal de  

Letras/Educação 

Público Div/01.01 

Resumo: Artigo que dá a visão do investimento feito pela cooperação portuguesa nos PALOP e 
em Timor. Descreve a situação a partir de 1998 (ano considerado de viragem) até 2001. Em 
1998, face às críticas feitas à cooperação, criam-se novos mecanismos políticos como o 
Conselho de Ministros para os Assuntos da Cooperação e o Secretariado Permanente da 
Comissão Interministerial para a Cooperação (CIC). 

Apresenta os projectos em curso e os respectivos custos.  

Palavras-chave: cooperação bilateral, financiamento. 

 

Assunto Referência Data Serviço de 
origem 

Destinatário Código 

Educação para o 
desenvolvimento 

WEB 16/06/2005 CIDAC Público Div/01.05 

Resumo: Explicita o que é a Educação para o desenvolvimento. Aponta um projecto do CIDAC 
para A GB (rural). Anexa-se a definição da OIKOS. 

Palavras-chave: educação para o desenvolvimento 

 

Assunto Referência Data Autor Destinatário Código 

Política 
cultural 
portuguesa 
em África 

(GB:1985-
1998) 

WEB 28/06/2005 Mário Matos 
e Lemos 

Público Div/02.05 

Resumo: O autor relata a situação económica e social da cidade de Bissau em 1985 e descreve a 
sua evolução até 1998. Aborda: a situação social; o acordo de arranjo monetário e a 
UMOA/UEMOA, o funcionamento do Centro Cultural, os constrangimentos e trabalho 
desenvolvido pela embaixada. 

www.matoselemos.net/mml/livro_PCPA1.html 

Palavras-chave: política cultural 
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Anexo nº6 
Questionário 

1. Sexo: Masculino □  Feminino □ 
2. Idade: até 34 □         35-44 □         45-54 □    
      55-64 □     mais de 65 □  
 
3. Habilitações Académicas:  

Bacharelato □   Licenciatura □    Mestrado □   Doutoramento □ 
Outro □ Especifique:_______________________________ 
 

3. Situação Profissional actual:  
Docente: Sim □  Não □   Nível de Ensino que ministra: _______________________ 
Outro □  Especifique:__________________________________________ 
 
4. Ano em que ingressou na Cooperação:  _____________  
 
5. Nº de anos que esteve ao serviço da Cooperação:____________ 
 
6. Situação profissional à data de ingresso na Cooperação: 
Efectivo (a) □    Trabalho Precário □     Desempregado(a)   □  
Outra □ Especifique:_____________________________________ 
 
7. Nível de ensino ministrado durante o período de Cooperação: 

Ensino Básico: 
1ºCiclo □  2ºciclo  □ 3ºCiclo   □         Ensino Secundário □   
Ensino Superior □      Ensino Técnico-Profissional  □   
Outro □ Especifique:_____________________________________  

  
7.1. Disciplinas leccionadas durante a Cooperação: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
  
8. Outras actividades desenvolvidas (complemento curricular, apoios educativos, 
projectos, elaboração de manuais, etc.) durante o período de Cooperação: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________   
 
9. Cargos desempenhados durante o período de Cooperação: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Obrigada pela colaboração. 
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Anexo nº7 
Roteiro de Entrevistas  

(2005-2006) 

Nome País de  
Cooperação 

Data da  

Realização 

Estabeleci-
mento do 
protocolo 

Duração Função/Cargo 

Aglaia Guiné-Bissau 20/03/05 6/04/05 1 H Prof. 

Demeter S.Tomé 22/03/05 6/04/05 2 H Prof.; Aut. Manuais 

Sileno Guiné-Bissau 23/03/05 

28/03/05 

29/04/05 3 H Prof.Formad.;Coord.G
rupo Disciplinar 

Filémon Guiné-Bissau 28/03/05 4/05/05 1,5 H Prof.; membro 
comissão manuais; 

Hera S.Tomé 29/03/05 29/04/05 2 H Formadora; Prof. 

Vesta S.Tomé 30/03/05 23/02/06 2 H Formadora 

Juno Guiné-Bissau 1/04/05 23/02/06 2 H Prof. 

Íbico 

 

Guiné-Bissau 4/04/05 23/02/06 1,5 H Prof. Coordenador de 
Grupo Disciplinar 

Têmis Guiné-Bissau 6/04/05 

12/04/5 

24/02/06 3 H Prof. 

Robigo 

 

S.Tomé 

 

7/04/05 

13/11/06 

14/01/07 3 H Prof. 

Cadmo Guiné-Bissau 10/04/05 

17/04/05 

23/02/06 2,5 H Prof. 

Hilas PALOP 20/05/05 21/11/05 1 H Secretário de Estado 
da Cooperação 

Hestia Guiné-Bissau 27/05/05 

3/06/05 

17/06/05 

23/02/06 6 H Prof. 

Coordenadora de 
Grupo Disciplinar 

Taumas PALOP 

 

5/07/05 13/02/06 1,5 H Embaixador (S.Tomé 
e Príncipe; 
Moçambique, entre 
outros países) 

Artemis S.Tomé 8/03/06 20/04/07 2 H Prof./Metodóloga 
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Céleo PALOP e 
Timor 

10/03/06 29/12/06 1,5H Formador 

Autor de Manuais 

Ergino PALOP 20/03/06 19/06/06 2 H Secretário de Estado 
da Cooperação 

Tétis S.Tomé 

Guiné-Bissau 

6/04/06 10/11/06 1,5 H Prof. 

Atena PALOP 2/05/06 3/11/06 1,5H Formadora 

Autor de Manuais 

Métis Guiné 

Cabo Verde 

23/05/06  

 

22/10/06 1,5H Formadora 

Autor de Manuais 

Minerva Guiné 

Timor 

30/05/06 

6/06/06   

2/01/07 3 H Formadora 

Coord.projs 

Hélio  Guiné 26/06/06 23/11/06 1,5H Director do Centro 
Cultural –Bissau 

Mercúrio Cabo Verde 3/07/06 23/01/07 1,5H Técnico da Educação 

Zéfiro PALOP 5/07/06 24/01/07 2 H Formad.; Coord.Projs. 

Febe  Cabo Verde  10/07/06 27/01/07 1,5H Prof. 
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Anexo nº8: Notas de campo 
Entrevista nº 1 (Aglaia) 
Data: 20 de Março de 2005 
Local: Vila Nogueira de Azeitão 
Duração: 1 hora 
Sexo: Feminino 
Área Profissional actual: Professora de História (Ensino Básico e Secundário) 
 
Notas: Esta foi a primeira entrevista realizada e serviu de teste. A entrevista decorreu 
bem e foi muito rápida, porque a entrevistada é uma pessoa muito sintética nas suas 
respostas. No fim discutimos o que eu poderia acrescentar ou retirar. A entrevistada 
referiu que o guião estava bem construído. Deu-me indicações de uma série de pessoas 
que podia contactar, sobretudo para obter informações sobre algumas questões às quais 
ela não conseguiu responder porque já não se lembrava muito bem. Havia uma equipa 
de professores portugueses que tinha sido indigitada para fazer manuais escolares. Tinha 
que encontrar alguém…  
Sobre a sua experiência começou por me dizer que não foi propriamente com um 
espírito de missão. Sabia que a Guiné estava a ser construída e que precisava de um 
conjunto de professores e fruto de um entusiasmo colectivo, de colegas seus, embarcou 
para Bissau. A sua ideia inicial era a de ir para Cabo Verde dar formação a docentes. 
Quando chegou a Bissau o país estava em fase de transição. O Presidente Nino Vieira 
chegara ao poder recentemente, depois de um golpe de Estado. 
Não havia um sistema educativo definido, porque o que existia era um decalque do 
sistema português, misturado com a influência cubana e do leste europeu. Por isso os 
cooperantes, também, se tiveram que adaptar. Entende que os cooperantes contribuíram 
para a definição desse sistema, porque nada estava definido e os que lá estavam 
preparavam a abertura do ano lectivo: constituíam as turmas, faziam horários, 
participavam na elaboração dos programas e dos manuais.    
Apesar de ser relativamente fácil fazer uma adaptação de conteúdos, nada estava 
estruturado. Não havia um modelo de avaliação adaptado aos alunos. 
Os professores mais jovens eram encarados como “ídolos”, como “alguém que lhes 
poderia dar alguma coisa, alguma ajuda material.” Nessa altura o país atravessava 
dificuldades económicas e as carências eram muitas. 
Falámos da transposição das políticas educativas e afirmou que todos os intervenientes 
(cooperantes, governo português e guineense) têm uma cota de responsabilidade nessa 
transposição. Há a transposição de valores, de intenções, tal como há nos modelos 
económicos e políticos, afirmando: “Os governantes guineenses são fruto de uma 
educação feita na Europa e acabam por não ter uma visão específica daqueles contextos. 
Por outro lado, o governo português, ou outros governos ex-coloniais acabam por não 
ter uma visão por aí além. Os próprios cooperantes não se encontram todos no mesmo 
patamar.” 
Quer com experiência profissional ou sem experiência, todos tiveram os seus problemas 
de adaptação, que foram supridos pela vontade dos alunos, em aprender. 
Sobre o apoio prestado pelo Ministério da Educação português referiu que nunca deu 
conta que tivesse ocorrido, qualquer tipo de apoio. 
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Entrevista nº 2 (Demeter) 
Data: 22 de Março de 2005 
Local: Lisboa (local de trabalho) 
Duração: 2 horas 
Sexo: Feminino 
Área Profissional actual: Investigadora  
  
Notas: Recebeu-me no seu local de trabalho, onde me senti à vontade e com o seu 
espírito calmo e de uma simpatia enorme começamos a nossa entrevista. Foi muito 
interessante, porque após a nossa conversa obtive bastante informação sobre o sistema 
educativo cubano e a influência que os cubanos tiveram em S.Tomé e os conflitos que 
se geraram com alguns cooperantes professores. Tornou-se claro, para mim, que tinha 
que triangular esta informação, ou seja ouvir outras experiências. 
As dificuldades alimentares, de habitação, dos anos oitenta pareciam iguais em todos os 
países. Para já toda a odisseia até chegar a S. Tomé, depois de 3 dias de viagem, 
fizeram-nos rir imenso, sobre uma situação que na altura não tinha graça nenhuma. 
Muitos cooperantes não resistiam e eram automaticamente repatriados. Resistiu porque 
“gostava do que fazia. Gostava das pessoas, dos alunos.” Por seu turno, estes gostavam 
da relação pedagógica que ela mantinha com eles.   
O imaginário sobre o “Outro” era muito interessante, para além do espírito de 
solidariedade. Rimo-nos imenso sobre o que a Demeter pensava encontrar em África.  
Demeter fez parte da equipa que elaborou programa e manuais de História, projecto 
tutelado pelos Ministérios da Educação de Portugal e de S.Tomé, em parceria com a 
Fundação Gulbenkian. Chegou a ser editado o manual para a 7ª Classe para o professor 
e alunos. O projecto “perdeu-se pelos corredores” do Ministério e não foi concluído, 
com grande mágoa dos autores, dado o tempo infindo perdido.  
Quando lhe perguntei pelo seu contributo neste contexto respondeu-me: “ajudei a dar 
cabo dos cubanos”. Explicou-me, então que os cooperantes eram mais bem vistos pelos 
alunos e pelas populações, do que os cubanos. Dentro da escola, havia uma estrutura de 
comando paralela, imposta pelos cubanos. Essa estrutura funcionava em todo o aparelho 
de estado e gerava tensões e conflitos bastante intensos, como aconteceu com ela. A 
direcção da escola tratava todos por igual, até porque se estava em pleno regime 
socialista. Essa estrutura paralela facilitava a criação de mecanismos que conduziam à 
diferenciação. Como os cooperantes estavam abandonados à sua sorte, acabavam por 
estar à mercê do que os cubanos queriam impor. 
Os programas utilizados eram os dos cubanos e estavam em espanhol. Eles davam as 
aulas em espanhol e faziam as avaliações em espanhol. 
As suas divergências com os cubanos conduziram ao seu afastamento do liceu. Foi, 
então, colocada numa Escola Técnico-profissional. No ano seguinte regressou ao liceu, 
porque as autoridades santomenses reconheceram que o seu método de trabalho era 
bom. Produzia materiais e quando havia papel comprava reproduzir os textos.   
Pedi-lhe a opinião sobre o guião, antes de prosseguir com as entrevistas que tinha 
agendado e recolhi mais sugestões. 
 Já depois da entrevista concluída, quando tomávamos um café, confidenciou-me que 
tinha integrado a comitiva do Presidente da República, em visita a S.Tomé, e que tinha 
encontrado antigos alunos com quem manteve sempre contactos. No fundo as suas 
amizades criadas mantiveram-se.  
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Entrevista nº3 (Sileno) 
Data: 23 e 28 de Março de 2005 
Local: Lisboa (local de trabalho do entrevistado) 
Duração: 3 horas 
Sexo: Masculino 
Área Profissional actual: formação profissional (área de jornalismo)  
 
Notas: No fim respirei… Tanta informação e tão rica. O que terá ficado por dizer? Daí 
ter terminado a primeira fase, após hora e meia de conversa, por ter assumido outro 
compromisso. Agendámos a segunda fase para daí a alguns dias.  
Sileno é uma pessoa com uma sensibilidade extraordinária e daí ter permanecido 5 anos 
na Guiné-Bissau, como coordenador nacional do ensino da Língua Portuguesa. Foi 
convidado para assessorar o Conselho de Estado guineense e deu aulas de português a 
muitos quadros políticos. Deu aulas à mulher do Presidente da República, Nino Vieira. 
Explicou-me bem a passagem do poder, após o golpe de Estado, do Dr. Luís Cabral 
para o militar Nino Vieira.  
Traçou um retrato fiel da situação difícil do país e das dificuldades dos cooperantes. Era 
a época de muitos cooperantes estrangeiros partilharem o mesmo espaço que os 
portugueses e de serem ajudados, em termos de tradução de aulas, pelos portugueses. 
Em Bissau, só havia um liceu e uma escola profissional. A Faculdade de Direito ia 
ganhando terreno. Os cubanos foram-se introduzindo no sistema e o modelo de 
avaliação que passou a ser utilizado, foi o cubano, com provas globais.  
O insucesso devia-se ao facto de muitos docentes não dominarem a língua portuguesa. 
Os alunos dos professores portugueses acabavam por ter melhores resultados. Por isso, 
quando exerceu o cargo de coordenador do grupo de docência de Língua Portuguesa, 
seleccionou professores guineenses que dominassem minimamente a língua portuguesa. 
Era uma forma de os alunos ouvirem a língua portuguesa.  
Fez horários, turmas e todo o trabalho inerente à abertura dos anos lectivos; ajudou 
cooperantes estrangeiros a preparar aulas, assumindo o papel de tradutor; referiu que a 
língua portuguesa era maltratada; voltou à Guiné vinte anos depois para dar formação e 
encontrou um país aberto ao liberalismo económico, mas com as mesmas carências 
económicas. A situação de miséria idêntica a si própria…  
Traçou um retrato interessante da cooperação militante comunista de 1975/77 à 
cooperação “empresarial” do Séc.XXI, marcada pela globalização. 
A sua sensibilidade enorme fez-me entender a importância da língua portuguesa no 
contexto da cooperação. 
O seu regresso a Bissau, em épocas diferentes e num contexto de ir contratado para dar 
formação na área da comunicação social, tem-lhe permitido acompanhar a evolução do 
país. As escolas privadas ganham cada vez mais espaço, em detrimento do ensino 
público. Instituíram-se as propinas e há uma grande afluência às escolas privadas, 
apesar de as mesmas serem elevadas. A escola portuguesa é uma das mais procuradas.    
O futuro da cooperação passa por um estreitamento de laços: “uma cooperação mais 
estrita, marcadamente cultural e assumida por todos, contribuinte de um crescimento 
comum. Nós temos imenso que aprender com aquela gente, num processo de 
aprendizagem constante. Eles têm imenso a aprender connosco.”   
  
 
 
 
 



 109 

Entrevista nº4 (Filémon) 
Data: 28/03/05 
Local: Lisboa (sede do sindicato da UGT) 
Duração: 1,5 hora. 
Sexo: Masculino 
Área Profissional actual: Membro da Comissão Permanente da UGT e Presidente da 
Agência Europeia de SHST ( Higiene e Segurança no Trabalho)  
 
Notas: O nosso entrevistado recebeu-nos no seu local de trabalho, um gabinete com 
uma vista majestosa sobre o Tejo. Passamos em revista os seus três anos de cooperação 
em Bissau e deu-me informação sobre alguns aspectos mais actuais do país, porque 
continua a manter contactos com amigos. 
As suas ideias de solidariedade, os ideais veiculados por Amílcar Cabral, levaram a ir 
para a cooperação, porque queria ir ajudar a nação guineense, que construía um país 
novo. 
Contou-me como foi o desembarque em Bissau e aí Filémon falou dos seus “choques” e 
da forma como os resolveu. Já estava preparado para as dificuldades, mas a realidade foi 
bem dura… Do aeroporto foi directo para o alojamento que lhe fora atribuído: 1º, uma 
casa sem telhado; depois, uma casa sem janelas; por fim um alojamento que foi sendo 
melhorado; tudo isto levou-o a encabeçar a Comissão que tinha a seu cargo apresentar 
as reivindicações dos cooperantes.   
Falamos da sua experiência como coordenador de grupo disciplinar, do seu contributo 
para o grupo que tinha a cargo a elaboração dos manuais de História e sobretudo, das 
dificuldades de alojamento e do quotidiano naquele país. 
Conhecedor razoável do país e do funcionamento das instituições acabou por se tornar 
“personna non grata” e não viu o seu contrato renovado, tendo ficado a trabalhar no 
país, mas através de outra instituição. 
Entende que havia uma grande dependência dos cooperantes, encarados como alguém 
que vinha de fora e que tinha a obrigação de fazer tudo, sendo eles “meros 
receptáculos”. Aliás, rezava a história que um aluno tinha respondido num teste que 
quem tinha construído as pirâmides do Egipto, tinham sido os cooperantes.  
Quando chegou o sistema educativo era similar ao português, por diversas razões. As 
estruturas do país estavam abaladas. Havia muitas dificuldades e a primeira prioridade 
era a da sobrevivência, a de arranjar comida. Por isso, as reformas do ensino nem sequer 
se faziam sentir. 
Sentiu a falta de apoio do governo português, na medida em que não havia uma política 
real de cooperação, sustentada, o que condicionou a actuação dos cooperantes. O que 
interessava, nessa altura, era enviar cooperantes e pouco interessava a qualidade. Teria 
sido mais interessante, Portugal ter recrutado gente que fosse canalizada para ajudar a 
elaborar manuais, programas ou dar formação a professores, em vez de desperdiçar 
“mão-de-obra” com aulas no liceu. 
Falámos da globalização e concretizou as suas ideias: rentabilizar esses recursos no 
domínio da solidariedade mundial e da disseminação dos ideais democráticos. O quadro 
da cooperação passa por se estabelecerem acordos profícuos para ambos os países, 
porque o que existia nos anos 80 era muito “bonito”, mas para quem estava no terreno, a 
realidade era bem diferente.     
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Entrevista nº5 (Hera) 
Data: 29/03/05 
Local: Lisboa (residência da entrevistada) 
Duração: Cerca de 2 horas 
Sexo: Feminino 
Área Profissional actual: Psicóloga; área de Reinserção Social. 
 
Notas: À hora marcada lá estava eu. A minha entrevistada é uma pessoa muito calma e 
o seu discurso foi entrecortado por muitos silêncios que tentei perscrutar. É detentora de 
uma experiência interessante, porque esteve 5 anos ao serviço da cooperação, tendo 
integrado as primeiras levas de cooperação, ainda muito no espírito militante e de 
solidariedade. 
Esteve em S.Tomé pelo CIDAC e depois foi para a Guiné-Bissau. Falou-me do seu 
percurso, porque além de ir dar formação a professores, aulas, integrou um projecto na 
área da saúde mental. 
O facto de conhecer pessoas ligadas à resistência nas ex-colónias, a independência 
desses países e o espírito do Amílcar Cabral, fizeram-na enveredar pela cooperação, 
porque também era militante de esquerda. Falou-me da sua desilusão sobre esses 
sistemas, porque encontrou um sistema político igual do leste europeu, muito “pidesco”, 
um sistema que os cooperantes denominavam de “underground”. Tudo se passava de 
forma subterrânea: “essa ausência de liberdade de pensamento, de criatividade, de 
diferenciação, nós sentimo-la logo. Por isso, tínhamos que ter um certo cuidado com os 
nacionais, porque eles não queriam que os nacionais se dessem connosco…para eles 
não terem ideais de quererem abandonar o país. Havia uma máquina muito pesada em S. 
Tomé, pior do que na Guiné.”      
Falou-me da sua participação, em plena “onda revolucionária”, na apanha do café e do 
cacau, trabalho cívico que existia ao fim de semana e no qual participavam, quadros 
políticos, como o ministro, por exemplo e professores cooperantes.    
Foi-me traçando um quadro comparativo entre S.Tomé e Bissau. Primeiro, em S.Tomé, 
sem a influência cubana, a importância dos cooperantes portugueses e do CIDAC era 
enorme; depois, com a chegada dos cubanos ao ensino, apesar de o grupo português, 
[leia-se do CIDAC], ser restrito, perdeu a predominância.   
Em S.Tomé o liceu estava razoavelmente apetrechado. Em Bissau, não havia nada. 
Experimentou novas metodologias, em S. Tomé, do Movimento da Escola Moderna, até 
os cubanos entrarem para o sistema. Depois passou a ser tudo, muito mais controlado. 
Os programas eram similares aos portugueses (na Guiné) e em S.Tomé, até ao controlo 
cubano. Produzia textos de apoio para os formandos (S.Tomé) e alunos (Bissau).  
Notávamos o seu entusiasmo e saudade quando falava de S.Tomé e o desejo de voltar a 
cooperação se tal fosse possível. Acha que “ tem a cooperação no sangue”. Classificou-
se como esotérica e referiu que a sua experiência fê-la renascer noutra dimensão, porque 
em África não há solidão. 
Deu-me contactos de mais pessoas que conhecia e que tinham estado na cooperação. 
Falou-me de uma colega que tinha estado ao serviço da cooperação holandesa, mas que 
estava a viver no Alentejo. Seria interessante ver outro tipo de cooperação. Será que 
conseguirei entrevistá-la? É que essa cooperante está muito tempo fora por ser 
observadora internacional, em processos eleitorais em África.       
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Entrevista nº6 (Vesta) 
Data: 30/03/05 
Local: Lisboa (residência da entrevistada) 
Duração: Cerca de 2 horas 
Sexo: Feminino 
Área Profissional actual: Educação Especial; Aposentada. 
 
Notas: Teve a amabilidade de me receber na sua residência, apesar de se encontrar em 
estado de convalescença. De uma simpatia enorme, pôs-me à vontade e passada a fase 
do preenchimento da ficha de caracterização profissional já estávamos as duas a rir. 
Na década de 70 iniciou a sua carreira com a adesão ao Movimento da Escola Moderna 
e era “contra tudo”. Estava-se em finais do regime fascista. 
Em 1978 decidiu ir para África, fazer cooperação e fê-lo através do CIDAC. Integrou 
uma equipa seleccionada por aquele organismo para ir dar formação a professores 
primários. Embarcou na missão, porque era aventureira e acabou por ficar 4 anos em 
S.Tomé.  
Na sua opinião esta equipa não era constituída por “cooperantezinhos avulso”, mas por 
cooperantes “militantes” que iam ajudar a reconstruir um país, tanto que até participou 
nas campanhas da apanha de café e de cacau. 
Retrata a situação da educação antes e depois da chegada dos cubanos à educação, em 
1980, ano de mudanças radicais. Sentiu-as profundamente porque era a coordenadora do 
projecto e os seus ideais comunistas caíram por terra quando se confrontou com um 
poder centralista e autoritário. 
Sobre a sua “escolinha” em S.Tomé referiu que tinha boas condições e que nesses 
primeiros anos havia de tudo. Formou professores; aplicou novas metodologias; 
resolveu problemas de outros cooperantes, nomeadamente a nível do alojamento. Era a 
interlocutora directa com as autoridades e a apaziguadora de conflitos entre os 
cooperantes. 
Quando os cubanos tomaram conta do ensino adaptou-se e não “estrilhou”, porque 
tiveram o cuidado em intrometer-se pouco no curso de formação de professores. 
No liceu o controlo passou para as mãos dos cubanos, apesar de incompetentes. Era 
prática comum, os cubanos desautorizarem, cientificamente, os professores portugueses.  
No início, os programas e os manuais eram os portugueses. Depois com os cubanos, 
passou-se a uma nova fase. Os cubanos introduziram programas muito rígidos e 
constituíram uma equipa para elaborarem os manuais para o 1ºCiclo. Fez parte dessa 
equipa, em virtude de representar o CIDAC. Lentamente, foi preterida, devido às suas 
ideias “subversivas”. 
Veio desiludida com o rumo que o país tomou. 
Entende que Portugal deve fazer outro tipo de cooperação e que não deve deixar-se ficar 
para trás, porque diversos países estão a ocupar posições chave nesses territórios por 
inércia das políticas portuguesas. O governo português devia investir mais na área da 
educação e deixar-se de mediadas avulsas.  
Lamenta nunca ter ocorrido, publicamente, uma valorização da figura do cooperante, 
por parte das autoridades competentes na matéria. Talvez um dia…quiçá…    
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Entrevista nº7 (Juno) 
Data: 1/04/05 
Local: Costa da Caparica (residência da entrevistada) 
Duração: Cerca de 2 horas 
Sexo: Feminino 
Área Profissional actual: Tradutora 
 
Notas: A nossa entrevistada recebeu-nos de forma afável e recordamos os quatro anos 
ao serviço da cooperação. 
A experiência de alguém que esteve ligado ao ensino e que, por opção o abandona, para 
encetar outra actividade profissional, acaba por nos dar outra perspectiva interessante do 
sistema. 
Como anti-colonialista que era, e fruto do seu espírito aventureiro, decidiu solidarizar-se 
com a jovem nação em construção e partiu para Bissau. Primeiro foram os amigos e 
depois foi lá ter.  
Desgostou-se com o sistema político que encontrou e com o nível de corrupção 
instalado. Esta situação levou a que muitos verbalizassem o seu racismo. 
Falou-me da ditadura imposta pelo Presidente Nino Vieira, da tortura infligida por este 
a chefes balantas, como foi o caso de Paulo Correia e de como isso a revoltou. Essa 
ditadura reflectiu-se no ensino, sobretudo sob a influência do bloco soviético. Numa das 
aulas foi ameaçada por alunos membros do Partido sobre a forma como falava das 
ditaduras, não se tendo intimidado.  
As péssimas condições da escola, não a desmotivaram, até porque os alunos tinham uma 
grande avidez em aprender. 
Falou-me dos programas desadequados à realidade guineense, das aulas ditadas, porque 
não havia materiais didácticos de suporte às aulas e de os alunos estudarem à noite 
debaixo dos candeeiros, junto ao palácio do governador. Vontade férrea aquela de 
aprenderem…Deixou apontamentos para os alunos estudaram, enquanto se deslocou a 
Portugal para vir dar à luz, regressando em seguida, porque não fora substituída. 
O director do liceu ficou-lhe agradecido por ter deixado material para os alunos 
estudarem enquanto estava ausente. 
A sua experiência fê-la ver a vida de uma outra forma e relativizar o conceito de 
riqueza, porque aprendeu a separar o essencial do supérfluo. Sentiu-se uma privilegiada. 
Viu como as pessoas se tornavam solidárias, apesar de viverem com pouco e como era 
fácil partilhar tristezas e alegrias.  
Teceu algumas considerações sobre a cooperação portuguesa, porque entende que uma 
cooperação séria implica uma grande remodelação. Os cooperantes necessitam de 
formação e de passar por uma selecção, porque a competência profissional não é tudo. 
Depois deveria existir uma maior articulação entre os ministérios. Percebia-se que os 
cooperantes deveriam ajudar a formar novos quadros, mas isso não bastava. Uma 
cooperação de futuro deve passar metas, metodologias específicas de trabalho, balizas 
para o desempenho dessas actividades. O governo deve, ainda, delinear a 
operacionalização das acções de cooperação, de forma visível e perceptível. 
Deu-me contactos de colegas que tinham estado na equipa dos manuais e que achava 
que eu deveria entrevistar.   
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Entrevista nº8 (Íbico) 
Data: 4 de Abril de 2005 
Local: Lisboa (Faculdade de Ciências)   
Duração: Cerca de 1,5 H 
Sexo: Masculino 
Área Profissional actual: Docência (Ensino Superior) 
 
Notas: Recebeu-me no seu gabinete de trabalho e pôs-me à vontade. O contacto já tinha 
sido feito há muito tempo e eu sabia que ele iria algum tempo para os EUA, para uma 
especialização académica, pelo que não havia tempo a perder. Iniciámos a nossa 
conversa, preenchendo a ficha de caracterização profissional e fomos logo falando de 
outros cooperantes, na medida em que eu já trazia algumas referências de entrevistas já 
realizadas. 
Íbico é uma pessoa muito simpática e disponibilizou-me bibliografia para a tese. Levou-
me à biblioteca da Faculdade, onde me inscrevi para requisições bibliográficas futuras.    
Os seus ideais levaram-no a embarcar para África: a questão da solidariedade 
internacional canalizada para ajudar países do terceiro Mundo. Desiludiu-se com o 
socialismo que encontrou, porque tinha alguma esperança numa terceira via. Deparou-se 
com uma excessiva burocracia e com um elevado grau de corrupção. 
Fez parte de uma comissão que se constituiu para apresentar reivindicações à 
Embaixada de Portugal, dada a precariedade das condições de vida dos cooperantes. O 
Luís já me tinha falado dessa comissão, porque também tinha sido membro. 
Sobre a sua experiência na cooperação: falou de um perfil de professor não profissional, 
dada a falta de experiência profissional da maioria dos jovens recém-licenciados que 
foram nesse ano para Bissau.  
Foi confrontado com o facto de a maioria dos alunos não dominar a língua portuguesa, 
pelo que enveredou por estratégias que contribuíram para uma aprendizagem maior do 
português. Os tempos eram difíceis e não havia materiais didácticos, pelo que se 
improvisava muito. Por isso sentiu a falta, em termos pedagógicos, de técnicas para 
trabalhar com aquele tipo de público. 
Como não havia manuais, tinha que improvisar textos de apoio. Esse trabalho permitiu 
aos alunos desenvolver um espírito crítico, uma capacidade de análise e de síntese. 
Utilizou uma metodologia interactiva, assente no diálogo (pergunta/resposta). Adaptou 
o programa que existia e fez uma gestão muito livre do mesmo. Não o cumpriu, porque 
perdeu muito tempo a explorar temas de História Universal e de História de África. 
Também, ninguém lhe “pediu contas” sobre o cumprimento ou não do programa. 
O sistema educativo era uma cópia do português, mas do tempo colonial. O liceu 
abarcava todos os anos de escolaridade, a seguir ao ensino primário. A falta de quadros 
era uma das razões para que o sistema se mantivesse assim e a própria situação do país, 
dadas as carências que se faziam sentir em todas as áreas.  
O interesse pela cultura guineense e as relações sócio -afectivas que estabeleceu 
influenciaram o seu modo de ser, de forma positiva. Foi um ano de “crescimento 
pessoal”. Sentiu a falta de apoio das entidades que tutelavam a cooperação. 
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Entrevista nº9 (Têmis) 
Data: 6 e 12 de Abril de 2005 
Local: Vale de Amoreira (escola onde lecciona)  
Duração: Cerca de 3 horas 
Sexo: Feminino 
Área Profissional actual: docência (Ensino Básico) 
 
Notas: Têmis é uma pessoa muito extrovertida e alegre. Rimo-nos imenso com as suas 
recordações sobre o período de cooperação, sobretudo com o medo que tinha da 
bicharada. Foi uma luta, mas conseguiu vencer o medo que tinha das baratas. 
Confidenciou-me que queria ter ficado lá mais tempo, mas que regressou por causa da 
mãe. 
A entrevista dividiu-se em duas partes, porque afinal tinha muito que contar. Da 
segunda vez reunimo-nos na escola e entre um ou outro encarregado de educação que ia 
recebendo, lá fomos conversando. Ao ruído próprio dos corredores, quando chegou o 1º 
intervalo, apareceram os alunos que a procuravam por isto ou por aquilo. Fiquei com 
receio que as condições acústicas não fossem, as melhores, mas lá consegui obter as 
informações.   
Começou por me falar do seu percurso profissional e da desistência do curso de Direito, 
já no 4º ano, para ingressar noutro curso que a conduziria à docência já que não tinha 
conseguido entrar para a carreira diplomática. O ingresso na cooperação é a alternativa 
para ganhar dinheiro, para testar o seu espírito aventureiro e para ir ver o socialismo 
africano “in loco”.  
Falou da repressão imposta pelo regime do Nino Vieira, da prisão de alguns 
portugueses, da actividade dos cooperantes de Leste, alguns ao serviço da KGB. 
Participou num projecto para a elaboração de um livro sobre a História da Guiné, o qual 
não chegou a ser publicado. Recolheu testemunhos junto dos anciãos, nas tabancas e 
transcreveu-os, ajudando ao desenvolvimento da História local.   
A sua afectividade para com os alunos ajudou-a a superar todas as dificuldades porque 
não havia materiais de apoio às aulas. As carências eram excessivas: não havia papel; 
não havia fotocopiadora, para reprodução de textos; não havia livros para pesquisas; 
portanto, o comum era ditarem os apontamentos. Havia escolas primárias ao ar livre. 
No liceu, havia muitos cooperantes de diversas nacionalidades, sendo que os mais 
exigentes eram os portugueses. Os cubanos já controlavam o ensino, porque o modelo 
de avaliação era o seu, mas havia programas similares aos portugueses e os manuais que 
existiam eram os portugueses.  
A nossa entrevistada, quando começou a dar aulas no liceu, em Bissau, tinha a sensação 
de estar no seu liceu antigo, em Portugal, com um sistema educativo tradicional, mas 
com algumas colagens impostas pelos cubanos e russos: “Eu tinha a sensação de estar 
no meu antigo liceu, com algumas adaptações. Vigorava um sistema educativo 
tradicional, que não passava de uma cópia do português, com colagens de países que 
estavam lá a influenciar as políticas, que não éramos nós.” Acrescentou, que “não havia 
uma política educativa. Não havia uma Lei de Bases” 
Aprendeu a viver sem televisão, sem as tecnologias e a bastar-se a si própria. Sobre a 
cooperação refere que Portugal podia fazer mais e sem grandes paternalismos. 
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Entrevista nº10 (Robigo) 
Data: 7 de Abril de 2005; 13 de Novembro de 2006 
Local: Lisboa (Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação)  
Duração: Cerca de 3 H 
Sexo: Masculino 
Área Profissional actual: Docência (Ensino Secundário) 
 
Notas: Depois de vários contactos e adiamentos marcámos a entrevista. O nosso 
entrevistado estava meio adoentado pelo que decidimos logo não avançar muito e 
depois marcar a segunda fase da realização da entrevista. Tal só veio a ser possível 
muitos meses depois, dada a sua agenda ocupadíssima. Mas, valeu a pena, porque tinha 
um espólio pessoal de documentos que me permitiram traçar um quadro documentado 
da cooperação, em S. Tomé, nesses anos. 
De uma imensa afabilidade, lá me foi revelando, através de documentos que me ia 
mostrando e que depois me veio a enviar electronicamente, como foi a cooperação nesse 
tempo. Vi a lista nominal dos cooperantes; a forma como se constituiu a Comissão 
reivindicativa; as cartas escritas com todas as reivindicações; o modelo de contrato; as 
actividades pedagógicas que foram sendo realizadas…dois dossiers repletos de fontes 
inéditas. Comentamos os dois que tanta reivindicação só tinha sido possível, dada a 
conjuntura da época…aquilo era a autonomia a mais e rimo-nos. 
O papel da Comissão era o de apresentar as reivindicações a uma só voz e, 
simultaneamente, contribuir para a concretização do estatuto de cooperante, que nessa 
altura se encontrava em redacção ministerial. Perguntei-lhe, passados estes anos todos, 
se realmente achava que tinha contribuído para a construção do estatuto legal de 
cooperante que veio a ser promulgado em 1985. Respondeu-me que sim e referiu ainda 
que “houve uma certa pressão no sentido de fazer com que Portugal promovesse uma 
ajuda maior a S. Tomé, em contraponto a que era dada por Cuba. Isso traduziu-se, na 
questão do Centro Cultural, porque foi nessa altura que se montou o Centro.”.  
Havia carência de materiais didácticos, mas arranjavam forma de a ultrapassar pedindo, 
papel ou tinta às diversas embaixadas. Não havia manuais, pelo que tinham que fazer 
apontamentos e dar aos alunos. 
Foram anos de carência alimentar, mas organizavam-se e, em grupo iam conseguindo o 
essencial. A rotatividade na deslocação às roças, para adquirirem bens alimentares, 
permitia uma maior interacção entre os cooperantes. 
Como já tinha ouvido falar dos conflitos entre portugueses e cubanos, pedi ao meu 
interlocutor que me desse a sua opinião sobre o assunto. Ao que parece os casos de 
conflito foram pontuais, alguns até movidos, por cooperantes portugueses, sub-
repticiamente. Os cubanos controlavam o ensino e era necessário entregar os planos de 
aula, situação que gerou alguns conflitos, porque muitos cooperantes não lhes 
reconheciam competência científica.   
A organização curricular, na maioria das disciplinas, era semelhante à portuguesa; o 
modelo de avaliação era o cubano.  
Como forma de melhorar o sistema de cooperação entende que devia existir uma maior 
articulação com outros organismos internacionais, que também de dedicam à 
cooperação.       
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Entrevista nº11 (Cadmo) 
Data: 10 e 17 de Abril de 2005 
Local: Vila Nogueira de Azeitão 
Duração: 2,5 H 
Sexo: Masculino 
Área Profissional actual: Advocacia 
 
Notas: Cadmo é uma das pessoas que integrou os primeiros cooperantes que partiram 
para África com o espírito revolucionário, para ir ajudar a “arrumar a casa”. Estávamos 
em 1977. A Revolução tinha acontecido há pouco tempo. Muito conversador, lá me foi 
falando do seu espírito aventureiro. É que apesar de estar desempregado, não foi esse o 
factor que o empurrou para Bissau. Ele até podia ter ido para o Norte da Europa.  
A sua visão mitológica (areais douradas, praias douradas), baseada em filmes e 
romanceada, esboroou-se quando desembarcou em Bissau e a partir daí a lógica passou 
a ser a do “salve-se quem puder”. Adaptou-se. 
As dificuldades eram resolvidas por “expedientes próprios”, com recurso ou não aos 
“veteranos” que estavam lá desde 1974, designados por “papas”. Nesse período a 
cooperação era pouco consistente e não era levada a sério pelas entidades políticas 
portuguesas. Alguns portugueses, de cooperantes passaram a especuladores financeiros, 
com as trocas cambiais. 
Nesse período havia bens alimentares e nas lojas havia stocks deixados pelos 
portugueses. 
O liceu ainda se chamava Honório Barreto. Havia tudo: giz, quadros, cadernos, lápis e 
canetas. Havia papelarias onde comprava papel para dar aos alunos mais carenciados. 
Utilizou um novo método para ensinar português aos alunos, porque mal o dominavam. 
Viveu numa tensão dialéctica, ao longo do ano lectivo, entre um sentimento de culpa, 
devido à situação de colonialismo a que o país esteve sujeito e a necessidade de ajudar, 
de remediar, de solucionar, coisas que foram mal feitas pelos portugueses. Compreendia 
e desculpabilizava qualquer tipo de comportamento menos democrático. “Eu andava 
sempre com aquela tensão de ajudar naquilo que de mal se tinha feito. Eu representava o 
povo português e houve sempre essa tensão. Mas, sempre fui bem tratado. Pode ter 
acontecido um ou outro comentário sobre os colonizadores, mas nada de relevante.”  
O sistema educativo era igual ao de Portugal e muitos cooperantes tinham um tal nível 
de exigência que muitos chumbavam os alunos todos; isso trouxe-lhe dissabores, porque 
tinha uma perspectiva diferente. Adaptou textos para tentar suprir o disfuncionamento 
entre a língua falada e a escrita. 
Veio desiludido com tudo: sistema de ensino, da saúde, corrupção, sociedade classicista, 
com a elite e com a fome que existia. Encontrou uma sociedade cheia de vícios. As 
crianças pediam esmola e isso, para si, foi violento.  
Actualmente, entende que a cooperação devia ser adaptada, país a país, com os devidos 
recursos e meios e devia assentar em benefícios recíprocos. Em finais de 70, a 
cooperação era feita “em cima do joelho”. E acabou dizendo que “a intenção era 
razoável, mas nunca foi levada a sério, nem pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
nem pelo Ministério da Educação. Não estava bem delineada. Não era consistente. A 
cooperação funcionava com a boa vontade dos cooperantes que iam para lá e que eram 
lançados às feras e ao Deus dará.”      
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Entrevista nº12 (Hilas) 
Data: 17 e 19 de Maio de 2005 
Local: Lisboa (local de emprego) 
Duração: Cerca de 1 H 
Sexo: Masculino 
Área Profissional actual: Advocacia; Ex – Secretário de Estado. 
 
Notas: Depois de um telefonema a marcar a reunião, por parte da sua secretária, fui ter 
ao seu escritório e conversamos rapidamente sobre os objectivos da entrevista e o que 
pretendia. Como se avizinhava a hora de almoço e a sua agenda estava carregadíssima, a 
entrevista ficou marcada para o dia seguinte. 
No dia seguinte fui ter de novo ao seu escritório e entre telefonemas e demais assuntos 
que tinha por tratar, com toda a urgência, fomos conversando. Na realidade foi de uma 
grande amabilidade ter-me recebido, porque penso que nunca teria tido o tempo 
necessário, se não tivesse querido ajudar-me a obter informação. 
Aliás, o telefone não parou de tocar, entre declarações para a rádio e outros assuntos 
urgentes. Como me viu espantada disse, com um sorriso: “Deve estar a pensar como é 
que ainda não morri de enfarte…” ao que respondi: “ Deve ter cuidado consigo, porque 
a vida não é só trabalho…” E pôs-me à vontade, se bem que eu me tivesse mantido um 
pouco nervosa, porque dominava mal as matérias que estavam sob alçada do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e era o meu primeiro entrevistado com responsabilidades 
políticas. 
Falou-me das prioridades do governo: investir na língua portuguesa, apoiar a CPLP, dar 
importância à lusofonia, promover a criação das escolas portuguesas com currículos 
iguais aos nacionais e de centros culturais (ampliá-los ou construir de raiz). 
Havia uma grande finalidade, que era a de se investir na formação, para que lentamente 
a cooperação, na área do ensino, deixasse de ser necessária: “ Entendeu-se ser mais 
importante investir na formação do corpo docente desses países e intervir-se na 
reestruturação dos programas escolares. O objectivo era que os nacionais se fossem 
formando e ocupando os postos que eram ocupados pelos cooperantes.”   
Durante o seu período de governação já não havia os grandes contingentes de 
cooperantes, porque se decidiu investir, localmente, na formação de professores e na 
reestruturação dos programas escolares. Apoiou a publicação de manuais para os 
PALOP. Os meios de comunicação, como a Televisão, através da RTP África e RTI, 
tiveram um papel muito importante na difusão da língua. 
Tentou melhorar as condições de habitação dos cooperantes com a aquisição de 
apartamentos. Quando se deslocava em visita oficial tinha o cuidado de contactar com 
os cooperantes. 
Entende que Portugal deve reforçar a sua estratégia junto das organizações mundiais de 
modo a assumir uma cooperação mais multilateral, do que bilateral. 
Perguntei-lhe porque não havia uma avaliação sistemática das acções de cooperação, 
ponto fraco referido por todos os cooperantes, ao que respondeu que falta essa cultura 
de avaliação na administração pública, em Portugal. Aliás, a própria cooperação é um 
desperdício de recursos, por ser tão descentralizada. 
Sobre o futuro da cooperação remeteu-me para o actual Secretário de Estado. 
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Entrevista nº13 (Héstia) 
Data: 27 de Maio, 3 e 17 de Junho de 2005 
Local: Lisboa (local de trabalho) 
Duração: Cerca de 6 horas 
Sexo: Feminino 
Área Profissional actual: Empresária 
 
Notas: Conversar com alguém que esteve 16 anos em cooperação, não poderia ser feito 
de uma única vez. E assim foi…A nossa conversa repartiu-se por três tardes espaçadas 
no tempo. A Gi tinha uma memória fantástica e lembrava-se de tudo. Rimo-nos imenso 
com as suas estórias. Conhecia a sociedade guineense de fio a pavio. O seu pai fora 
pioneiro na cooperação. Tinha estado em Bissau, durante 2 anos lectivos (79/80 e 
81/82), a dar aulas de Português. O pai chegou e ela substituiu-o na cooperação, 
partindo para Bissau. 
Não se cansava de falar e sempre com um sorriso nos lábios. 
Embarcou em 1982, período de grandes dificuldades e regressou, em 1998, devido à 
guerra. Viu a Guiné sofrer diversas transformações: de uma economia centralizada ao 
neo-liberalismo económico; do centralismo político à revolta militar, passando pela 
eliminação física de quadros políticos; do ensino público ao privado, entre as mais 
importantes.   
Os grandes contingentes de cooperantes foram diminuindo e no fim só já havia duas 
pessoas no liceu. Foram sendo substituídos por professores que iam, pelo Instituto 
Camões, para dar formação aos guineenses, que ao contrário dos “pobres” cooperantes 
de início, já ganhavam muito bem.  
A falta de condições e de verbas transformou a cooperação. Serviu de intermediária na 
contratação de professores, mas como as condições eram más, estas foram rareando. 
Viu nascer a Escola Portuguesa e outras escolas privadas, onde pagavam os salários aos 
professores, o que fazia com que muitos abandonassem o ensino público. O ensino 
público ia-se deteriorando. Explicou-me que tipo de intervenções o Banco Mundial 
apoiou, no liceu. 
Durante dezasseis anos deu aulas no liceu, na escola portuguesa, aos suecos, no Centro 
Cultural Português, desenvolvendo uma prática pedagógica coadunada às dificuldades 
encontradas no terreno. Comprava materiais didácticos para os seus alunos e às vezes 
roupa e calçado.        
Sentiu-se sempre uma privilegiada, porque casou com um cooperante francês que 
trabalhava para o Banco Mundial e para outras instituições internacionais, pelo que era 
bem recebida pelo corpo diplomático. Empenhou-se em obras sociais e lamentou que a 
guerra tivesse destruído o trabalho realizado, porque as escolas foram destruídas e os 
alunos perderam o pouco que tinham. 
Entende que a cooperação deve investir na expansão da Língua Portuguesa e, também, 
noutros sectores. Os Secretários de Estado da Cooperação deviam passar temporadas 
nos PALOP para se aperceberem dos verdadeiros problemas de África, porque há muito 
que fazer. O mais importante é “ o envio de professores para o primeiro ciclo, sem 
prejuízo dos outros ciclos de ensino.” Em sua opinião há muitos apoios internacionais, 
mas não existe uma articulação entre os organismos dos diferentes países. 
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Entrevista nº14 (Taumas) 
Data: 5 de Julho de 2005 
Local: Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP)  
Duração: 1,5 H 
Sexo: Masculino 
Área Profissional actual: Docente do Ensino Superior; Embaixador Aposentado. 
 
Notas: A entrevista resultou de uma carta que escrevi ao Sr. Embaixador para que me 
pudesse conceder a entrevista. Como trabalhávamos na mesma instituição de ensino 
superior foi fácil marcar a entrevista. Já nos havíamos cruzado pelos corredores, mas 
cumprindo o mero formalismo do cumprimento. Quando começamos a conversar 
verifiquei que o Sr. Embaixador tinha um sentido de humor invulgar, o que foi 
excelente para falarmos de África, neste caso de S. Tomé. 
Depois de ter entrevistado dois cooperantes de S. Tomé, estes tinham-me recomendado 
que falasse com ele, porque tinha sido uma pessoa que tinha ajudado a resolver muitos 
problemas e como tal era bem visto pelos ex-cooperantes. 
No fundo interessava-me saber como funcionavam as embaixadas e ouvir uma 
explicação plausível sobre o que já ouvira frequentemente, ou seja, que as embaixadas 
não faziam nada, que não ajudavam e que as suas actividades se resumiam às 
comemorações do dia da raça (10 de Junho) e nada mais. 
Interessava-me perceber como se executava a política de cooperação. Comecei por 
perceber que em 1978, não havia programas de cooperação e que “ era tudo do género 
coração ao vento e muito boa vontade”, porque os arquétipos do passado estavam 
presentes e havia muitas dificuldades decisórias por parte dos ministros locais. Só nos 
anos oitenta é que se começaram a formalizar e a definir as acções de cooperação, 
porque havia que se ultrapassar a herança colonial. 
Falou-me das dificuldades alimentares, de alojamento, da falta de transportes que os 
cooperantes tiveram que enfrentar. A embaixada fazia o que podia e reunia com os 
cooperantes. A familiaridade que se instalou, até porque a hierarquia se esbatia na ilha, 
facilitou a convivência entre todos.  
Nesses anos difíceis, a cooperação foi uma epopeia vivida por jovens cooperantes, com 
mais ou menos formação, com mais ou menos problemas pessoais, que dentro das suas 
capacidades, das suas limitações e das da embaixada, tiveram que conquistar espaço aos 
cubanos e demais europeus de Leste. Registo uma pequena passagem a esse propósito, 
quando o nosso interlocutor conversava com um Ministro local, em que este último 
dizia: “ Sim…a nossa relação histórica com a RDA…” E ele respondeu-lhe: “…Eu 
como gosto muito de brincar, respondi-lhe: Meu caro Ministro, se as vossas relações 
com a RDA são históricas, com Portugal são proto-históricas…”  
A cooperação foi-se “fazendo e aprendendo” e a própria orgânica da cooperação, 
também, se foi criando.  
Sobre o trabalho da embaixada, disse-me que os cooperantes desconheciam as 
actividades da embaixada, pelo que se fixavam apenas em comemorações. Pura 
ignorância a dos cooperantes, o que era normal, porque a Embaixada executa as 
directrizes do Ministério dos Negócios Estrangeiros em matéria de política externa.  
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Entrevista nº15 (Artemis) 
Data: 8 de Março de 2006 
Local: Barreiro (em casa da própria) 
Duração: Cerca de 1,5 h 
Sexo: feminino 
Área Profissional actual: Docência (Ensino Secundário) 
 
Notas: Uma entrevista que me pôs em contacto com alguém que vai na década de 
noventa, com outras condições de alojamento e numa conjuntura sócio -política e 
económica diferente. De facto pude constatar que muita coisa havia mudado, desde os 
idos de oitenta. Ainda por cima, a minha entrevistada era uma pessoa conversadora e 
risonha, que me pôs à vontade em sua casa e me esmiuçou tudo. 
Havia diversas fases para o recrutamento dos cooperantes: envio de currículo, pré-
selecção e entrevista. 
O discurso já era diferente, porque os cooperantes já tinham um bairro próprio e 
recebiam um subsídio de alojamento (o equivalente a 50% do ordenado). Mas no final 
verifiquei que a não renovação dos contratos e a vinda de um dia para outro para 
Portugal desse grupo de cooperantes esteve relacionada com reclamações sobre as 
condições.  
Explicou-me que tentou manter-se afastada do grupo que fazia reclamações. Nesse ano 
embarcaram cerca de trinta cooperantes. Mas de nada valeu, porque acabaram por ser 
todos penalizados com um regresso obrigatório. Ela conhecia bem as cláusulas do 
contrato que tinha assinado, pelo que fazia ver aos colegas que deviam mudar de 
postura, discurso que se esvaiu no tempo e no espaço. 
Por esta altura já não havia cooperantes estrangeiros no ensino. Já havia televisão, meio 
pelo qual tinham conhecimento de tudo o que se passava na ilha. 
 As dificuldades existentes nas escolas mantinham-se e teve que criar estratégias 
diferenciadas para dar aulas laboratoriais sem laboratório. Não havia computadores na 
escola que pudessem ser utilizados, nem fotocopiadoras e os alunos não tinham livros. 
Mas havia um Centro de Competências Nónio, criado pelo GAERI, onde a Internet 
funcionava muito lentamente. 
Deu aulas em dois estabelecimentos distintos, escola pública e escola privada; explicou-
me que o Instituto Diocesano estava apetrechado como uma escola de cá. Ou seja, a 
rede privada fazia concorrência à pública, porque tinha melhores condições. 
Os professores cooperantes continuavam a ser os “pobrezinhos” e mal pagos em relação 
aos outros.  
Enquanto metodóloga deu formação aos docentes. Os programas eram iguais aos 
nossos, “porque não havia condições para mudar”. Relatou-me as dificuldades sentidas 
e a forma como as ultrapassou. Referiu que o sistema educativo era parecido com o 
nosso, “ a maneira de avaliar é que não.” Sobre políticas educativas referiu que se 
existissem era apenas “ no papel”, porque Portugal era o modelo: “ só que parece, às 
vezes, que eles vieram buscar os erros, porque não conseguiram adaptar aquilo à vida 
deles. É diferente.”   
O seu carácter afectivo e o convívio que manteve com alunos e outros amigos são 
razões suficientes para regressar a S. Tomé...Talvez um dia!   
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Entrevista nº16 (Céleo) 
Data: 10/03/2006 
Local: Setúbal (Escola Superior de Educação) 
Duração: Cerca de 1h e 30m 
Sexo: Masculino  
Área Profissional actual: Docência (ensino Superior) 
  
Notas: Com esta entrevista iniciei o contacto com um conjunto de professores da Escola 
Superior de Educação de Setúbal que, no âmbito da cooperação, se deslocaram em 
missões de curta duração, a diversos PALOP, para dar formação aos professores 
africanos.  
Por esta altura a cooperação começava a tomar um outro rumo. Portugal enviava 
professores pelo Instituto Camões e havia missões de outras instituições portuguesas, do 
ensino superior, que se deslocavam ao terreno, quer por 15 dias, três semanas, ou três 
meses. 
Céleo começou por me dizer que já não se lembrava de nada; que já tinham decorridos 
muitos anos; que a sua experiência não era a das mais importantes; que havia pessoas na 
casa que sabiam mais que ele; que falasse com este ou com aquele e lá me ia dizendo os 
nomes. Sosseguei-o e disse-lhe que era mesmo assim e que me contasse o que se 
lembrasse. No final o seu testemunho era maior do que ele poderia imaginar.  
Começamos a nossa conversa, com o preenchimento da ficha e claro falou-me logo de 
Timor, onde tinha estado mais recentemente. Imagens claras sobre um país de que 
muito se tem falado. Inflectimos para a África e pedi-lhe que me explicasse o que eram 
as missões da E.S.E. e que projectos estavam em curso nessa época; como era a 
formação…enfim a minha curiosidade era infinita, até porque a Gisela me falara muito 
dos professores de Setúbal. Realizou missões a Cabo Verde, Guiné, S.Tomé, 
Moçambique, Timor e confidenciou-me que iria a Angola brevemente. 
A formação ministrada abrangia diversas áreas: Matemática, Língua Portuguesa, 
Ciências, Expressões. Iam diversos professores, às vezes dois de cada vez e cruzavam-
se nos aeroportos.  
A sua disponibilidade e o desafio que entendeu ser a cooperação levaram-no a ir dar 
formação na área da Matemática e a produzir materiais para “facilitar as 
aprendizagens”. A grande dificuldade residia no facto de se enviarem materiais de cá 
para lá e de não se distribuírem atempadamente, pelo que a desmultiplicação que se 
pretendia, acabava por não se concretizar. 
Falamos do projecto “Consolidação dos sistemas educativos” que envolveu diversos 
parceiros. Sobre os programas e manuais cheguei à conclusão que eram os cooperantes 
que os produziam, ancorados na realidade de cada país. Criavam guiões para as “zonas 
mais difíceis” em termos curriculares. Céleo fez um programa para uma disciplina de 
informática, para Cabo Verde, similar à nossa disciplina de TIC (9º e10º anos). 
Tendo em conta a externalização das nossas políticas educativas referiu que, teve 
sempre prudência para que os manuais que produziram se adaptassem às realidades 
locais. Falamos ainda da desarticulação existente entre os ministérios envolvidos na 
cooperação portuguesa. E claro…o “bichinho” pela cooperação mantinha-se vivo, tanto 
que já estava pronto para embarcar em nova cooperação, apesar de esta estar mais 
“controlada” por empresas, que concorriam aos projectos e com outros mecanismos de 
apoio.   
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Entrevista nº17 (Ergino) 
Data: 20/03/2006 
Local: Lisboa (Gabinete de trabalho do próprio) 
Duração: 1,5 h 
Sexo: Masculino 
Área Profissional actual: Aposentado 
 
Notas: Finalmente depois de uma carta enviada em Junho de 2005, consegui fazer a 
entrevista. Uma agenda sobrecarregada do meu entrevistado e múltiplas viagens pelo 
exterior, fizeram com que só conseguimos conversar nove meses depois. Como tinha 
tempo, não houve problema, até porque toda a informação que vim a recolher foi de 
extrema importância para eu perceber os mecanismos da cooperação e a (des) 
articulação entre os Ministérios da Educação e dos Negócios Estrangeiros.   
Ergino exerceu o cargo de Secretário de Estado da Cooperação num período conturbado 
da conjuntura da política portuguesa e a nível internacional estávamos perante o conflito 
Leste/Oeste. Portugal perdera terreno nos PALOP e havia urgência em recuperar esse 
espaço vazio.  
O empenho governamental era enorme, pelo que foi nomeado um membro do governo 
para tratar, exclusivamente, das relações com África, ou seja Ergino foi o único 
Secretário de Estado da Cooperação para o Desenvolvimento, porque depois a 
designação do cargo alterou-se. O governo criou uma Secretaria de Estado, depois de ter 
ponderado se haveria de criar ou não um ministério. Mas a descolonização estava muito 
presente e “a tensão era muito grande”, nas suas palavras. 
Explicou-me que a cooperação era uma questão que não tinha discussão, porque todos 
os partidos apostavam na retoma das relações com África. O governo pretendia 
preservar com grande rigor a igualdade entre estados. O envio de jovens cooperantes era 
uma forma de reatar relações de amizade, porque no fundo, os portugueses continuavam 
a ser “benquistos” por aquelas populações. Os jovens eram um bom elo de ligação. O 
objectivo era o de reatar “rapidamente” relações de amizade que conduzissem ao 
progresso daqueles povos. 
Disse-lhe que tinha um feedback positivo da sua actuação, porque os cooperantes que 
tinham feito parte de comissões, me tinham dito que ele tinha ajudado a resolver 
problemas relacionados com o alojamento. Na realidade, apesar de ser da competência 
dos governos locais assegurar as condições mínimas de alojamento, ele sabia que tal 
não acontecia, pelo que teve sempre a preocupação de tratar com carinho os cooperantes 
e resolver problemas como arranjar ventoinhas ou frigoríficos. 
Sobre a articulação entre os ministérios (Educação/Negócios Estrangeiros), verifiquei o 
que todos me tinham dito, ou seja que era nula. Porquê? Contingências da 
época…inexistência de um quadro teórico de cooperação.  
Da conversa que tivemos verifiquei que era um político que levava a “sua avante”, não 
se deixando intimidar por pressões externas, num período em que o Leste europeu tinha 
um peso muito grande nos PALOP. Um homem de convicções e de afectos por África, 
que não desistia, nem cedia. Para grande mágoa sua não conseguiu concretizar a 
construção do Bairro de cooperantes na Guiné e em S.Tomé. Outros projectos não 
tiveram exequibilidade porque “um belo dia o governo caiu!” 
No final ofereceu-me uns textos seus, publicados para perceber melhor as questões 
relacionadas com a cooperação.  
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 Entrevista nº18 (Tétis) 
Data: 6 de Abril de 2006 
Local: Almada (Esc. Secundária Anselmo de Andrade)  
Duração: 1 h e 45 m 
Sexo: Feminino 
Área Profissional actual: Docência (Ensino Secundário) 
 
Notas: Agora que estávamos em plena pausa lectiva era mais fácil conversarmos. Já 
tínhamos trocado algumas impressões para agendar a entrevista, o que tornou tudo mais 
fácil. 
Entre o trabalho em mãos, porque a minha interlocutora é gestora de uma escola, lá 
fomos conversando com algumas interrupções pelo meio. Pelo menos o ambiente era 
calmo e não havia o barulho normal dos corredores da escola, de quando se está em 
actividade lectiva.  
 Esteve em S.Tomé e na Guiné, o que permitiu, a meu pedido, ir estabelecendo algumas 
comparações entre estes dois países. Novamente, o que Hera me tinha dito e, também 
Vesta…Acabam sempre por gostar mais da experiência de S.Tomé. 
Sempre quis ser professora e nunca se viu sem ser como professora, aliás começou por 
leccionar turmas do 1º ciclo e acabou com turmas do ensino secundário. 
O acesso à cooperação resulta, por um lado, do imaginário que tinha sobre o império 
colonial, porque o seu pai fora da força aérea e viajava muito para África; por outro, dos 
seus contactos com o CIDAC e com o que ia sabendo pela comunicação social. 
Apontou, ainda, outros factores que a motivaram e a fizeram viver com satisfação os 
dois anos lectivos aí passados: espírito de aventura e trabalho; desejo de contribuir para 
o crescimento de jovens repúblicas; espírito de solidariedade; espírito de 
voluntariedade; vontade de viajar e de conhecer África. Aliás, nada a surpreendeu, à 
excepção de um ou outro susto, quando viajou entre os Camarões e a Guiné Equatorial, 
porque já ia à espera de qualquer tipo de dificuldade e tinha-se informado minimamente 
sobre a cooperação. 
Naqueles anos, era importante ajudar na reconstrução do país, pelo que participava nos 
“sábados de militância”, ou seja executava trabalhos cívicos, tais como, capinar, pintar, 
limpar espaços exteriores da escola, apesar de mal saber mexer numa enxada.  
Entende que deu um grande contributo para o ensino da história de África, tendo 
produzido materiais para esse efeito. Contribuiu para “criar uma consciência maior 
daquilo que era a História desse território”. 
Fez parte de uma equipa multidisciplinar que reformulou programas e currículos. As 
condições de trabalho, apesar de todas as dificuldades eram melhores em S.Tomé, do 
que na Guiné. A motivação dos alunos recompensava qualquer esforço despendido 
pelos professores.    
O trabalho dos cooperantes nunca foi reconhecido publicamente e considera que o 
espírito da cooperação está desvirtuado, porque professores com muita experiência e 
que gostariam de ir para a cooperação, não podem ser recrutados. “ Na minha opinião 
este tipo de cooperação é uma cooperação pouco séria, porque aquilo que se está 
exportar é mão-de-obra desempregada. Há desemprego em Portugal. Há gente 
qualificada. Se calhar, uma cooperação mais séria apontaria para outro tipo de pessoas.” 
Tal como há 20 anos atrás, recrutam jovens que mal conhecem o sistema educativo e 
que nunca ouviram falar de revisão curricular. Repetem-se os mesmos erros.  
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Entrevista nº19 (Atena) 
Data: 2 de Maio de 2006 
Local: Setúbal (Escola Superior de Educação) 
Duração: 1h e 30m 
Sexo: Feminino 
Área Profissional actual: Docente (Ensino Superior) 
  
Notas: Depois de ter entrevistado Céleo fiquei com uma visão diferente sobre a 
cooperação e verifiquei que havia uma outra realidade encetada nos anos 90, pelo que 
tinha que explorar mais o contributo dos professores da Escola Superior de Educação de 
Setúbal, dada a grande experiência que tinham com os PALOP.  
Refira-se que o facto de eu conhecer diversos professores desta instituição, pelo facto de 
a minha escola ter desenvolvido projectos apoiados pela E.S.E., dos quais eu era a 
responsável, facilitou os contactos. Seria difícil entrevistar todos os docentes, pelo que 
optei, por aqueles que todos me diziam ser os mais indicados. Todos me falavam do 
Professor Raul Fernando “ a alma da cooperação” daquela casa, mas infelizmente 
desaparecido há alguns anos. 
Depois de uns contactos por via electrónica, consegui agendar a entrevista, com uma 
das professores que todos me diziam ser a que mais me poderia a ajudar a perceber o 
trabalho desenvolvido com os PALOP. E de facto assim foi. Atena explicou-me que já 
não existiam os grandes contingentes de cooperantes da década de 80. Agora Havia 
leitores colocados pelo ICALP, posterior Instituto Camões.    
Depois falamos dos projectos em que esteve envolvida. Em 1985 e começou a trabalhar 
para “África” e em 1991 deslocou-se ao terreno. A partir daí, empenhou-se em 
múltiplas actividades, todas elas relacionadas com a área de formação dos docentes e de 
produção de materiais didácticos. 
Os projectos eram apoiados pelo Ministério da Educação, Fundação Calouste 
Gulbenkian e outras entidades. De entre os projectos em que esteve envolvida, 
destaque-se “ Ensino – aprendizagem da Língua Portuguesa no Ensino Básico da 
Guiné-Bissau” e “Consolidação dos sistemas educativos”. Participou na elaboração de 
programas e em reestruturações curriculares.  
A prioridade era a da produção de manuais de Língua Portuguesa para o Ensino Básico 
(do 1º ao 6º ano), os quais reflectiriam uma metodologia de ensino-aprendizagem da 
língua portuguesa, como língua não materna. Simultaneamente fazia-se a formação de 
professores e uma avaliação para se procederem às alterações aos projectos em curso. 
Falamos das condições das escolas. Verifiquei que continuavam a existir as mesmas 
carências. Estas acabavam por ser colmatadas pelo envio de material através do ICALP 
e havia um grande apoio por parte do Centro Cultural Português, na pessoa do seu 
director. 
Falamos ainda da transferência de valores. Explicou-me que houve sempre a 
preocupação de adaptar, à realidade africana, tudo o que iam produzindo, até porque no 
terreno existiam os “homólogos”, que faziam pesquisa de textos locais. Tal como 
referiu: “ Fazíamos transferências de outras experiências, mas de preferências 
africanas”. 
Os manuais produzidos viriam a receber um prémio atribuído pelo 7º salão Expolíngua 
de Portugal, o prémio “Inovação e Línguas”.  
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Entrevista nº20 (Métis) 
Data: 23 de Maio de 2005 
Local: Setúbal (Escola Superior de Educação) 
Duração: 1h e 30 m 
Sexo: Feminino 
Área Profissional actual: Docência (Ensino Superior) 
 
Notas: Mais uma vez reatava a conversava sobre os projectos desta Escola, através dos 
seus actores. Métis tinha estado em Cabo Verde e em Bissau. O projecto principal em 
que tinha participado era o PREBA (Programa de Renovação e Extensão do Ensino 
Básico), mas na vertente da formação de professores. 
Foi por acaso que entrou no projecto, mas adquiriu uma experiência positiva.  
Traçou-me um quadro comparativo entre Bissau e Cabo Verde, com nítida vantagem 
para este último. Os formandos eram seriados pelas entidades locais e depois 
desmultiplicavam a formação que recebiam. Era aquilo que Céleo já tinha dito 
“formação em cascata” com homólogos no terreno, processo referido pela Luísa. 
Teve que se “desenrascar”, porque viajou, sem saber bem o que era a cooperação, mas 
saiu-se bem. 
 Falámos da vontade de aprender daqueles formandos. Nas suas palavras: “Eram 
interessados; gostavam de aprender; nunca houve conflitos; desde que reconhecessem 
qualidade à formação estavam sempre disponíveis” 
Aqui notava-se já a diferença entre o quadro de cooperação estabelecido na década de 
80 e de 90. As condições de alojamento; o tipo de formação que iam ministrar …ou seja 
uma nova forma de cooperar. 
 Sobre a sua forma de ensinar para os formandos “ensinarem” matemática aos seus 
alunos, disse-me que tinha a preocupação de trabalhar dentro do quadro de referência 
local. “Era uma formação coerente com aquilo que achava que devia ser feito”, dentro 
dos condicionalismos que existiam. Sorria muito, quando explicava, relativizando 
muitas situações, recorrendo aos materiais que construía com o que havia no terreno. 
Isso era muito importante: os professores conseguirem fazer um cubo com o que havia. 
Elaborou programas (sem negociações) e manuais (com negociações), ou seja tinha que 
articular com os professores para ver o que interessava colocar. O trabalho era feito por 
si, já que os homólogos diziam “amem” às suas ideias. Contudo, fez-me ver que, apesar 
de existir uma marca da E.S.E., a adopção de práticas é sempre muito africana: 
“podemos exportar, mas a adopção que eles fazem é radicalmente diferente. É uma 
cultura diferente, portanto as marcas culturais são muito fortes. 
Entende que Portugal não deve investir só por investir na cooperação e dar dinheiro só 
por dar. 
Emprestou-me materiais para policopiar, que por acaso até nem eram de matemática, 
mas era os que tinha à mão. 
 O tempo urgia e a minha entrevistada tinha uma reunião agendada. Estava de partida 
para exercer uma nova função num departamento do ministério da educação, em Lisboa, 
na área da matemática. Daí a uns dias, iria tomar posse. Desejei-lhe sorte e disse-lhe que 
iria enviar-lhe a entrevista e que a lesse, desde que tivesse tempo.   
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Entrevista nº21 (Minerva) 
Data: 30 de Maio de 2006; 6 de Junho de 2006 
Local: Fórum Romeu Correia (Almada) 
Duração: 3 horas 
Sexo: Feminino 
Área Profissional actual: Docência (Ensino Secundário) 
 
Notas: Héstia e Têmis já me tinham dito que era importante ouvir Minerva. Foi uma das 
entrevistas que mais me impressionou pelo humanismo que ela revelou. Esteve 8 anos 
na Guiné e 3 em Timor. 
Depois da troca de alguns "mails" encontrámo-nos, em Almada, no Fórum Romeu 
Correia. Não foi possível acabarmos a entrevista no primeiro encontro.  
Minerva é uma pessoa muito carinhosa e considera-se “uma missionária, não 
forçosamente religiosa, mas na dimensão de servir o Outro.” 
Depois da nossa conversa e cruzando discursos, anteriormente escutados, eu pensava 
que na realidade, os cooperantes que tinha entrevistado tinham, todos, pontos comuns: 
humanismo, vontade de dar e muito carinho por África. O “ganhar dinheiro” não era o 
aspecto fundamental. Partir de uma Europa, “onde há tudo” e ir aprender a viver com o 
“essencial”requer uma grande abertura de espírito e sobretudo construir soluções 
diariamente. E foi isso que outros me disseram e  Minerva confirmou. 
Acho que ela tinha muito mais para contar, mas a sua agenda sobrecarregada só nos 
permitiu agendar dois encontros. Por aqui fiquei a perceber as transições entre um 
modelo da cooperação “em massa”, para um outro modelo, assente, sobretudo na 
formação de professores. Considerou-se sempre cooperante, apesar de formalmente, não 
lhe ter sido concedido esse estatuto, porque era obrigada a pagar o IRS. Cooperantes 
eram os que não pagavam o IRS e ao que parece, havia um ou dois portugueses nessa 
situação. Eles eram leitores e “embaixadores de Portugal”, segundo directivas emanadas 
pelo Instituto Camões. 
Estava em curso um projecto de ensino da Língua Portuguesa como língua segunda, 
fruto de mudanças na política educativa portuguesa para os PALOP. Envolveu-se 
profundamente e acabou por assumiu a respectiva coordenação. Para si o português “é a 
língua dos afectos”. E nas suas palavras era a forma de descobrir o mundo: “Eu acredito 
e lutarei por isto, enquanto tiver lucidez, que através da língua portuguesa, construo a 
unidade, a fraternidade, o amor…” 
A atribuição de bolsas de estudo pelo governo português foi sendo substituída pelos 
projectos de formação no terreno, porque as mesmas não tinham retorno. Foi aí que 
surgiram os acordos com a Escola Superior de Educação de Setúbal. Os professores da 
E.S.E. deslocavam-se a Bissau e, em articulação com os leitores, desenvolviam os 
projectos apoiados pelo governo português e F.C. Gulbenkian. Havia materiais de apoio 
ao desenvolvimento dos projectos, os quais eram distribuídos de forma muito racional, 
porque sabiam que quando acabassem “não havia mais.” Criaram manuais para os 
alunos e para os professores. A embaixada esteve sempre presente e deu todo o apoio 
projectos.  
Nunca se preocupou se trabalhava para o ME ou se para o MNE…Era simplesmente 
cooperante, porque “há que investir para se colher um bocadinho e o que se leva é 
sempre uma realidade alheia às decisões.” 
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Entrevista nº22 (Hélio) 
Data: 26 de Junho de 2006 
Local: Lisboa (Café Galeto) 
Duração: Cerca de 1,5 h 
Sexo: Masculino 
Área Profissional actual: Reformado 
 
Notas: Depois dos contactos estabelecidos “via Minerva”, obtive o nº de telemóvel 
deste político e telefonei-lhe. Foi muito simpático. Expliquei-lhe que projecto de 
investigação tinha em curso e mesmo sem enviar um guião, marcámos a entrevista. 
Infelizmente nesse dia havia greve dos transportes em Lisboa e cheguei atrasada ao 
encontro. Pensei que o ia encontrar maldisposto, mas não. Manifestou a sua 
disponibilidade para me explicar o que eu entendesse, o que se tornou difícil, porque 
tinha estado em Bissau 13 anos, como Conselheiro Cultural e durante esse período a 
conjuntura política e económica tinha sofrido uma rotação de 180º. Por onde começar? 
Foi indigitado para reorganizar e dinamizar o Centro Cultural Português, que na 
expressão do Secretário de Estado, da época, estava entregue “aos ratos e às baratas.” 
Sem quaisquer orientações elaborou um plano de actividades, que Lisboa aprovou e que 
anualmente ia reformulando. O seu princípio orientador era o de um investimento, a 
longo prazo, na Língua Portuguesa. Conseguiu convencer o ICP que era importante 
investir no ensino e na expansão da língua portuguesa e a enviar-lhe materiais 
didácticos. A realização das feiras do livro concretizava esse objectivo. 
Quando chegou a Bissau ainda encontrou alguns cooperantes, mas a determinada altura 
Lisboa entendeu acabar com isso, porque para além de serem um “factor de 
perturbação”, as orientações políticas iam no sentido de se investir na formação local de 
professores.  
Quanto a cooperantes estrangeiros no ensino, a queda do Muro foi determinante para a 
sua extinção. 
Sobre a articulação entre o ME e o MNE referiu que não havia qualquer tipo de 
articulação e lamentou a ausência de orientações, porque a execução das tarefas 
dependia do esforço individual de quem estava à frente dos serviços: “ quem quiser faz, 
quem não quiser não faz”.  
Sobre a situação das escolas: “ tinham todas as dificuldades que se pudessem imaginar”, 
desde a falta de carteiras à ausência de quadro, completando-se o “quadro negro” com a 
fome que grassava entre as crianças. Como os professores não dominavam a língua 
portuguesa, havia a preocupação de se investir na sua formação.  
O ICP prestava o apoio solicitado, ora enviando materiais, ora dotando o Centro 
Cultural de verbas, sobre as quais ele prestava contas trimestralmente. Com essas verbas 
apoiava acções de formação e executava os planos de actividades. Prestou apoio a 
escolas privadas, quer oferecendo livros, quer auxiliando na formação, “porque o que 
interessava era a expansão da língua.”  
No final disse-me que a cooperação não funcionava, muitas vezes, “porque as pessoas 
tinham medo de levar o rótulo de colonialistas. Aceitavam tudo o que os indivíduos 
diziam e queriam, mas às vezes era necessário ter-se uma atitude mais enérgica.” 
Conclui que a sua forma de actuar, firme e frontal lhe valera alguns dissabores, quer 
com os leitores do Instituto Camões, quer em algumas situações em que fora chamado 
para emitir a sua opinião. Lamenta que a Guiné seja um país “abandonado” pelas 
autoridades portuguesas. 
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Entrevista nº23 (Mercúrio) 
Data: 3 de Julho de 2006 
Local: Lisboa (Secretaria Geral do Ministério da Educação)  
Duração: Cerca de 1, 5H 
Sexo: Masculino 
Área Profissional actual: Técnico Superior da Secretaria-Geral do Ministério da 
Educação e Consultor. 
 
Notas: Esta entrevista permitiu-me ir aclarando a problemática inerente ao meu projecto 
de investigação, ou seja as minhas angústias iam-se aliviando…Haveria de facto, em 
sentido restrito, uma transposição (ipsis verbis) das políticas educativas portuguesas 
para aqueles países? Já tinha caminhado o suficiente para perceber que nada era tão 
simples, como parecia no início e que cada vez que pensava ter dado um “passinho” em 
frente nas minhas certezas, recuava dois ou três e aumentava as minhas incertezas. 
Apesar de nas diversas conversas que ia tendo com os cooperantes todos me dizerem 
que era “tudo igual”, os discursos de quem tinha estado por trás da execução das 
políticas educativas era um discurso mais contido, um discurso do “politicamente 
correcto”…adiante …Há-de se fazer luz… 
Mercúrio era uma pessoa que sabia muito e com toda a serenidade e calma, explicou-me 
o que lhe perguntei, porque o tempo era curto. Acedeu-me a receber no seu intervalo de 
almoço. Tinha exercido um cargo de direcção geral dentro do Ministério da Educação e 
para mim era um grande conhecedor da “máquina” que é o Ministério da Educação. 
Tem experiência em planeamento e gestão do sistema educativo e assessorou, 
tecnicamente, áreas como a carta escolar, a reforma e a lei de bases do sistema 
educativo. É um perito em avaliação e conhecedor dos mecanismos do Banco Mundial, 
porque trabalhou para diversos organismos internacionais. 
Foi para Cabo Verde como consultor sectorial e tinha como missão a organização do 
sistema de planeamento da educação e de dar apoio a todas as áreas relacionadas com o 
planeamento. Durante esse período preparava-se o Plano Nacional de Desenvolvimento 
e a reforma do sistema educativo, na qual foi, obviamente, chamado a participar. Por 
isso, durante 6 anos, foi “cooperante”: ora residindo em Lisboa, ora na cidade da Praia. 
Durante 3 anos residiu em Cabo Verde, com a família, sob proposta das Nações Unidas. 
Mas a sua experiência levou-o à Guiné, Moçambique e Angola, sempre em missões de 
curta duração, dando resposta aos projectos em que estava integrado. 
Perguntei-lhe se se considerava um mentor de políticas educativas, dado o relato que me 
ia fazendo do seu trabalho no terreno (organização do sistema educativo, construção da 
carta escolar, construção da lei de bases, reestruturação orgânica do Ministério da 
Educação, etc.), ao que me respondeu: “que a própria cultura que existia, levava a que 
fosse tudo assimilado”. “Os sistemas educativos…basta nós olharmos para a própria 
estrutura dos sistemas educativos em qualquer dos países e está claramente expressa a 
nossa influência…uma colagem…” Porquê? -perguntei eu. “ Por razões históricas, por 
influência dos técnicos, dos consultores, dos quadros que se formam cá, pela ciência 
técnica que eles recebem cá.” Por tudo isso, era difícil separar o técnico do consultor e 
como tal, ele, os caboverdianos e outros técnicos estrangeiros, trabalhavam como se 
fossem “uma família única”, porque era “mesmo um trabalho de cooperação com 
grande ligação”. 
Partilhou experiências com outros técnicos que nessa altura estavam nas Nações 
Unidas; com eles aprendeu imenso. Ele próprio trouxe novas metodologias de 
planeamento e prospectiva quando regressou a Portugal.  
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 Entrevista nº24 (Zéfiro) 
Data: 5 de Julho de 2006 
Local: Setúbal (Escola Superior de Educação) 
Duração: 2 horas e 20 minutos 
Sexo: Masculino 
Área Profissional actual: Docência (Ensino Superior) 
 
Notas: Zéfiro é um dos “pivots” da cooperação da Escola Superior de Educação de 
Setúbal e por isso todos me tinham dito que deveria conversar com ele. Foi-me 
apresentado por Céleo e tentei logo marcar entrevista. Disse-me que ia viajar para 
Moçambique, depois iria a França, a seguir Angola e depois, então que o contactasse. 
Como tinha tempo, disse-lhe que esperaria e na data combinada recebeu-me no seu 
gabinete de trabalho. Um conversador nato…em poucos minutos já estávamos os dois a 
rir. Tantas estórias e tão pouco tempo, até porque ele a seguir ia para uma reunião. 
Como grande conhecedor dos mecanismos da cooperação interessei-me mais em que ele 
me explicasse alguns desses meandros. Participou em diversos projectos em Cabo 
Verde, Bissau, Angola, mas foi em Moçambique que esteve mais tempo. Aí deu 
formação a professores e envolveu-se, também, noutros projectos patrocinados pela 
UNICEF e pelo governo moçambicano. Por isso ficou com uma percepção clara das 
diferenças existentes entre a cooperação portuguesa e a cooperação estrangeira. 
Falou-me das dificuldades da formação, na medida em que tinham que formar 
homólogos, que seriam simultaneamente co-produtores de materiais, mas a quem 
deveriam dar formação, fornecer bibliografias e apoiá-los em situação de aula. Acrescia 
a dificuldade de terem tido formação académica em diversos contextos: Leste europeu, 
Brasil Cuba, Portugal, etc. Portanto, “desenhar um plano de estudos para um curso com 
grau académico à medida do cliente, à medida daquilo que o Ministério da Educação 
local pedia”, não era fácil. Confrontados com tal “dinâmica”, tinham que negociar, até 
porque lhes diziam que se formassem bacharéis, esses nunca iriam para o ensino. E de 
facto confidenciou-me que “voavam” do ensino. Mas o objectivo era formar 
professores, que depois pudessem vir a Portugal completar a licenciatura. Neste 
contexto, tiveram que enfrentar obstáculos para o reconhecimento local dos certificados 
emitidos, acto que, depois, lhes iria permitir a entrada numa faculdade portuguesa. 
Sobre a cooperação estrangeira, falou-me da concorrência existente entre os diversos 
países e do “pretendido” retalhamento dos países africanos, por províncias a serem 
“controladas” pelos países europeus ou asiáticos que mais venham a investir. Os outros 
países já têm a prática de contratualizar, entre si, o acompanhamento dos projectos. Ao 
contrário, Portugal paga a alguém para fazer esse acompanhamento, o que significa um 
desperdício de verbas. 
Entende que a cooperação não tem sido vista como uma área de preocupação e de 
prioridade dos sucessivos governos portugueses. A fragmentação da cooperação e a 
capelização da mesma deveriam dar lugar à criação de um único organismo com 
competências políticas e financeiras para a execução da mesma. Quando exerceu o 
cargo de assessor do Ministro do Trabalho, deu-se conta que, apesar das prioridades se 
concentrarem na área da educação, a alocação de verbas era quase inexistente, ou seja 
em vez de ser o Ministério da Educação a orçamentar verbas para a execução dos 
projectos, era o Ministério de Trabalho, quem mais verbas despendia, investindo-se, 
então, em projectos de luta contra a pobreza.   
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Entrevista nº25 (Febe) 
Data: 10 de Julho de 2007 
Local: Lisboa (Café da estação do metro)  
Duração: Cerca de 1,5 h 
Sexo: Feminino 
Área Profissional actual: Docência (Ensino Secundário)  
 
Notas: Voltava, novamente, a falar com alguém que tinha estado na cooperação nos 
primeiros anos a seguir ao 25 de Abril, neste caso em Cabo Verde. O curioso da 
situação era que Febe, era descendente de cabo-verdianos e com familiares a exercerem 
cargos de responsabilidade política.  
Partiu com o espírito de solidariedade, resultante do seu percurso político e com o 
sentido de ir “ajudar”. O facto de o Director Geral da Educação ser seu primo dava-lhe 
alguma segurança e foi por essa via que também viu a sua entrada facilitada na 
cooperação.  
Quando chegou, encontrou um grupo de professores locais que tinham bastante 
formação, com estágio feito, porque vinham do tempo colonial e o ensino era apenas 
dominado por cooperantes portugueses. Havia apenas um brasileiro no liceu.  
A imagem dos cooperantes era negativa, porque muitos não preparavam as aulas, mas a 
leva de cooperantes desse ano esforçou-se por inverter essa imagem. 
Sobre as condições desse período, segundo a sua opinião eram excepcionais: 
apartamento com água e luz gratuitos; transporte para o liceu gratuito, na ida; regresso 
no autocarro “Solidariedade”, porque os tempos eram mesmo de solidariedade. Por isso 
não reivindicava nada, ao contrário de muitos cooperantes, porque entendia que tinha as 
condições necessárias para dar o seu contributo àquele país. O retorno desse acto vinha 
dos alunos: tinham uma vontade imensa de aprender e sentiam que os “cooperantes 
estavam ali para ajudar e para ensinar”. 
As suas idas frequentes a Cabo Verde puseram-me ao corrente da situação actual: elite 
de políticos e de pessoas muito ricas, com casas muito boas no meio daquela pobreza, 
cujos filhos frequentam escolas privadas. O crescimento económico ao longo destes 
anos gerou uma classe média alta, que não existia em 1978.   
As visitas de estudo eram feitas em velhos camiões, de caixa aberta, cedidos pela ex-
URSS, o que era uma alegria para os alunos e professores envolvidos, porque nem todos 
os cooperantes “alinhavam nisso”. 
Falamos do liceu, do sistema educativo e como era tudo muito recente e explicou-me 
que o que encontrou foi a estrutura colonial. Entende que foi a melhor opção, porque, 
nessa altura, o governo cabo-verdiano precisava de tempo para montar uma nova 
estrutura. Por isso os níveis de ensino, programas e manuais eram iguais aos de 
Portugal. O governo cabo-verdiano iniciava, então, as reformas do sistema educativo. 
O liceu estava bem apetrechado e os laboratórios tinham equipamentos sofisticados 
oferecidos por outros países, porque nessa altura “todos os países davam muita coisa.” 
Falou-me da massificação actual do ensino e da degradação do mesmo; da falta de 
formação dos professores; do isolamento das escolas das outras ilhas mais pobres; da 
diferença notória entre escolas com qualidade e sem qualidade, sendo que neste 
processo os filhos da “elite” frequentam as melhores escolas. 
A qualidade que encontrou, no ensino, esvaiu-se no tempo. Confidenciou-me que as 
escolas públicas, agora, não têm tanta qualidade.   
 



 131 

Anexo nº9: Entrevistas 
 

Entrevista: Aglaia 
 
Data: 20 de Março de 2005  
Duração da entrevista: Cerca de uma hora 
 
Bloco A: Legitimação da entrevista. 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
A: Não. 
A.C.: Importa-se que a entrevista seja gravada? 
A: Sim pode.  
A.C.: Posso tomar notas? 
A: Como queira. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Licenciatura em História. Mestre em História Contemporânea. 
Início da actividade docente: 17 de Setembro de 1982. 
Início da actividade como Cooperante: 17 de Setembro de 1982. 
Exercício da actividade de Cooperante: 1 ano lectivo. 
Disciplinas leccionadas no âmbito da Cooperação: História. 
Cargos: Não se lembra se foi ou não Directora de turma. 
Projectos: Não esteve envolvida em projectos.  
 
A.C.: Porque é que decidiu ir dar aulas? 
A: Ser professora era o meu objectivo em termos de carreira, desde miúda. Depois com o curso 
que escolhi, estava mais ou menos destinada a tal. Depois optar por ir para a Guiné, prendeu-se 
com o facto de estar a acabar o curso e de não ter emprego em Lisboa, cidade onde vivia. Na 
altura houve um grupo de colegas da Faculdade onde eu andava, Letras, que implementou uma 
dinâmica de se enveredar pela Cooperação, o que era qualquer coisa de diferente. 
 
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
A: Não. Não tinha qualquer tipo de vínculo à função pública, mas trabalhava numa empresa 
privada. 
 
A.C: Que entidades contactou quando decidiu ir cooperar para África? 
A: Não me recordo. Era qualquer coisa da Cooperação…Penso que era um serviço ligado à 
Secretaria de Estado da Cooperação, que funcionava na Avª Duque de Ávila, em Lisboa. 
Lembro-me que o elemento de contacto foi um senhor chamado Jau, guineense. 
 
A.C.: Recebeu todas as informações /apoios que julgou necessários? 
A: Algumas informações. Bom… para ser sincera julgo que nessa altura, estava mais 
preocupada com o final do curso, do que propriamente com essas informações. Estava 
preocupada com ambas as coisas. Estava a trabalhar e tinha que desfazer o meu vínculo laboral. 
Estava a terminar o curso e tinha que pensar no meu futuro a breve prazo. Penso que as 
informações que recebi, nessa altura, foram suficientes, principalmente porque ia sozinha.  
 
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação? 
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A: Enveredei pela cooperação por diversas razões. Por um lado, estava a terminar o curso de 
História e penso que a breve prazo não teria colocação, sobretudo na cidade de Lisboa onde eu 
morava. Por outro lado, foi um pouco resultado de um certo entusiasmo colectivo de um grupo 
de pessoas que preparou um projecto de ida para a África. No início não era propriamente a 
Guiné que estava em causa. A perspectiva era Cabo Verde. Mas depois, precisavam de poucos 
cooperantes para Cabo Verde e como estavam a angariar pessoas para a Guiné, o interesse 
deslocou-se para a Guiné. 
 
A.C.: Foi sozinha ou com a família? 
A: Fui sozinha. Ou seja, acabei por ir com outros colegas/amigos que terminavam a licenciatura 
nesse ano. 
 
A.C.: Como imaginava a África que iria encontrar? 
A: Não sei…como é que imaginava….Eu tinha algumas referências de África que de certo 
modo pesavam no meu subconsciente. O meu pai foi emigrante na África do Sul, quando eu era 
miúda. Eu estive lá três meses, quando tinha seis anos. Tinha uma perspectiva um pouco racista 
face à população africana. Mas depois de todo o meu percurso… Fiz o curso de História… 
Depois para a frente… Eu sentia necessidade de desmistificar isso, através do contacto mais 
directo com a população africana. De alguma forma essa necessidade que eu teria, penso que se 
calhar hoje lhe estou a atribuir-lhe um peso superior ao que na época terei dado, misturou-se 
com a tal dinâmica que há pouco referia: um grupo de professores que iria fazer um trabalho 
diferente, num país diferente que tinha sido uma colónia portuguesa. 
 
A.C.: Conhecia as finalidades e os objectivos inerentes aos programas do governo 
português para a área da educação? 
A: Conhecia. 
 
A.C.: Como obteve essas informações? 
A: Já não me lembro. Mas, penso que as informações me chegaram através de um representante 
guineense, que era o elo de ligação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
 
A.C.: Conhecia a estrutura e funcionamento dos serviços da Cooperação? Perante um 
problema sabia com quem devia contactar?  
A: Penso que conhecia minimamente. Não equacionava problemas maiores. 
 
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
 
A.C.: A partir de que momento se considerou cooperante?  
A: Em termos legais, a partir do momento em que assinei o contrato, considerei que tinha um 
vínculo. Sentir-me cooperante, só o comecei a sentir depois de lá estar.  
 
A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
A: Eu acho que a imagem que me ficou mais forte, foi a de um grupo de cooperantes que já 
existia e que nada tinha a ver com a área da educação, sector que eu iria representar. Algumas 
delas eram pessoas mais velhas e já tinham tido uma experiência política em África e tinham 
transitado dessa experiência para a Cooperação. Falo de pessoas portuguesas que tinham estado 
ligadas à guerra colonial. Algumas, outras não. Umas na Guiné, outras fora da Guiné. Esses 
eram cooperantes a nível técnico. 
 
No meu caso particular, isso teve mais peso, pelo local onde fiquei alojada, que foi o Hotel 24 
de Setembro. Este hotel era o local onde convergia um elevado número de pessoas que iam 
fazer cooperação em diferentes domínios. Havia, também, a pensão da D. Berta, onde se 
juntavam as pessoas de diferentes domínios da Cooperação. 
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Recordo-me que logo na primeira viagem, quando fui de Lisboa para Bissau, conheci a bordo 
uma ou duas pessoas que estavam ao serviço da Cooperação. Já lá estavam há algum tempo. 
 
Sinceramente não tinha imagem nenhuma. Uma imagem construída, para mim, não existia e 
enquanto lá estive não tive tempo de construir uma imagem própria, a nível do ensino [risos]. 
 
A.C.: Se tivesse que traçar um perfil de professor cooperante como o faria? 
 
A: O professor cooperante deveria ter, ou esforçar-se por ter conhecimento da realidade local. 
Conhecer as características e a história do povo guineense. Depois deveria ter uma vontade de 
fazer uma intervenção similar à que um professor faria em Portugal. Deveria ser um professor 
com capacidade de se adaptar às necessidades dos alunos guineenses; preparado para estudar 
outras matérias, com vontade de conhecer alunos com características diferentes. 
 
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte da direcção da escola? 
A: Não. [risos] O Que de especial? [risos] Se for para ser lido no sentido positivo, muito menos 
ainda. [risos] 
 
A.C.: Como era tratado pelos restantes professores? 
A: Tínhamos uma relação de convivência normal, respeitosa. Para mim era o meu primeiro ano 
de ensino e eu não me sentia muito segura, enquanto professora. Acho que havia uma relação 
equilibrada. 
 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
A: Acho que eram relações mais de carácter informal, do que propriamente formal. Acho que a 
Embaixada, [risos] consoante os elementos que aí estavam, assim fornecia ou não o apoio aos 
cooperantes. Digamos que esse apoio era mais no domínio informal do que propriamente no 
domínio formal. Pronto…depois havia a tradicional comemoração do 10 de Junho. Mas, não 
havia qualquer programa de apoio, nem qualquer tipo de recursos. 
 
A.C.: Acha que havia diferenciações entre os professores cooperantes portugueses e os de 
outras nacionalidades? 
A: Não, mas penso que os franceses estariam melhor apoiados, sobretudo a nível de recursos 
técnicos e materiais.  
 
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
A: Foi uma experiência muito interessante. Contudo, penso que teria sido mais enriquecedora, 
se tivesse sido numa outra fase da minha vida, enquanto professora, ou seja a nível de carreira 
profissional. Mas, como foi o primeiro ano acho que se misturaram uma série de sentimentos e 
factores de natureza diversa.  
 
Tinha muitos alunos. Foi o ano, em termos profissionais, que bati o meu “record” em termos de 
alunos por turma [risos]. Tinha trezentos e tal alunos. As turmas tinham entre 30 a 40 alunos e 
eu tinha dez turmas.  
 
Mas foi enriquecedor, em termos do contacto com o povo guineense, em termos da sua 
idiossincrasia. Alarguei os meus conhecimentos sobre as diferenciações étnicas. Aliás, em 
termos teóricos eu não tinha muita informação sobre isso. 
 
Agora que estou distanciada, penso que a minha vida pessoal, teve um peso maior do que a 
profissional. 
 
A.C.: Sentiu-se professora cooperante ou apenas professora? 
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A: Professora cooperante. 
 
A.C.: Acha que, em termos sociais, os cooperantes eram reconhecidos como um grupo 
social diferenciado? 
A: Acho que os cooperantes eram reconhecidos. A falta de recursos que assistia à grande massa 
da população levava a que as pessoas cultivassem a dependência, em relação aos cooperantes 
portugueses da educação ou de outras áreas. 
 
A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
A: A atracção foi, sobretudo, a nível de um contacto mais directo com a população negra, tal 
como já referi no início. Não sabia como me ia sentir no meio de tantos negros. Foi um teste. 
Digamos, que em termos de atracção, era o novo, era a experiência. 
 
Por outro lado, a nível dos medos, sentia a insegurança própria de quem ia começar uma nova 
profissão. Iria leccionar conteúdos para os quais não estava preparada, dado que a História que 
nós iríamos ensinar, era História Africana e não propriamente História europeia. Isso reflectiu-
se no número de livros que levei na minha bagagem [risos], aliás tal como os meus colegas. 
Levei mais livros do que aqueles que poderia necessitar e poucos materiais de apoio.  
 
A.C: E utilizou os livros todos? 
A: [risos] Acabei por não os utilizar, dado o nível básico [risos] dos alunos e do nível de ensino 
leccionado. Efectivamente, hoje ainda tenho esses livros que foram, grande parte deles, lidos 
antes de ir para lá, para ter um melhor conhecimento da História Africana. 
 
 A.C.: Que papel desempenhou, enquanto cooperante, entre uma Metrópole colonizadora 
e as ex-colónias? 
A: Eu acho que alimentava o mito de ser alguém que ia trabalhar para uma jovem República. 
Sinceramente, não tinha maturidade suficiente para equacionar as coisas de outra forma. 
 
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
A: Eu não ia a 100% com o espírito de missão. Sentia que a Guiné estava a ser construída, que 
precisavam de um conjunto de professores e que eu iria desempenhar o meu papel lá. Mas, não 
sobrevalorizei esse espírito de missão. Digamos que a vertente política desse espírito de missão 
não foi por mim sobrevalorizada. 
 
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
A: Considero que dei um escasso contributo para o desenvolvimento do capital humano e como 
tinha muitos alunos era difícil trabalhar individualmente com eles. Era difícil conhecê-los a 
todos. Tinha aulas duas vezes por semana, com cada turma, e como tinha dez turmas, mais 
difícil era. Se lá tivesse ficado mais um ano esse contributo teria sido maior. Sinceramente acho 
que eu ganhei mais, do que eles. 
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem à profissão? 
A: Sim. 
 
A.C.: Dava apenas aulas ou exercia outras funções? 
A: Dava apenas aulas. Já não me recordo se fui ou não Directora de Turma.  
 
A.C.: Como eram as condições de trabalho? Como eram as escolas locais? 
A: As condições de trabalho eram limitadas. Em termos de edifício, era uma escola com uma 
estrutura física similar aos liceus do Estado Novo. O edifício tinha uma estrutura sólida, salas de 
aulas normais, onde cabiam os trinta e tal alunos de que há bocado falava. Acho que estavam 
todos sentados. 
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Contudo, em termos de condições de trabalho para os professores, não havia gabinetes de 
trabalho. 
 
Lembro-me de um episódio que se passou comigo e que tem a ver com a inexistência de 
espaços de trabalho para os docentes. Na altura, de acordo com as normas que estavam em 
vigor, era obrigatório corrigir as provas na escola. Eu tinha trezentas e tal provas para corrigir e 
entendi que não seria muito relevante, se eu as levasse para corrigir fora da escola. Ou seja, não 
levei muito a sério as normas e levei algumas provas, mas não todas. Fui penalizada por isso. 
Funcionava um sistema bastante discricionário. 
 
A.C.: Mas que tipo de penalização? 
F.P.: Foi uma penalização em termos económicos. Descontaram-me dois ou três dias no salário, 
por não ter cumprido as normas. 
 
A.C.: Quando decidiu levar as provas não falou com ninguém? Com o Director da Escola, 
por exemplo?  
A: Não. De facto não falei, ou porque ele não estava lá, ou sei lá…porque tinha 22 anos e 
achava que devia pensar pela minha própria cabeça. Entendi que via melhor as provas em casa. 
Isso prendeu-se, sobretudo, com a falta de condições na escola. Corrigi-las implicava um 
determinado espaço, determinadas características que a escola não tinha e como eram muitas 
provas…. Foi um episódio engraçado, hoje, mas constrangedor nessa altura. 
 
Recordo-me que a falha de condições sanitárias era grave. [risos] Neste aspecto eu fui bastante 
penalizada, porque fiquei doente e, muito provavelmente, por uma infecção que apanhei nas 
casas de banho, por falta de higiene.  
 
De resto, digamos que a escola se enquadrava nas características gerais do país. Era uma escola 
razoável, dadas as condições do país. 
 
A.C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
A: Em termos pessoais acho que a experiência foi enriquecedora no sentido do conhecimento de 
uma realidade diferente, uma realidade completamente distinta da realidade portuguesa. Uma 
realidade que importa muito aos portugueses, porque estes foram os colonizadores da Guiné. 
Senti-me recompensada em termos de experiência de vida. 
 
Em termos profissionais não me senti recompensada. 
 
Em termos económicos, não foi nada por aí além. O subsídio que recebíamos em Portugal era 
um pouco melhor do que se estivéssemos a dar aulas em Portugal. Havia mais uns dinheiros 
extras, mas não seria por aí que eu iria enriquecer. 
  
A.C.: Pensa que o exercício da sua profissão ao serviço da Cooperação constituiu uma 
oportunidade de progressão na sua carreira? 
A: Não. O tempo foi contado normalmente, como seria aqui. Para ser honesta, posso ter ganho 2 
ou 3 meses de tempo de serviço. Se fosse colocada, cá em Portugal, tendo em conta a minha 
média, seria lá para Dezembro. Com o contrato de Cooperação fiquei iniciei as funções a 17 de 
Setembro [1982].  
 
A.C.: Sentiu satisfação no exercício da docência? 
A: Não. Com as condições de trabalho que tinha, não. As condições de trabalho que tinha, nem 
permitiam que se fizesse um trabalho razoável, quanto mais um bom trabalho. 
 
A.C.: Viveu algum dilema, pessoal em particular? 
A: Para além da questão das provas que já referi, não vivi qualquer tipo de dilema. 
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A.C.: Então foi um exercício de docência pacífico? 
A: Quer dizer, esse episódio [o das provas] não foi pacífico, foi desagradável. Não tive outro 
episódio semelhante durante a minha vida profissional. Globalmente foi pacífico. 
 
A.C.: Como eram as suas relações com os órgãos de gestão? E com os outros professores?  
A.: Tirando esse episódio, as minhas relações com a direcção da escola eram normais. Em 
relação aos outros professores, posso dizer que não estabeleci qualquer tipo de relação pessoal 
com os outros professores, tirando os cooperantes que conheci fora do contexto da escola. Não 
desenvolvi, que eu me recorde, nenhuma relação com os professores franceses ou guineenses.  
 
A.C.: Quando surgiam conflitos como eram ultrapassados? 
A.: Não me recordo que possam ter surgido. 
 
A.C.: Havia algum coordenador de disciplina que pudesse intervir em situação de 
conflito? 
A: Havia um Coordenador. Havia reuniões, se bem que não me lembre da periodicidade das 
mesmas, se eram quinzenais ou mensais. Havia coordenadores da disciplina por ano. Mas como 
já referi, não me recordo de terem ocorrido conflitos.   
 
A.C.: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países serem muito similares ao 
português? 
A: Penso que não devia ser assim. Para já, quando eu fui para Bissau estava-se numa fase de 
completa transição. Não havia um sistema definido. Lembro-me que não estavam definidos os 
critérios de avaliação. A esse nível, nós cooperantes, demos um contributo importante para a 
criação de um sistema novo, mas claro, com base na experiência do que era feito em Portugal.  
  
A.C.: Sentiu algum tipo de conflito decorrente dessa situação? 
A.: Não propriamente um conflito. Recordo-me que eu dava aulas à tarde e os alunos já vinham 
cansados. Eram pacíficos.  
 
Recordo-me de um aluno ter tido uma afirmação sobre a sua origem étnica, sobre a sua 
personalidade, ou seja uma afirmação muito firmada. Identificou-se como pertencente a uma 
etnia. Provavelmente eu estaria a confrontá-lo com qualquer situação e ele disse-me: “ Não, 
porque eu sou Papel…e tal…!” Percebi, então, que alguns alunos não aceitavam pacificamente 
os valores portugueses. Não se identificavam com eles. Eram muito pacíficos.  
 
Por outro lado, olhavam para os professores portugueses, jovens, bonitos, cheios de vontade, 
quase uns ídolos, alguém que lhes poderia dar alguma coisa, alguma ajuda material. Havia 
sempre um pedido de ajuda material quando vínhamos a Portugal, nas férias. Eles cultivavam 
muito a cultura paternalista dos portugueses. Eles eram muitos e havia diferenças 
comportamentais. 
 
A.C.: Como eram os programas? E os manuais? Similares aos portugueses? Diferentes? 
A.: Não havia manuais adoptados. Havia uma espécie de sebentas que eram um misto das 
informações dos manuais portugueses com umas achegas dadas por gente que saberia alguma 
coisa de História Africana. Isto em termos da disciplina de História. Também, ainda, não havia 
muita literatura de História. 
 
O programa de História era distinto do que se ministrava em Portugal. Pretendia dar mais relevo 
à História africana.   
 
Era relativamente fácil fazer uma adaptação de conteúdos, mas agora as coisas estarem 
estruturadas de uma forma equilibrada; haver um modelo de avaliação adaptado aos alunos; 
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haver uma dinâmica de aula, isso era mais complicado. Era difícil fazer qualquer coisa de 
absolutamente diferente.  
 
A escola estava à espera que os cooperantes fizessem alguma coisa nesse sentido. E foi feita. 
Havia o tal grupo de trabalho que foi indigitado para a elaboração de manuais.  
 
A.C.: Como percepcionou as políticas educativas no país em que exerceu a Cooperação? 
Similares às portuguesas? Diferenciadas? Híbridas? 
A: Eu penso que já havia directrizes por parte da direcção da escola, no sentido de se regularem 
as políticas educativas. O que se passou comigo, com as provas, é paradigmático dessa tentativa 
de regulamentação. A escola tomou uma posição. Mas, em termos de programas, estava-se 
numa fase de transição, de “busca de…”. Estava-se a trabalhar nesse sentido. Havia uma equipa 
de colegas nossos que estavam a trabalhar nesse sentido, o de ajudar a definir essas políticas.   
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de a ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
A: Foi um percurso positivo; uma experiência humana muito rica e também uma iniciação na 
docência com forte impacto na minha carreira profissional. 
 
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência como cooperante o que diria?  
A.: “Ensinar para aprender”. “Cooperar para aprender”. Acho que foi um pouco isso. 
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
A.: Não sei. Penso que preenchi um vazio. Não sei se contribui para além disto. Sinceramente… 
As aulas começaram em Dezembro e acabaram em finais de Junho. Se lá tivesse ficado teria 
dado um contributo mais válido. Mas, por motivos pessoais não fiquei. Por exemplo, quando 
vim a Portugal nas férias da Páscoa e regressei a Bissau senti que regressava à minha realidade, 
aquela que estava a viver no momento. 
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
A.: Daria melhor de mim se, tal como já disse há pouco, se não fosse o primeiro ano em que 
dava aulas. Se fosse menos jovem. Acho que provavelmente teria feito um trabalho mais 
estruturado. 
 
Sinto que fiz um trabalho entusiástico e sinto que cumpri aquilo que era esperado, mas sem 
grande capacidade para ajudar a mudar muito. Eu própria não tinha uma visão muito definida do 
que era dar aulas, e muito menos do que era dar aulas na Guiné.  
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
A.: Acho que deveria existir uma verdadeira articulação entre o Ministério da Educação e o dos 
Negócios Estrangeiros. Não me parece que haja qualquer tipo de articulação. Pelo menos não 
havia. Se havia ela não era sentida.  
 
Sinceramente nunca senti a representação do Ministério da Educação na Guiné-Bissau.  
 
O Ministério dos Negócios Estrangeiros representava-se pela Embaixada. Algumas pessoas do 
governo guineense mediavam este processo. Mas, sinceramente do Ministério da Educação, 
nunca senti qualquer representação.  
 
Em termos de Ministério dos Negócios Estrangeiros não parece estar definida uma política de 
Cooperação. Naquela época ainda menos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros tutela várias 
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cooperações e o Ministério da Educação terá, em termos teóricos a preocupação da Cooperação 
e muitas outras [risos] e essas coisas devem-se perder nos meandros dos gabinetes. 
 
A tendência que há é para decalcar modelos de educação, de ensino-aprendizagem, que são 
importados do país que faz a Cooperação, neste caso Portugal. Esse decalque nunca é precedido 
de estudos aprofundados que permitiriam fazer ajustamentos. Estamos a trabalhar com povos, 
com mentalidades, culturas diferentes.  
 
A.C.: Mas acha que há uma transposição das políticas educativas? 
A: Não direi que há uma transposição literal. Mas, acho que em termos de valores, em termos de 
intenções há, tal como há dos modelos económicos e dos modelos políticos. 
 
A.C. Quem faz essa transposição? 
A.: Acho que todos os intervenientes têm uma cota parte nessa transposição: cooperantes, 
governo português, governo guineense.  
Os governantes são fruto de uma educação feita na Europa e acabam por não ter uma visão 
específica daqueles contextos. 
Por outro lado, o governo português, ou outros governos ex-coloniais, acabam por não ter um 
conhecimento por aí além dessas realidades. Os próprios cooperantes não se encontram todos no 
mesmo patamar. Se vão com alguma experiência de ensino, terão alguma dificuldade em 
adaptarem-se a modelos novos; os que vão iniciar a carreira terão ainda mais, se as coisas não 
estiverem bem definidas. 
 
A.C.: Mas o que é que se poderia melhorar? 
A.: Por um lado temos que ter em conta os objectivos da Cooperação. O que é que se quer. Isso 
deve ser definido pelo país que pretende a Cooperação, para cada um dos sectores.  
Na década de oitenta havia uma falta enorme de professores, uma vez que com o processo de 
descolonização se criara um vazio. Esse vazio era mais fácil de ser preenchido por professores 
portugueses, do que de outras nacionalidades. Havia a facilidade de comunicação derivado da 
utilização de uma língua comum, a língua portuguesa. 
 
Actualmente a realidade é outra. Não quer dizer que não necessitem de cooperantes para a área 
de ensino. Mas acho, que devem ser definidos os parâmetros dessa cooperação, depois deve 
existir, da parte de quem vai cooperar um verdadeiro sentido de cooperação.  
 
As pessoas devem consciencializar-se que vão fazer um determinado trabalho, para o qual são 
remunerados, mas num país distinto do qual vivem. Eu, quando fui, tinha consciência da 
diferença, mas essa diferença foi maior do que aquilo para o que eu, mentalmente, pudesse estar 
preparada. Mas adaptei-me. Lembro-me que houve colegas que não se adaptaram e tiveram que 
ser repatriados. Houve dois professores que apanharam “boleia” no avião do Presidente da 
República, General Ramalho Eanes, aquando da sua visita oficial a Bissau.  
 
Acho que deveria existir um serviço do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Educação a 
funcionar cá, que desse mais apoio. Lembro-me que quem nos fez a descrição da Guiné foi o tal 
elemento guineense. Descrição que no essencial correspondeu à realidade. Mas por parte da 
Cooperação Portuguesa, ninguém nos explicou nada, porque não conheciam. As pessoas têm 
que conhecer para descrever. Senão estão a confiar numa descrição de outros. Para o guineense 
viver numa pensão como a da D. Berta, pode ser um bom condomínio, para nós portugueses 
[risos] não.   
 
A.C. Como era essa pensão? 
A.: Eu não fiquei lá alojada. Fiquei no Hotel 24 de Setembro. Mas recordo-me de ir ver os 
quartos e não tinham condições. Estavam cheios de bicharada, portanto não tinham as condições 
mínimas de higiene, exigíveis.  
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Havia outros problemas, em termos de alimentação. Havia grandes dificuldades de acesso aos 
bens essenciais. Quem quisesse alimentar-se fazendo comida em casa teria grandes dificuldades. 
Dificuldades essas que também eram sentidas pela população em geral. Não havia bens 
alimentares à venda. A alternativa era comer na pensão da D. Berta ou no Hotel. A diversidade 
era desconhecida dos cardápios [risos] dessa pensão, apesar de eu não ter comido lá muitas 
vezes. Mas sei que era assim. No hotel era relativamente melhor. A falta de géneros no mercado 
condicionava esta situação. Lembro-me de pedir uma fruta ou um iogurte e de não haver. Havia 
falta de alimentos.    
 
Essas situações devem ser todas explicadas aos cooperantes, bem como os apoios, os recursos 
que as Embaixadas têm ou não. O indivíduo que vem da Guiné e chega cá pode dizer: “Existe 
uma biblioteca com muitos livros”. Mas, não diz, que tipo de livros é que são. Podem ser livros 
que não interessam nada para o exercício da actividade docente. Era essa a realidade e continua 
a ser. Hoje, não pensando em termos de cooperação, mas sobre a realidade dos PALOP, penso 
que a situação se mantém. 
Penso que a articulação entre os dois Ministérios deve ser mais reforçada. 
 
Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido? 
A: Não. Acho que não tenho mais nada a dizer. 
 
A.C.: Quer juntar alguns materiais que considere relevantes para esta investigação? 
A: Só tenho fotografias e mais nada.  
 
A.C.: Com vista  à futura recolha de informação e uma vez que é a minha primeira 
entrevistada que sugestões faria, a nível de questões? 
A.: Eu penso que seria importante perguntar que tipo de preparação profissional foi realizado 
antes de irem; se os professores foram munidos de recursos educativos; em que é que os 
cooperantes investiram. Eu e os meus colegas tivemos a preocupação de ir munidos de alguns 
recursos educativos. Isso denota a nossa preocupação para o exercício da docência. 
 
 Penso que também teria algum interesse perguntar até que ponto a vivência das pessoas, ou seja 
dos guineenses, pode ou não ter influenciado a vivência pessoal de cada cooperante. Em que é 
que as motivações das pessoas se desviaram, porque muitos partiram com muitas expectativas 
profissionais que foram goradas. Mas, houve um conhecimento do meio que até lhes deu muita 
informação. Ou seja, questionar a questão da influência do meio sobre o exercício profissional, 
ou porque é que houve desvios em relação ao plano de intenções. 
 
Acho que era importante perguntar o que é que faziam nos tempos livres, onde iam, o que é que 
aprenderam com isso. 
 
A.C. Muito obrigada. De facto essas questões não estão aqui contempladas, neste guião, 
mas tê-las-ei em conta nas próximas entrevistas. Mas, já agora aproveito para lhe 
perguntar a si o que é que fazia nesses tempos livres? 
A: [risos] Eu acho que fiquei a conhecer relativamente bem a Guiné. Vivi uma história pessoal, 
muito intensa, com uma pessoa que conhecia bem a Guiné, que me abriu uma visão em ângulos 
diferentes, em diferentes perspectivas. Vi a perspectiva guineense e a perspectiva de alguém que 
teria uma experiência do tempo colonial e depois teria voltado para uma cooperação técnica, 
sem ser a do ensino, que voltava à África para a ver e viver com outros olhos. Acabam por ser 
perspectivas que permitem questionar a própria Cooperação. Nesse sentido foi positivo. 
 
A.C.: Acha que a realização da entrevista decorreu como tinha previsto? 
A. Sim.  
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A.C.: O que achou da entrevista? 
A.: Acho que esta entrevista tem validade. Aborda assuntos essenciais. Parece-me que há 
interesse em fazer entrevistas a pessoas que tenham feito Cooperação em períodos políticos 
diferentes, para obter um ângulo de visão maior. 
 
A.C.: Sabe, de facto tenho a preocupação de tentar entrevistar o maior número de 
cooperantes, mas não tenho nenhuma base de dados. Vou estabelecer uma rede através 
das pessoas que vou entrevistando. Ia pedir-lhe que me indicasse nomes ou contactos de 
amigos seus que tivessem estado ao serviço da Cooperação. 
A: Eu ia sugerir que entrevistasse uma colega, a Têmis, que esteve lá noutro período. Ela 
beneficiou do trabalho iniciado pelo nosso grupo. O Filémon, apesar de estar fora do ensino, 
será uma pessoa importante a contactar, porque ele fez parte desse grupo de trabalho, o qual 
tenho vindo a citar.  
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
A: Acho que tem pertinência. 
 
A.C.: Muito obrigada pelo tempo que me dispensou. 
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Entrevista: Demeter 
 
Data: 22 de Março de 2005 (terça-feira) 
Duração da entrevista: Cerca de 2 horas 
  
Bloco A: Legitimação da entrevista. 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
D.: Não. 
A.C.: Importa que a entrevista seja gravada? 
D.: Sim pode.  
A.C.: Posso tomar notas? 
D.: Como queira. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Licenciatura em História. Doutoramento em História dos Descobrimentos e da Expansão. 
Início da actividade docente: Outubro de 1982. 
Início da actividade como Cooperante: Janeiro de 1983. 
Exercício da actividade de docência como cooperante: 3,5 anos lectivos. 
Disciplinas leccionadas no âmbito da Cooperação: História. 
Cargos desempenhados: Coordenadora de disciplina. 
 
Projectos em que esteve envolvida: voluntariado ao sábado, dando aulas de apoio pedagógico 
acrescido.   
 
Elaboração de manuais, numa fase posterior. 
 
 
A.C.: Porque é que decidiu ir dar aulas? 
D.: Porque é que decidi dar aulas? [risos] Não sei. Mas desde miúda gostava de ir para África. 
Depois tive vários colegas africanos, nomeadamente de S. Tomé e penso que se criou essa 
vontade. 
 
A.C.: Em que local conheceu esses colegas? Na escola? Na Faculdade? 
D.: Conheci-os na Faculdade. 
 
A.C.: Quer dizer que o primeiro contacto com a África foi através desses colegas? 
D.: Contacto propriamente dito, não. Já tinha um interesse anterior. 
 
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
 
D.: Quando acabei a Licenciatura, em 1982, fiquei colocada, através do mini-concurso, numa 
escola em finais de Outubro, portanto não tinha nenhum vínculo, efectivo, à função pública. 
Trabalhei, nessa escola, de Outubro a Janeiro de 1983. 
 
A.C: Que entidades contactou quando decidiu ir cooperar para África? 
E.R.: Eu já tinha pensado ir para S. Tomé, porque conhecia umas pessoas de lá, que estavam a 
estudar cá.  
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Depois, conheci colegas que estavam lá e que estabeleceram contactos e a partir daí eu pude 
estabelecer contacto com a Direcção Geral de Cooperação. Fui a um gabinete que estava 
sediado na Avª Duque de Ávila. Inscrevi-me.  
 
Depois, como tinha um contacto em S. Tomé, soube que havia falta de um professor de 
História. A partir daí fiquei mais ou menos encaminhada, apesar de ter demorado um pouco.  
 
A.C.: Recebeu todas as informações /apoios que julgou necessários? 
D.: Não. [risos] 
 
A.C: Quer dizer que já tinha informações suficientes a partir desses contactos que falou há 
pouco? 
D: Eu já tinha alguma informação. Mas acho que na altura eu devia ter sido informada, porque o 
Gabinete de Cooperação, nem sabia sequer se eu tinha ou não essa informação. Devia ter havido 
uma maior informação: o que iríamos fazer; o que esperavam de nós; que circunstâncias é que 
íamos encontrar… e a informação foi muito escassa. 
 
A.C. Que tipo de preparação profissional realizou antes de ir?  
D.: Nenhuma. Em termos pessoais preocupei-me em arranjar livros que abordassem questões 
ligadas à História Africana. Preocupei-me em levar livros. 
 
A.C. Levou outro tipo de recursos educativos, tais como acetatos ou outros? 
D.: Nada. Aliás, nem podia ir carregada com muita coisa, porque apenas tínhamos direito a 
transportar 20 Kgs de bagagem, bagagem essa para um ano. Por isso levei meia dúzia de livros. 
Eu sabia que não se podia comprar nada lá e tive a preocupação de levar roupa. 
 
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação? 
D.: Foi um meio de ir para a África, de concretizar um sonho. Fui, também, movida por um 
espírito idealista, de solidariedade, que era muito comum na altura. 
 
A.C.: Foi sozinha ou com a família? 
D.: Fui sozinha. A viagem demorou três dias.   
 
A.C.: Três dias? Explique lá isso melhor. 
D.: Havia uma tempestade de areia, do Sahara, cujos efeitos de faziam sentir em S.Tomé. Havia 
uma grande nuvem de poeira. 
 
 Fui de Lisboa para Luanda. Desta cidade para S. Tomé e quando estávamos a chegar, o piloto 
queria aterrar numa praia que existia ao pé do aeroporto, junto de uma aldeia de pescadores. 
Felizmente que ia a bordo um piloto português que trabalhava em S. Tomé e que disse: 
“Levanta imediatamente que vamos aterrar na praia Gambôa (?)”.  O avião levantou a pique. 
Acho que se fosse hoje morria de ataque cardíaco, mas naquela altura era tudo normal, era tudo 
novo para mim. Voltamos para Luanda. Não podíamos aterrar em S.Tomé, porque a pista não 
tinha iluminação e era noite. Só se podia aterrar de dia.  
 
O avião ia cheio de gente de várias nacionalidades: franceses, alemães, polacos, portugueses, 
angolanos e quando chegamos, a Luanda, havia gente de todas embaixadas à espera dos seus 
passageiros, excepto os portugueses. No caso dos angolanos e dos santomenses havia familiares. 
Os portugueses foram os únicos que não tinham ninguém a apoiá-los.  
 
Luanda vivia o recolher obrigatório. Felizmente que um dos portugueses, que trabalhava na 
EDP e que já tinha ido a Luanda várias vezes, conhecia lá pessoas. Conseguiu contactar com 
uma senhora angolana que não estava lá na altura. Então essa senhora angolana deixou-nos ficar 
em sua casa. Não havia nada para comer. Havia três ovos que foram divididos por não sei 
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quantas pessoas. Havia crianças, filhos de cooperantes de outras áreas. A nível da educação eu 
era a única professora.   
 
Eu não conhecia ninguém. Voltamos a S.Tomé, novamente e não aterramos. Felizmente quando 
estávamos a mostrar o passaporte em Luanda, estava atrás de mim um senhor que viu que eu era 
de perto da terra da mulher. Meteu conversa comigo e depois levou-me. Senão, eu tinha ficado 
sozinha no aeroporto de Luanda, sem água, sem nada para comer. O aeroporto estava um horror. 
Foi antes das obras. Havia ratazanas enormes a passear pelo aeroporto.     
 
No dia seguinte foi a mesma coisa. Fomos para S.Tomé e voltamos para Luanda. Ficamos no 
aeroporto. Estava também uma freira com uma rapariga santomense que tinha sido operada em 
Lisboa e que tinha um tubo para alimentação. Esta, também, não tinha nada para comer. Nós 
começamos a reclamar, mas não valia de nada. Às duas da manhã lá arranjaram um pedaço de 
leite para as crianças e para a rapariga de S. Tomé. A nós, só muito depois nos foi dada água. Já 
não me lembro se foi dentro do avião, ou antes de entrarmos para o avião que nos deram um 
pedaço de pão com ovo. Isto tudo com a Companhia Aérea Angolana (TAAG). 
 
Felizmente ao terceiro dia aterramos em S. Tomé. Havia ainda a tempestade de areia, mas 
conseguimos aterrar. Era feriado. Era o dia do massacre de Batepá, de 1953. Os meus amigos 
que tinham feito jantar para mim durante dois dias, ao terceiro não o fizeram. (gargalhadas) 
Então a minha primeira refeição em S. Tomé foi uma lata de ervilhas e um chouriço levados por 
uma senhora do PNUD, que ia numa missão curta e que conhecera no avião (gargalhadas). Mal 
sabia eu que não havia ervilhas e chouriço à venda na ilha. (risos) 
 
A.C.: Foi de facto uma grande aventura e o facto de não ter esmorecido ainda mais. 
D.: Na realidade foi. 
 
A.C.: Como imaginava a África que iria encontrar? 
D.: Muito verde, muito calor [risos] e pessoas pretas. Eu acho, que até tinha uma mente muito 
aberta. Estava preparada para encontrar tudo. Sabia que era uma cultura diferente. Nada me 
assustava. 
 
A.C.: E o espírito de aventura? 
D.: Também. Mas não era, assim, o mais importante. Eu podia andar pela Europa fora, à 
boleia… Sei lá… Mas, era a primeira vez que saía para um país fora da Europa, o que implicava 
também, uma certa dose de aventura. Mas a aventura não era o principal objectivo. 
 
A.C. : Conhecia as finalidades e os objectivos inerentes aos programas do governo para a 
área da educação? 
D.: Não conhecia nada. 
 
A.C.: Não contactou os Ministérios? 
D.: Contactei, apenas o tal serviço de Cooperação que existia na AvªDuque de Ávila. Penso que 
era a Direcção Geral de Cooperação.    
 
A.C. Conhecia a estrutura/ funcionamento dos serviços de Cooperação? 
D.: Não. 
 
A.C: Se houvesse algum problema como o resolveria?  
D.: Logo via. [gargalhadas]  
 
A.C.: Também era muito jovem para imaginar problemas… 
D.: É evidente. Nunca pensei em problemas. Se eles surgissem, logo via o que fazia.  
  
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
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A.C.: A partir de que momento se considerou cooperante?  
D.: Desde que lá cheguei. 
 
A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
D.: Sim. Nós vivíamos todos, ou quase todos, no mesmo sítio. Éramos cerca de trinta e tal. 
Havia uma meia dúzia que não vivia no mesmo sítio, portanto o grupo era facilmente 
identificável. 
 
A.C.: Viviam todos no mesmo sítio? Em que condições? 
D.: Eu achava que eram condições razoáveis. Era uma antiga pensão. Aliás chamava-se Pousada 
Salazar. Depois mudou de nome. Quando lá estávamos chamava-se Benguidoche. Esta pensão 
foi afecta ao alojamento dos cooperantes dos portugueses. Havia vários quartos. Cada pessoa ou 
casal tinha o seu quarto. 
 
A.C.: Se tivesse que traçar um perfil de professor cooperante como o faria? 
D.: Nessa época? Não sei se poderia traçar propriamente um perfil. Havia pessoas tão diferentes 
(risos). Poderia era traçar três ou quatro perfis… Não havia, propriamente, uma uniformização. 
Havia pessoas desmotivadas; havia pessoas que não conseguiram aguentar e que foram 
repatriadas. Já não me recordo se vieram embora logo no primeiro ou no segundo ano. Recordo-
me que havia pessoas que chegavam e estavam 2, 3, 4, 5 meses e não conseguiam aguentar e 
vinham-se embora.  
 
A.C.: Como é que resistiu? 
D.: (Risos) Eu resisti porque gostava do que fazia. Gostava das pessoas, dos alunos e eles 
gostavam de mim e tinha uma relação, em termos pedagógicos, óptima com os alunos.  
 
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte da direcção da escola? 
D.: Não. Quer dizer, na altura vigorava um regime socialista e era suposto tratar toda gente de 
igual forma e era assim que funcionava. Havia vários grupos de cooperantes de nacionalidades 
diferentes e em termos de escola, as pessoas eram tratadas da mesma maneira pela direcção da 
escola.  
 
A.C.: Como era tratado pelos restantes professores? 
D.: Não notei nenhuma diferença no tratamento entre professores. O grupo mais numeroso era 
dos portugueses; depois eram os cubanos. Havia ainda professores de S. Tomé, da República 
Democrática do Congo, do Brasil…Aliás, eu fui substituir o professor brasileiro. Havia um 
francês que coordenava, mas não dava aulas directamente na escola.  
 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
D.: As relações com a Embaixada dependiam um bocado do embaixador que estava em 
exercício de funções. As relações existentes entre a Embaixada e os professores eram sobretudo 
formais. Eu estabeleci relações pessoais com alguns embaixadores, pelo que as minhas relações 
pessoais situavam-se fora da Embaixada. 
 
 De resto, a Embaixada não apoiava muito os professores. A Embaixada não tinha recursos 
educativos.  
 
Depois começou a funcionar o Centro Cultural Português. Mas este Centro não dava apoio aos 
professores. Não havia uma bibliografia específica para o ensino. Os professores podiam lá ir 
para fazer consultas como qualquer outra pessoa, mas não era um Centro dirigido para apoiar os 
professores. Alguns professores começaram a dar lá aulas de Português para santomenses e 
estrangeiros que queriam aprender português.  
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A.C.: Acha que havia diferenciações entre os professores cooperantes portugueses e os de 
outras nacionalidades? 
D.: Em termos de direcção de escola, tal como já referi anteriormente não havia diferenciações, 
mas em termos sociais sim. Os cooperantes portugueses eram mais bem vistos pelas populações 
e alunos, do que os cubanos. 
 
Aliás, é preciso explicar que havia uma estrutura de comando, dentro da escola, paralela. Essa 
estrutura de comando funcionava em todo o aparelho de Estado e era dirigida por cubanos. Isso 
acabava por criar tensões e conflitos bastante intensos, tal como aconteceu comigo. Mas não era 
a própria direcção da escola que tinha a iniciativa de tratar as pessoas de maneira diferente. O 
facto de existir uma estrutura paralela facilitava a criação de mecanismos que conduziam à 
diferenciação. 
 
Havia um director da escola. Depois este era assessorado por um cubano.  
 
Dentro do Ministério da Educação, todas os santomenses com cargos de chefia tinham um 
cubano ao lado, portanto a assessorar. Quando lá cheguei já encontrei os cubanos.  
 
Penso que durante toda a década de oitenta se manteve esta situação. Quando começou a 
abertura durante a década o seu peso foi diminuindo. Mas deverá haver outros cooperantes que 
saberão explicar melhor isto do que eu. 
 
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
D.: Hum… (risos) O que é que foi para mim ser professor cooperante….?(risos) É assim… Se 
calhar é mais correcto, para mim, dizer o que foi ser professora em S. Tomé.(risos)  
 
A.C.: Aliás eu ia perguntar se professor cooperante ou apenas professor? Se calhar 
podemos começar por aí. 
D.: É assim…Nós portugueses estávamos um bocado abandonados à nossa sorte e portanto nem 
sequer havia a construção da figura de professor cooperante. As pessoas partiam daqui e quando 
chegavam nem sequer havia uma valorização do estatuto de professor cooperante. Portanto para 
mim é sobretudo responder ao que foi ser professora em S. Tomé e Príncipe. Acho que foi 
bastante importante.  
 
Gostei imenso. Ajudei pessoas. Hoje se os encontro falo com eles. Se vou a S. Tomé, falamos e 
às vezes até param o carro no meio da rua para me falarem. Se o meu marido vai a S. Tomé 
mandam beijinhos. Foi uma experiência muito enriquecedora. 
 
A.C.: Acha que, em termos sociais, os cooperantes eram reconhecidos como um grupo 
social diferenciado? 
D.: Acho que sim, sobretudo pela população.  
 
A.C.: Mas, como era feito esse reconhecimento? Tinham alguns privilégios? Por exemplo, 
como era o acesso aos bens alimentares, dadas as dificuldades de que já me apercebi 
existirem? 
 D.: Havia dificuldades terríveis. Havia meses em que não havia nada para comprar, nem para 
vender. Quando eu lá cheguei o país atravessava uma grande seca. Havia no ar aquela poeira 
amarela no ar vinda do Sahara. Aliás, foi por isso que eu demorei três dias a lá chegar. Nesse 
ano havia muita falta de comida. Houve pessoas que se mataram (santomenses), embora 
estivesse tudo muito verde (risos). 
 
Estava tudo muito desestruturado. A produção estava concentrada nas roças que eram pertença 
do Estado. Não havia pequena produção, produção para o mercado. Não havia produtos 
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hortícolas e como tal os pescadores também não iam pescar, porque depois também não podiam 
trocar o peixe por outros bens de consumo. O dinheiro não servia para nada. A troca funcionava 
entre produtos.  
 
Eu cheguei em Fevereiro de 1983 e até final desse ano manteve-se a escassez de produtos. Eu 
vim a Portugal nas férias e levei algumas coisas. Mas foi um ano difícil. O mercado tinha 
algumas frutas e legumes.   
  
Havia as lojas do povo, lojas socialistas, mas que só eram abastecidas quando chegavam os 
barcos. Mas, como raramente chegavam barcos, as lojas estavam sempre fechadas. Estas eram 
para os membros do partido e para os professores cooperantes, portugueses e estrangeiros. Aí, 
digamos que tínhamos alguns privilégios. Depois havia as outras lojas, que, às vezes também, 
tinham os mesmos produtos, mas que não chegavam para toda a gente. Nem os produtos destas 
lojas, nem das lojas para o Partido e cooperantes. 
 
A.C. Mas a embaixada não dava apoios? 
D.: Eu lembro-me, por exemplo nesse ano da fome, as pessoas pediram que ao menos 
mandassem latas de leite para as crianças. Já não me lembro se esse pedido foi feito 
directamente à Direcção Geral de Cooperação ou se foi através da embaixada. Mas eles nunca 
mandaram nada. 
 
Entretanto, durante as férias, houve um cooperante que veio a Lisboa. Já não me recordo se foi 
durante o período do Natal ou do Carnaval.  
 
Ele deslocou-se aos Serviços de Cooperação para tratar de um assunto e eles perguntaram como 
é que estava a situação. Ele respondeu que estava um pouco melhor. Quer dizer, porque 
inicialmente não havia nada no mercado e depois começou-se a poder comprar alguns bens 
essenciais (tomate, cocos, por exemplo).  
 
Eu por exemplo troquei os cigarros, que levei, por cocos. Depois não tinha cigarros e já não 
consegui trocar nada. Tinha dinheiro, mas não tinha nada para comprar. 
 
Ou seja, o que ele quis dizer é que estava um pouco melhor, dado existirem já alguns tomates e 
pouco mais, mas na realidade a situação continuava na mesma. Ele regressou para S.Tomé e 
passado algum tempo, a Direcção Geral de Cooperação, que tinha pensado enviar um contentor 
com alguns bens, informou que já não ia enviar nada, porque tinha lá estado um cooperante que 
tinha informado que a situação estava melhor. Quer dizer, o que ele disse não invalidava que 
eles enviassem o leite para as crianças. Resultado, gerou-se um mau ambiente por parte do 
grande grupo contra esse cooperante. Foi a forma que eles encontraram, para justificar a sua 
acção, a de nunca terem enviado nada. Como se eles não soubessem, pela embaixada, que as 
coisas estavam más. Eu acho que a informação prestada pelo cooperante não servia de 
justificativo. O embaixador sabia de tudo. 
 
Eu falei com cooperantes que estavam em Moçambique na mesma altura e eles diziam que não 
havia nada, mas que sempre tinham meia dúzia de coisas para comer, devido ao regime político. 
Tinham carapau, lagosta, que haviam sempre.  
 
Também, eu quando cheguei comi polvo durante um mês, ao almoço e ao jantar. Aí, eu não 
dizia que não havia nada. Nessa altura ainda havia alguma coisa. Depois deixou de haver. Não 
havia mesmo nada.       
 
A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
D.: O que me atraía mais, não sei… era conhecer e contactar com pessoas diferentes, ensinar a 
pessoas diferentes… ensinar e aprender coisas diferentes. 
Medo?...(risos) Acho que não tive nenhum medo em especial. 
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A.C.: Não tinha medo de nada? …de falhar…Nem estava receosa? 
D.: Não. Nem equacionava medos….(risos). 
 
A.C.: Que papel desempenhou, enquanto cooperante, entre uma Metrópole colonizadora e 
as ex-colónias? 
D.: Bom…(risos) eu não ia, propriamente,  com o fardo do homem branco.(gargalhadas) Quer 
dizer, eu não tinha culpas de nada. Mas, por exemplo, com os cubanos…quando surgiram 
conflitos, eles achavam que eu vinha do país colonizador e portanto eu podia ser 
neocolonialista. Eles lembravam isso e eu tinha cuidado. 
 
 Mas os alunos nem sequer falavam disso. Nunca tive sentimentos de culpa. Não tive nenhuma 
história pessoal, familiar, ligada à colonização. Ia com a maior das boas vontades.  
 
Nem os alunos, nem as populações revelavam sentimentos contra os portugueses. Também, 
naquela altura, vigorava um regime socialista e não havia muito este tipo de manifestações de 
sentimentos. 
 
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
D.: Missão? Quer dizer… não era propriamente uma missão do país. Era uma missão particular. 
Era uma missão pessoal, uma vontade pessoal. Digamos que não tínhamos uma missão do país a 
cumprir. Nós não veiculávamos a imagem do professor cooperante português, com um 
determinado perfil.   
        
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
D.: De certeza que contribui para o desenvolvimento do capital humano santomense. Poderia ter 
dado mais se tivesse outro tipo de formação, se as condições fossem diferentes. Agora, que eu 
dei o meu melhor, tenho a certeza que dei. 
 
Aliás, pus dinheiro do meu bolso para comprar papel, por exemplo e outras coisas, para fazer os 
materiais para os alunos.  
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem à profissão? 
D.: Sim. 
 
A.C.: Dava apenas aulas ou exercia outras funções? 
D.: Não. Dava apenas aulas. Quando cheguei, já a meio do ano e como os alunos tinham tido 
um professor que faltava muitas vezes e quando estava presente não dava a aula, eu entendi que 
os alunos estavam mal preparados e propus dar-lhes aulas suplementares, ao sábado. Foram 
aulas voluntárias. A direcção da escola e os alunos aceitaram esta minha proposta, sem grandes 
problemas. 
 
Os alunos tinham imensa vontade de aprender. Era impressionante.  
 
Não havia televisão, só havia rádio. Não havia jornais, mas apenas um jornal do governo, pelo 
que não tinham contacto com o exterior. As aulas eram uma forma de estabelecer esse contacto. 
Os alunos eram extremamente interessados e era gratificante dar aulas. 
 
A.C.: Como eram as condições de trabalho? Como eram as escolas locais? 
D.: As escolas eram do tempo colonial. Eram edifícios com uma estrutura similar aos existentes 
em Portugal, do período do Estado Novo. O liceu era grande. As salas eram grandes. Mas as 
condições tinham-se degradado. Havia salas que não tinham portas. Havia janelas. Não havia 
cadeiras para todos os alunos. Uns sentavam-se outros não.  



 148 

 
Havia o quadro e giz. Mas às vezes tínhamos que ir comprar giz (risos). Quando a escola não 
tinha giz e nós sabíamos que havia à venda nós íamos comprar. 
 
Podemos dizer que a escola era razoável, em termos de edifício. Mas, podemos dizer que a 
escola funcionava bem, face a todas as condições da época. 
 
A.C.: Como eram as turmas?  
D.: As turmas eram grandes…trinta e quarenta e tal alunos. Eu tinha entre 7 e oito turmas. Mas 
isso variava de ano para ano. Isto sentia-se mais durante a correcção das provas. Era um 
recorde…trezentas e tal provas para corrigir. 
 
Havia alunos que acabavam por desistir, porque vinham de mais longe. Mas de um modo geral, 
apesar de não haver cadeiras para todos, os alunos eram interessados. Não havia problemas de 
indisciplina. Tinha alunos da minha idade (risos). Tratavam-me por professora. Tinha alunos 
desde os quinze anos até aos 23 anos. A escola, também, tinha ensino nocturno e havia 
professores cooperantes que davam aulas à noite.     
 
A.C: Há uma questão que quero colocar. S. Tomé era uma colónia que apresentava uma 
taxa de alfabetização elevada durante o período colonial. Isso sentia-se ao nível das 
turmas?  
D.: Sim. Notava-se que havia uma certa escolarização. Quando contactávamos com as 
populações na rua sentia-se isso. Eu tive alunos extraordinários, alguns das elites. Outros não, 
mas eram bons alunos. Os alunos dominavam a língua portuguesa. Usavam expressões locais, 
que eu insistia em corrigir. Se fosse hoje, se calhar não corrigia, porque essas expressões têm a 
ver com a forma do português local. Na altura corrigia tudo. 
 
A.C.: Sentiu-se recompensada pelo exercício das suas funções? 
D.: Sim. Bastante. Foi uma recompensa ….Não sei…explicá-la. Eu gostei de lá estar. No fim já 
estava um pouco cansada. Estar um ano lectivo inteiro sem vir a Portugal era complicado. Só 
vinha nas férias de Verão. Depois ficava enterrada na ilha. Para ir ao Sul da ilha tínhamos de 
pedir autorização ao Ministério da Educação e a outros ministérios. 
 
 Não havia estradas. Havia uma picada. Eu fui uma vez à ilha do Príncipe em trabalho. Mas, 
podíamos correr o risco de ir a algum lado e falharem os transportes de regresso, por avaria ou 
por outra situação qualquer. Não estávamos proibidos de ir a lado nenhum, mas tínhamos que 
pedir aquelas autorizações. Quando se ia para o interior dormia-se em roças. Mas era 
complicado.  
 
Eu trabalhava ao sábado de manhã. Depois só havia o domingo e segunda-feira já estava de 
novo a trabalhar. Podia-se correr o risco de ir e haver dificuldades no regresso à cidade. (risos) 
Parece mentira, mas é verdade. Mas, eu nunca fiquei na ponta Sul. Esta situação, portanto o 
controlo existente, resultava também do facto de existir um Estado totalitário.  
 
A.C.: Pensa que o exercício da sua profissão ao serviço da Cooperação constituiu uma 
oportunidade de progressão na sua carreira? 
D.: De maneira nenhuma. Teoricamente o tempo de serviço contou. Há umas semanas atrás, 
vim a descobrir que há uma parte do meu tempo de serviço que não está contada. Agora tenho 
que ir tratar de mais essa burocracia. 
 
Mas, em termos de progressão na carreira, não tive nenhuma vantagem. Era a mesma coisa de 
que se estivesse estado cá. Quando regressei concorri novamente para dar aulas. 
 
A.C.: Sentiu satisfação no exercício da docência? 
D.: Sim. Bastante. 
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A.C.: Viveu algum dilema, pessoal em particular? 
 
E.R.: (Silêncio)… A maior dificuldade situou-se a nível do confronto com os cubanos. Ou seja 
não tive dilemas a nível de vida pessoal, mas ao nível da vida profissional. Eles tentavam 
controlar tudo, desde os programas, que foram introduzidos por eles.  
 
A.C.: Como eram os programas? Explique melhor essa situação. 
D.: Quando eu cheguei ainda havia o programa português, ou seja um programa que não era o 
do tempo colonial. Havia um programa que tinha sido adaptado pelos professores cooperantes 
portugueses. Mas os cubanos já tinham introduzido os seus programas em todas as disciplinas, à 
excepção da de História. História ficou para o fim, porque eventualmente os santomenses iam 
fazer um programa, mas acabou por se introduzir o programa cubano.  
 
Os programas eram uma cópia dos programas cubanos já que os cubanos, tal como já referi 
controlavam o aparelho de Estado. Todos os programas: os de Geografia, os de História, os de 
Matemática, etc. Estes programas estavam em espanhol. Eles davam as aulas em espanhol. Os 
alunos tinham que saber as definições em espanhol, portanto escreviam em espanhol.  
 
A.C.: Mas voltemos ao tal dilema…. 
D.: Nesse ano [1984] só estava eu e mais dois professores cubanos de História. Havia um 
coordenador cubano. Éramos três professores de História. Eles tentavam controlar tudo ao 
máximo. Iam fazer visitas às salas de aula, sem qualquer pré-aviso. Tínhamos que entregar os 
planos das aulas para serem verificados. Ao sábado entregávamos as planificações para a 
semana seguinte. 
 
Eu comecei a discordar de algumas coisas. Eles exigiam que déssemos as definições e que não 
explicássemos nada. Aquilo não era para perceber, era só para saber. (risos) 
 
Eu comecei a contestar. Eles tinham o desplante de falar, em espanhol, mal de mim, à minha 
frente, pensando que eu não percebia nada. Depois eu respondia-lhes e eles ficavam de boca 
aberta. (risos) 
 
Bom…foi aí que houve grandes conflitos. Primeiro eles não me queriam deixar ficar com os 
alunos que eu tinha acompanhado no ano anterior, a quem tinha dado aulas suplementares, fora 
do horário regulamentar e com quem tinha uma relação já muito próxima.  
 
Depois os alunos fizeram um abaixo-assinado e exigiram que eu voltasse. Então, o Ministro 
arranjou uma solução de compromisso. Eu fiquei com uma parte das turmas do ano anterior e 
eles com outras. Mas, mesmo assim, surgiram conflitos em torno das matérias curriculares a 
ensinar. 
 
Depois eles começaram a fazer queixas de mim à direcção da escola. Se eu fazia uma ficha de 
avaliação tinha de mostrar e eles não entendiam. Então achavam que eu estava a tomar posições 
fascistas e neocolonialistas, ou similares. 
 
Os conflitos foram-se agravando. No ano seguinte, a assessoria do Ministério, como forma de 
solucionar o problema, colocou-me na Escola Técnica - Profissional, que era uma escola menos 
importante, já que eram os estudantes mais fracos que iam para a escola. 
 
Depois, no ano seguinte, voltei ao ensino pré-universitário, como coordenadora. Ou seja a 
minha forma de trabalhar e os meus métodos de trabalho acabaram por ser reconhecidos. As 
próprias autoridades santomenses percebiam o que se estava a passar, apesar de o não poderem 
dizer abertamente. Percebiam que o ensino não podia ir por aquele caminho. 
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A.C.: Então como é que os cubanos davam as aulas? 
D.: Eles davam as aulas em espanhol. Os testes em espanhol e eram corrigidos em espanhol. 
Informalmente existia a aprendizagem de uma segunda língua oficial o espanhol (risos). Não 
existia a aprendizagem formal do espanhol. As línguas estrangeiras que eles aprendiam eram o 
inglês e o francês. 
 
A.C.: Os professores, em geral, eram controlados pelos cubanos? 
 D.: Sim nós éramos controlados por eles. Também, poderíamos ser controlados pelos alunos, 
por alguns, não por todos. Se bem que os alunos estivessem quase sempre ao nosso lado. 
Quando houve a introdução dos programas cubanos e nós tínhamos que cumprir esses 
programas. Tínhamos que seguir aqueles manuais: era o internacionalismo proletário, a todo 
momento; era a Revolução Socialista; etc. 
 
Depois, de os alunos terem pedido ao ministro para eu dar aulas, do excesso de controlo que se 
fazia sentir, os alunos viram uma certa abertura e perguntaram-me: “como é que a professora é 
capaz de nos fazer isto a nós”? Quer dizer, que “fazer isto a nós”, significava como é que eu era 
capaz de contar aquelas histórias que não tinham nada a ver com a realidade deles, com o que 
eles conheciam.  
 
Os alunos estavam chocados. Eles não queriam aqueles programas. Eu disse-lhes: “Já sabem 
como é. O ano passado era diferente. Este ano eu tenho que cumprir o programa cubano. Isto é 
controlado.” Mas eu disse isto com muito cuidado. Eles responderam que não queriam para lá 
aqueles “Australopitecos”.  
 
É claro que não se podia falar com as portas abertas. Ou seja, eles lutaram para eu ir dar aulas, 
mas depois confrontaram-me com o facto de eu não estar a ser como era no ano passado. Eu 
estava a seguir o programa cubano. 
 
Mas, na realidade eu já tinha despido o programa. Das questões ideológicas. Nós tínhamos que 
apresentar os planos de aula e como eu retirei a parte da ideologia, os cubanos fizeram queixa de 
mim ao Director da escola. Os alunos sentiram isso. Eu tentava dar a volta a isso.  
 
Eu estabeleci um compromisso com eles: havia determinado coisas que nós dávamos para 
despachar; depois podíamos falar das coisas que eles queriam, dos assuntos que lhes 
interessavam, etc. Era tudo muito complexo.  
 
Não havia jornais, revistas, apenas rádio. Depois começou a haver televisão, penso que três 
vezes por semana. A televisão passa filmes emprestados pelas embaixadas estrangeiras.  
 
A.C.: E como eram os manuais? 
D.: Não havia manuais. Nós tínhamos que produzir os nossos próprios materiais. Tínhamos que 
comprar papel para distribuir pelos alunos, desde que houvesse no mercado. Caso contrário não 
havia nada. 
 
O único material que tínhamos à disposição era o quadro preto e o giz e não havia mais nada. Se 
por acaso houvesse papel no mercado e se nós o conseguíssemos comprar, conseguíamos 
produzir matéria e distribuir pelos alunos, o que era óptimo. Mas o problema é que a maior parte 
das vezes não havia nada à venda.  
 
A.C.: O contacto com as populações influenciou o seu exercício profissional?  
 
E.R.: Sei lá….(silêncio)…Como dizer…Quando cheguei, integrei-me muito bem, mas o único 
problema é que estava muito bem a falar na rua, abertamente e toda a gente me dizia “não podes 
estar a dizer isso” . Podiam estar pessoas da polícia à volta e surgirem problemas. Esse foi o 
maior problema. A liberdade de expressão era controlada. Também, não sabíamos muito bem, 
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sobre que áreas podíamos ou não falar. Havia coisas que eu achava inócuas, mas as pessoas, os 
portugueses, mandavam-me calar. 
 
A.C.: Mas, contactava e convivia com as populações locais? 
D.: Sim. Eu tinha uma empregada santomense, que fazia as compras no mercado, ou nas roças. 
Eu tentava compreender como é que era a vivência dos santomenses para poder adaptar o meu 
papel como professora. Nunca tive conflitos com as populações de lá.  
 
A.C.: Como eram as suas relações com os órgãos de gestão? E com os outros professores?  
D.: Nós podíamos ir ao gabinete do Director da escola. Mas, não colocava questões que sabia 
que não as podia pôr. Também fui chamada ao gabinete do Director pelas queixas apresentadas 
pelos cubanos contra mim e fui lá defender a minha posição. 
 
As relações com os outros professores…Havia cubanos mais simpáticos. Houve um que 
começou a namorar uma professora portuguesa e acabaram os dois por ser expulsos. Os cubanos 
andavam em grupo, não se misturavam e eram bem controlados. Já ouvi contar estórias de 
Angola e de Moçambique e não era assim, porque existia um menor controlo das autoridades 
cubanas sobre eles.  
 
A.C.: Quando surgiam conflitos como eram ultrapassados? 
D.: O Coordenador era a fonte do conflito. A única estratégia era a de conseguir algum apoio 
por parte das autoridades de S. Tomé, ou o conflito morria por si. Houve outras alturas em que 
pensei que me devia vir embora., porque não estava para me sujeitar a certas situações. O 
Ministro conhecia alguns conflitos. 
 
A.C. Como era o sistema educativo na altura? 
D.: Nessa altura não era muito diferente do português. Havia o básico (até à 9ª classe); depois 
havia o pré-universitário (da 9ª à 11ª classe); e depois o ensino técnico-profissional. O que era 
similar ao cubano eram os programas das disciplinas.  
 
Depois havia também uma diferença em relação ao sistema português: todos os alunos do pré-
universitário, ou seja do que corresponde ao secundário, tinham todas as disciplinas (das 
ciências e das humanidades). 
 
O sistema educativo não estava propriamente formado. O país tinha adquirido a independência 
recentemente. Estavam a adaptar o legado colonial às novas realidades. Quando tentaram 
realizar mudanças profundas aproximaram-se do modelo cubano.   
 
A.C.: Sentiu algum tipo de conflito decorrente dessa situação? 
D.: Não. Os programas eram similares aos cubanos. Havia pouca História Africana. Havia muita 
história da América Latina, e todos os países socialistas, de todos os países onde houve 
revoluções socialistas.  
 
A.C.: Como percepcionou as políticas educativas no país em que exerceu a Cooperação?  
D.: Eu apercebi-me rapidamente que essas políticas eram muito similares às cubanas. Os 
cubanos controlavam o aparelho de Estado e a Educação não escapava a esta situação. Eles não 
tinham influência no recrutamento dos cooperantes, mas quando as pessoas lá chegavam eles 
obtinham informações sobre as pessoas que lá chegavam. 
 
Eu descobri isso, porque uma vez numa festa houve um cubano que acabou por confessar, 
depois de ter bebido muito, que sabia tudo sobre as pessoas do meu grupo, considerado 
problemático, porque éramos reivindicativos. 
 
Mas havia a transposição dessas políticas. Os programas eram feitos no Ministério da Educação 
da seguinte forma: havia 2 cubanos que tinham os manuais cubanos e passavam, para o papel, 
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os títulos das unidades didácticas. Depois, foram corrigidos por alguém do Ministério. Nós 
tínhamos acesso a esses manuais.     
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de a ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
D.: Foi um percurso positivo (risos). 
 
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência como cooperante o que diria?  
D.: Não como cooperante…(risos), mas como professora, eu diria que fiz boas amizades.  
 
A.C.: Gostaria  que se referisse aos seus contributos neste processo. 
D.: Acho que contribui imenso para acabar com os programas cubanos (risos). 
 
A.C.: Eu sei que esteve envolvida num projecto de elaboração de manuais. Não quer falar 
dessa sua experiência? 
D.: Depois da introdução desses programas cubanos, as autoridades começaram a ver que aquilo 
não estava a resultar e contactaram a Gulbenkian para dar apoio na elaboração de novos 
programas.  
 
Houve alguns programas que os santomenses não queriam que os portugueses fizessem, 
nomeadamente o de História, por razões ideológicas; o de Educação Física, porque tinham 
quadros, inclusive um dos Ministros tinha sido professor de Educação Física; o de Educação 
Visual, também não. Houve, portanto, três ou quatro disciplinas que não entraram nesse pacote 
encomendado à Gulbenkian. 
 
Mais tarde pediram apoio ao Ministério da Educação, no tempo do Engenheiro Roberto 
Carneiro. O Ministério da Educação enviou, então, um professor para fazer uma avaliação, no 
último ano em que eu lá estive, portanto em 1986. A partir daí desenhou-se a hipótese de se 
elaborarem os programas com o apoio do Ministério da Educação português.  
 
Eu já estava em Portugal quando fui contactada para integrar essa equipa tutelada pelo nosso 
Ministério. Era um projecto de Cooperação entre os dois Ministérios. Como as outras equipas já 
estavam a funcionar, nós fomos chamados à pressa para fazer os programas. Estávamos em 
Maio, ou Junho, já não me lembro, para os programas começarem a funcionar no ano lectivo 
seguinte, ou seja, em Setembro. 
 
Começamos a trabalhar com uma equipa de S. Tomé, Trabalhávamos todos os dias, aos fins-de-
semana, durante as noites, como se imagina. O prazo era muito curto. As pessoas que estavam 
no Ministério da Educação eram pessoas interessadas, mas às tantas não houve articulação entre 
os Ministérios. Nós já tínhamos os primeiros capítulos prontos para enviar para S. Tomé dar o 
seu parecer e as coisas começaram a não funcionar e inesperadamente tudo acabou, depois de 
um trabalho árduo.  
 
O projecto passou do Ministério da Educação para o Instituto Camões. Depois passou 
novamente para o Ministério da Educação, no tempo do Engenheiro António Guterres. 
 
O que é que eu senti? Eu senti que tinha dado muito ao projecto, durante três anos de trabalho e 
que não tinha tido nenhuma satisfação em troca. As coisas andam ao ritmo ao não andam ao 
ritmo de … não sei das vontades e dos interesses dos funcionários, das suas férias, não sei… Sei 
que o Ministério gastou imenso dinheiro com materiais, nomeadamente com slides, com a 
elaboração de mapas, porque foi tudo feito de propósito para aqueles manuais. A última 
informação que tive foi de que não sabiam onde estavam as coisas. Estariam algures entre o 
Ministério da Educação e o Instituto Camões.  
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Portanto, chegou a ser publicado o programa. Em relação ao manual havia a questão do formato, 
porque não se podia gastar muito dinheiro com aqueles materiais. Mas, foi editado o manual 
para o professor e para os alunos da 7ª Classe. Não sei se aquilo serviu para alguma coisa, 
porque não tive feed-back disso. Aqui há uns anos disseram-me que estavam a usar os nossos 
programas.  
 
A única vez que o nosso Ministério me contactou, foi passados vários anos, em que não 
disseram nada e novamente em Agosto, fossemos a correr fazer não sei o quê…Nós, como já 
tínhamos experiência, dissemos que vissem bem e tal… (risos) Quando voltássemos de férias, 
se fosse preciso fazer alguma coisa, logo víamos. Entretanto não nos contactaram mais. Tinham 
os materiais, aliás eram deles. O trabalho era para ser pago e não nos tinham pago sequer. Já 
tinham decorrido cinco anos.  
 
Depois houve uma reunião com o Coordenador do projecto, o Professor Doutor Teodoro de 
Matos e informaram que não tinham de pagar, porque já tinham passado cinco anos.     
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
D.: Sim, sobretudo nas situações de conflito com os cubanos. Às vezes tinha vontade de 
«abandonar o barco». Entre os portugueses também houve divisões, porque uns apoiavam os 
cubanos e outros não.    
 
Outra dificuldade era a falta de materiais para trabalhar, mas essa situação não fugia à regra da 
situação geral do país. Não era uma situação particular. 
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
D.: Poderiam fazer muito. Eu não notei que tivessem feito alguma coisa…(risos). Não havia 
articulação entre o Ministério da Educação e o dos Negócios Estrangeiros. A embaixada não 
tinha nenhum serviço da área da educação para nos apoiar. Nem sequer em termos pessoais, 
quanto mais profissionais. Não havia nada.  
 
Actualmente existe um bairro de cooperantes onde alugam casas, embora qualquer português 
que lá vá em serviço possa lá ficar. Mas, na altura não havia qualquer apoio a esse nível. Em 
termos materiais, não havia, nenhum, mas nenhum apoio.  
 
Naquela altura poderiam ter apoiado mais, porque não havia nada e na realidade não houve, 
qualquer tipo de apoio. As pessoas não podiam chegar, com dinheiro, instalar-se, porque não 
havia nada. Se fosse outro tipo de país talvez.     
 
Depois acho que o professor cooperante devia ter uma maior vinculação à própria política de 
Cooperação. As pessoas eram largadas…. Não se dizia o que esperavam delas…não se fazia 
uma avaliação daquilo que tinham feito. Digamos, que havia apenas um contrato de trabalho 
que dizia: “Vai para o país tal…dar aulas, às ordens do Ministério desse país”. Não havia uma 
imagem de um professor cooperante que estivesse ligado a uma instituição portuguesa. 
 
Eu penso que para além do apoio material, de condições de vida, que referi há pouco, poderia 
ter havido também algum apoio ao nível profissional, através de materiais. Poderíamos, por 
exemplo, levar mais que 20 kgs de bagagem, porque se vai por um ano e assim poderíamos 
levar mais livros e isso era importante. Mas não houve essa vontade. Era um pequeno gesto que 
poderia ter resolvido alguma coisa. 
 
A.C.: E em termos de política de Cooperação, o que é que poderiam fazer? 
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D.: A Cooperação anda ao sabor das decisões das pessoas, de quem decide. Às vezes não há 
continuidade de trabalho. Não há objectivos, ou então andam muito mal divulgados. 
Nos PALOP’s as pessoas com responsabilidades, que eu conheço, queixam-se disso. Há 
projectos que são inconsequentes, que não chegam ao fim.  
 
Por outro lado há a questão da imagem. Nós somos reféns da imagem que transmitimos. Essa 
imagem está completamente a nosso cargo. Pode ser positiva ou negativa e reflecte-se sobre 
todos. 
 
A.C.: E sobre a transposição de valores? 
D.: Eu tentava não realizar essa transposição. Eu achava que estava perante um país soberano e 
se eu não estivesse bem vinha-me embora. Aliás passou-se uma cena muito engraçada comigo, 
(risos), tão engraçada (risos) que foi o seguinte: 
 
Eu saí de avião daqui, completamente sozinha. Cheguei a Luanda e estive à espera do avião para 
S. Tomé e quando chegamos ao aeroporto de Luanda fomos todos revistados. O aeroporto 
estava cheio de militares armados. Eu fui revistada por um militar que me apalpou toda…Quer 
dizer, não me passou pela cabeça que aquilo não fosse normal. Que deveria ter sido revistada 
por uma mulher. Que ele não estivesse a cumprir o seu papel. Aquilo para mim era tudo normal. 
Eu não ia com ideias de impor os meus valores. 
 
Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C. : Pretende acrescentar alguma coisa que não tinha dito? 
D.: Penso que está tudo mais ou menos dito. Mas, quero ainda a acrescentar o seguinte. Nós 
passávamos o tempo a trabalhar, porque não havia manuais, materiais de apoio, para preparar 
aulas. Quando havia papel adiantávamos trabalho. 
 
 Durante os tempos livres íamos à praia. Fazíamos compras no mercado. O espírito de 
camaradagem que se instalou permitiu que nos realizássemos refeições em comum. 
 
Nos dias primeiros anos esteve na Pousada, espaço exíguo. Depois aluguei uma casa. Com o 
pouco que havia íamos fazendo algumas festas.  
 
Quando os barcos atracavam comprávamos o que houvesse: cerveja, wisky, cigarros, o que era 
uma aventura, (risos) porque a cidade não tinha porto. Tínhamos de ir de batelão e 
contactávamos com os marinheiros, que tinham sempre coisas para vender. 
 
Convivíamos muito uns com os outros. Convivia com santomenses, incluindo alunos, franceses, 
italianos que estavam na escola de formação de professores primários. 
 
 Ah! À bocado esqueci-me de referir uma coisa interessante. Como os italianos não sabiam 
muito bem o português e estavam nessa formação eu servi de tradutora dos materiais que eles 
iam fazendo. Tínhamos umas reuniões em que eles apreciam com os materiais e eu tentava 
soletrar os textos alto, para melhor perceber o sentido. Eu também não sabia muito bem italiano 
e não havia dicionários. Só que eles precisavam dos materiais para a escola italiana e eu fiz esse 
trabalho.  
 
A.C.: Tem alguns materiais desse período que queira juntar a esta investigação? 
D.: Não tenho nada. Nós até fazíamos umas jornadas pedagógicas de dois em dois anos e não 
tenho nada desse período. Os 20 Kgs de bagagem não davam para nada.  
    
A.C.: Com vista  à recolha de informação, nas próximas entrevistas, o que acha que seria 
importante, ainda, perguntar? 
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D.: Não sei… Mas, acho que seria importante que as pessoas se contextualizassem. Falassem de 
si, da sua própria experiência. São experiências diferentes. 
 
A.C.: Acha que a realização da entrevista decorreu como tinha previsto? 
D.: Acho que sim. 
 
A.C.: O que achou da entrevista? 
D.: Não percebo muito de entrevistas, mas acho que está de acordo com as técnicas utilizadas. 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
D.: acho que a investigação na área da Cooperação tem pertinência. Mas, não sei se vai servir 
para alguma coisa. (gargalhadas) Isto, porque as pessoas que trabalham na Cooperação têm 
atitudes erradas. Depois, porque não há uma política de Cooperação, Não há objectivos, ou se 
há não sei onde os põem.  
 
A minha experiência, se calhar já faz parte da História da Cooperação. Já passaram vários anos 
e se calhar as coisas hoje estão diferentes.  
 
A.C.: Muito obrigada pelo tempo que me dispensou. Depois enviarei a transcrição para 
ser revista. 
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Entrevista: Sileno 
 
Data: 23 de Março de 2005 (1ª parte) 
Data: 28 de Março (2ª parte) 
Duração da entrevista: Cerca de 3 horas 
 
Bloco A: Legitimação da entrevista. 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
S.: Não. 
A.C.: Importa que a entrevista seja gravada? 
S.: Sim, pode.  
A.C.: Posso tomar notas? 
S.: Como queira. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Licenciatura em Direito.  
Início da actividade docente: Não referiu 
Início da actividade como Cooperante: Novembro de 1980 
Exercício da actividade de docência como cooperante: 5 anos lectivos. 
Disciplinas leccionadas no âmbito da Cooperação: Língua Portuguesa. 
Cargos desempenhados: Coordenador nacional do ensino da Língua Portuguesa. Coordenador 
da disciplina. 
Convidado para assessorar o Conselho de Estado. 
Projectos em que esteve envolvido: Formação de professores na Escola de Formação de 
Professores Tchico-Té; aulas voluntárias no Centro Cultural Português. 
 
Deu algumas sessões de Língua e Cultura Portuguesa aos quadros políticos, médios e 
superiores, de vários Ministérios guineenses, que tinham estudado no estrangeiro e que tinham 
um fraco domínio da Língua Portuguesa. 
 
Foi convidado pelo Ministro da Educação para dar aulas à esposa do Presidente da República, 
Nino Vieira. 
 
A.C:.: Porque é que decidiu ir dar aulas? 
S.: Eu tinha acabado a Licenciatura em Direito e não me sentia minimamente vocacionado para 
o exercício da advocacia. Iniciei o estágio e fui confrontado com uma série de situações, bem 
concretas, que me decepcionaram profundamente. 
 
Resolvi que aquele não era o meu projecto de vida. Resolvi tentar o ensino. Comecei por 
leccionar num Colégio, Filosofia e Psicologia e achei gratificante o exercício dessas funções.  
 
Depois resolvi concorrer ao Ministério da Educação, mas não era fácil dada a área da minha 
Licenciatura. Só em mini - concurso é que a pessoa poderia ter alguma colocação e pensei: 
Porque não tentar uma nova experiência e conhecer África?    
 
Tinha cumprido o serviço militar em Timor e tinha gostado muito de conhecer novas terras e 
novas gentes. Mas, não conhecia a África. Não tinha nenhuma apetência particular pela Guiné-
Bissau. Aconteceu…proporcionou-se a situação. 
 



 157 

Fui para a Guiné em Novembro de 1980, para leccionar Língua Portuguesa. Foi assustador. As 
condições de habitação eram péssimas. O impacto foi violento, a Guiné estava em más 
condições. Depois melhorou. No dia em que desembarquei a minha vontade era vir embora. 
 
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
S.: Estava num Colégio. Inscrevi-me para a Cooperação por um ano. 
 
A.C: Que entidades contactou quando decidiu ir cooperar para África? 
S.: Contactei os serviços da Cooperação que estavam sediados na Avª Duque de Ávila, nº304, 
6ºpiso.  
 
A.C.: Recebeu todas as informações /apoios que julgou necessários? 
S.: Não me deram informações nenhumas. Nós chegávamos à Guiné de olhos fechados. Não 
sabíamos o que íamos encontrar.  
 
Em termos contratuais, o governo guineense tinha a responsabilidade de nos assegurar o 
alojamento. Quando cheguei fui instalado no Lar Académico. Inicialmente esse Lar tinha sido 
construído, no tempo colonial, para albergar raparigas do interior, que vinham estudar para 
Bissau.  
 
Os quartos eram autênticas celas. As camas eram do exército colonial; os armários eram de 
metal. Eram muito deprimentes. O chão era de mosaico. Havia umas janelas tapadas, com uma 
espécie de respirador em cima e em baixo. A casa de banho era colectiva. Havia uma série de 
chuveiros de um lado. Do outro lado estavam os lavatórios com espelhos. Não havia cortinas 
para separar estes espaços. A pessoa ia-se habituando. Como eu dava aulas à noite, utilizava a 
casa de banho depois dos professores do turno da manhã estarem despachados, não colidindo 
com eles. Foi uma grande dificuldade sentida por todos. 
 
No meu voo foram cerca de vinte e tal professores. Alguns deles conseguiram alojamento no 
Hotel Ancar. Eu só me mudei para esse hotel no ano seguinte. Neste momento está em ruínas. 
 
Nesse Lar, em forma de L, havia cooperantes de várias nacionalidades. De um lado estavam os 
portugueses, do outros os cubanos, pessoal da área da Saúde e da Educação. 
 
A.C.: Realizou alguma preparação profissional antes de ir? 
S.: Levei livros. Não valia a pena levar outro tipo de materiais educativos, porque as condições 
eram escassas. O único retroprojector que havia no Liceu, não se podia utilizar. Muitas vezes 
faltava a electricidade, outras vezes não havia lâmpadas. De modo que só com um retroprojector 
era difícil servir todos os professores. 
 
Entretanto, a meio da minha Cooperação, vim para Lisboa frequentar uma acção de formação, 
no âmbito da Cooperação tripartida entre Portugal, Guiné e Estados Unidos. Essa formação 
realizou-se na Avª Infante Santo e a acção era da responsabilidade do Ministério da Educação. 
Decorreu entre Setembro de 1983 e Fevereiro de 1984.  
 
Fui convidado pelo governo guineense. Penso que eles escolheram, na altura, pessoas que lhes 
dessem garantias de fiabilidade, relegando para segundo plano gente do PAIGC. Aliás, fui 
também convidado para dar aulas à mulher do Nino Vieira, Presidente da República e para 
assessorar o Conselho de Estado.   
 
O grupo de formandos era composto por um padre de Mansoa, professoras guineenses, pela 
Luísa Buscardini e eu, que éramos professores no  Tchico-Té. Foi uma formação extremamente 
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importante, porque tinha vários módulos, tais como: expressão corporal, artes dramáticas, 
História de África, Sociologia da Educação, etc.  
 
Alguns módulos eram mais interessantes do que outros. Penso que deveríamos ter explorado 
mais alguns módulos, dadas as condições precárias de trabalho existentes em Bissau. Por 
exemplo, a utilização de recursos naturais para a realização de materiais poderia ter sido mais 
explorada, apesar de termos aprendido a fazer tintas com terra, com pétalas de flores, com café, 
etc. Aprendemos a fazer slides com papel vegetal e cartolina. Modelamos figuras com pasta de 
papel. Esta é uma grande tradição na Guiné. A festa do Carnaval é grandiosa, justamente pelas 
máscaras que eles fazem. 
Depois ensinámos, aos nossos formandos do curso, todas essas técnicas.  
 
Os formadores desse curso eram todos portugueses, tal como o Lindley de Cintra, o Luís Miguel 
Cintra, e diversos professores da Faculdade de Letras. 
 
Nessa altura discutia-se a forma de ensinar o português fundamental e isso era muito importante 
para nós que leccionávamos a disciplina de Língua Portuguesa.  
Em termos de léxico, tem que haver um índice de frequência para se considerar uma palavra no 
âmbito do português fundamental. Uma palavra tem que ser repetida com alguma frequência. 
Por exemplo, os pontos cardeais fazem parte do léxico fundamental, mas ocidente, leste, 
nascente, poente não, porque não atingiram o nível de frequência que lhes permitisse entrar para 
o léxico do português fundamental. 
 
Para mim foi uma experiência gratificante. Hoje, quando pego nos jornais e vejo referências às 
interferências linguísticas e culturais, eu sei o que isso quer dizer. Há dias vi,  na revista da 
Capital, a palavra [“pidijim”] e identifiquei-a.   
 
A experiência da Cooperação tem-me sido útil de uma forma transversal, aqui no CENJOR. Nós 
editamos livros para jornalistas dos países africanos de Língua Oficial Portuguesa. Esse trabalho 
é também organizado por técnicos de impressão e a minha experiência tem sido muito útil.  
 
Já se editou o primeiro Dicionário de Crioulo Escrito. Neste caso, por exemplo, expliquei 
porque é que o crioulo de Cabo Verde é diferente do da Guiné-Bissau. É que a Guiné Bissau, 
pela sua continentalidade sofre interferências culturais. É atravessada, constantemente, por 
sujeitos falantes de outras línguas, que contaminam a língua local. Cabo Verde, dada a sua 
insularidade, sofre uma contaminação quase nula. Explicar isso deu-me um certo gozo.   
 
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação? 
S.: Eu tinha mesmo o desejo de ir fazer Cooperação. Nessa altura, eu tinha um amigo, que era 
suposto ir para a Guiné cooperar a convite do Luís Cabral. Eu acabei por ir e ele não. 
 
Quando cheguei à Guiné tinha-se dado o golpe de Estado que depôs o Luís Cabral. Se eu tivesse 
ido no dia marcado, tinha assistido ao golpe da queda de Cabral. Esse amigo acabou por não ir, 
como é óbvio, já que tinha sido convidado para uma assessoria do Conselho de Estado, na área 
da Sociologia. Foi através dele que eu decidi ir.                        
 
A.C.: Foi sozinho ou com a família? 
S.: Fui sozinho. 
 
A.C.: Como imaginava a África que iria encontrar? 
S.: Imaginava uma África um bocadinho melhor. Vivia-se uma crise profunda. Lembro-me de ir 
à meia noite, ao bairro do Cupilon, à padaria do padeiro muçulmano, para conseguir um bocado 
de pão. Passávamos tempos infindos sem comer pão. Não havia artigos de primeira necessidade. 
No supermercado de Bissau havia apenas palitos, fermento Royal, creme de barbear e mais 
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nada. Quando havia leite em pó formavam-se umas bichas intermináveis. O detergente para a 
roupa aparecia de vez em quando.  
  
Agora há uma realidade diferente. Para quem chega, com um vencimento agradável, está 
francamente melhor. Agora há de tudo, desde uma boa garrafeira de vinhos alentejanos ao 
champanhe francês. 
 
A.C.: Conhecia as finalidades e os objectivos inerentes aos programas do governo 
português para a área da educação? 
S.: Conhecia vagamente. 
 
A.C.: Como obteve essas informações? 
S.: Pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelo tal serviço da Cooperação. Penso que 
fizeram mais do que uma reunião preparatória. Eu fui a uma delas e estavam poucos 
cooperantes. Penso que os outros já lá tinham ido.  
 
Essa reunião foi na Duque de Ávila. Mas, não explicaram nada, porque se tivessem explicado 
com certeza que não teríamos ido. (risos). Deram-nos algumas explicações do que deveríamos 
levar, mas não muito. Mas, quando fui tomar as vacinas, ao Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical, encontrei uma rapariga que vinha de Bissau e ela deu-me informações preciosas. 
Disse-me que devia levar um disco eléctrico para ferver água, fósforos, isqueiros, etc. As 
informações, que recebi, foram de forma transversal. 
 
Não sei até que ponto haveria interesse político, por parte do nosso governo, em divulgar as 
condições que iríamos encontrar, partindo do princípio que era conhecedor da realidade 
guineense. 
 
A.C.: Conhecia a estrutura e funcionamento dos serviços da Cooperação? Perante um 
problema sabia com quem devia contactar?  
S.: Recorria à Embaixada. A partir do embaixador Pedro Madureira, o primeiro Secretário da 
Embaixada dava-nos bastante apoio. Resolvia-nos os assuntos. O embaixador Menezes 
Cordeiro, já no segundo ano da minha Cooperação, também se esforçava imenso. Mas, coitado, 
ele não podia resolver quase nada porque a dotação da embaixada era mínima.  
 
Houve uma altura, em que o embaixador para ir ao aeroporto, receber ou despedir-se do Chefe 
de Estado Guineense, quando este partia ou chegava das suas visitas oficias ao estrangeiro, tinha 
que ir de boleia com o embaixador do Brasil. 
 
Quando havia as comemorações do 10 de Junho, eu só lá fui uma vez, porque aquilo era o 
“bodo aos pobres”, o embaixador enviava o jipe da embaixada a Zinguinchor, no Senegal, para 
ir fazer as compras, porque no mercado local não havia nada. 
 
A partir de determinada altura, dado o meu relacionamento com o Cônsul e com a sua esposa, 
tive a oportunidade de receber coisas pela mala diplomática. A minha mãe ia ao MNE e 
mandava-me coisas pela mala diplomática. Mas, isso não acontecia aos outros cooperantes. A 
Embaixada tinha poucos recursos. Era conhecida pelo 10 de Junho e nada mais. 
 
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
 
A.C.: A partir de que momento se considerou cooperante?  
S.: Quando assinei o contrato. Foi quase como uma união de facto. Quando cheguei, com o 
confronto com a realidade, interiorizei a situação. 
 
A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
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S.: Sim, havia. Para além dos cooperantes da Educação, havia de outras áreas e eram 
reconhecidos facilmente. 
 
A.C.: Se tivesse que traçar um perfil de professor cooperante como o faria? 
S.: O perfil? (Silêncio) È uma pergunta um pouco embaraçosa. Por muito boa vontade que uma 
pessoa tivesse, lutava com uma série de dificuldades, para conseguir atingir os seus objectivos. 
O que é que eu quero dizer com isto?  
 
Tenho um amigo, com quem me encontro regularmente e que esteve lá a dar a Filosofia, durante 
um ano. Para alunos do 2º ano do Curso Complementar, com falhas tremendas, passar horas a 
falar de Aristóteles é completamente um disparate. Não fazia sentido. Os curricula eram cópia 
dos programas portugueses. Ou seja as pessoas tiveram que se adaptar. Umas conseguiram 
melhor do que outras. 
 
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte da direcção da escola? 
  
S.: Havia e isso era factor de inveja. 
 
A.C.: Como era tratado pelos restantes professores? 
S.: Bem, eu nunca tive problemas. Com os professores guineenses Havia uma relação cordial, 
tal como a que mantinha com o Kumba Yala. 
Apesar desse tratamento diferenciado por parte da direcção da escola, os colegas guineenses 
nunca se opuseram. Eles davam-se bem com os “Tugas”, dada a facilidade linguística. Davam-
se mais facilmente connosco do que com um romeno ou com um do Burundi.  
 
Mas, havia professores de outras nacionalidades, tais como russos, alemães de Leste, cubanos, 
romenos, etc. Os da RDA tinham mais dificuldades na comunicação por não dominarem a 
Língua Portuguesa. Eram muito fechados. Os cubanos eram mais abertos. 
 
Não havia um tratamento discriminatório quando nos chamavam Tugas. Se houvesse uma ponte 
entre Lisboa e Bissau, nem as formigas lá ficavam. 
 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
S.: Enquanto lá estive conheci três Secretários de Estado da Cooperação: Luís Fontoura, Gaspar 
da Silva e Luís Cornélio da Silva. Este último foi a Bissau várias vezes e era conhecedor das 
parcas condições em que vivíamos. Aí houve um esforço e ofereceram-nos um frigorífico. 
 
Este Secretário de Estado, numa das suas visitas, entrou no meu quarto no Ancar e ficou 
impressionado, positivamente, com o que viu. Eu tinha pressionado o Ministério a pintar-me o 
quarto. Tinha posto umas cortinas, feitas com panos comprados no mercado; tinha plantas; tinha 
feito uns candeeiros de mesas com material que tinha levado de Portugal, ou seja o quarto 
estava com um óptimo aspecto… 
 
A.C. Quer dizer que o teu quarto passou a ser o modelo de como os Cooperantes viviam? 
S.: Sim, mas só para o Secretário de Estado, porque na realidade as condições não eram boas.  
 
A.C.: Acha que havia diferenciações entre os professores cooperantes portugueses e os de 
outras nacionalidades? 
S.: Não. De um modo geral não. 
 
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
S.: Fui para o Liceu Kwam N’Krumah. O ano lectivo, como era habitual, costumava sempre 
começar tarde e coxo. Fiquei com cinco turmas, à noite, com um número médio de quarenta 
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alunos por turma. Não tem qualquer sentido pedagógico fazer-se um trabalho com estas 
condições, ensinar desta forma. 
 
De facto fui-me apercebendo, de uma forma interesseira da minha parte, das dificuldades 
linguísticas que os alunos tinham. Se fosse leccionar Matemática ou Física, talvez isso não fosse 
tão relevante. Mas, no ensino de uma língua, que só teoricamente era a língua oficial, isso era 
importante. Naquela altura, para sermos optimistas se houvesse 5% de sujeitos falantes da 
Língua Portuguesa era muito. Aliás, este número peca por optimismo.  
 
O ano passado tive essa confirmação. Estive em Bissau há quatro meses atrás, a dar formação e 
a situação não melhorou muito, apesar de terem decorrido mais de 20 anos desde que fui 
cooperante. Acontece que as pessoas falam a língua da etnia; depois falam o crioulo como 
língua de aglutinação; nas zonas fronteiriças acabam por ter um contacto com o Wolof (crioulo 
francês) e só depois é que têm um contacto com a Língua Portuguesa, falada e escrita. Portanto, 
essas pessoas das tabancas, em que algumas delas vão para os centros urbanos e só muito 
utopicamente poderemos falar de cidades, para fazer o ciclo preparatório. Depois, de forma a 
concluírem os estudos vão para Bissau, já num estádio de desenvolvimento, não vou dizer 
tardio, mas adiantado.  
 
No liceu as aulas eram dadas em português. Mas, os próprios professores falavam crioulo entre 
si, quer nos intervalos das aulas, quer na sala de professores. Quando as aulas terminavam, os 
alunos falavam em crioulo.  
 
Havia outros professores que não eram sujeitos falantes de Língua Portuguesa. Estes debitavam 
um discurso que lhes era preparado.  
 
Uma vez, o Director da Escola, o Alexandre Furtado, pediu-me que desse todo o meu apoio 
possível a dois professores de Física, oriundos do Ruanda ou do Burundi, já não me lembro. 
Estes estavam em Bissau a leccionar no âmbito da Cooperação Africana. Falavam francês e 
conheciam o Wolof. Apresentavam-me as aulas em francês e eu tinha que as traduzir para 
português. A partir dessa tradução eles davam as aulas. Ora, isto inviabiliza a situação de 
resolução de qualquer problema que surja no tempo lectivo. Este é um exemplo.  
 
Havia professores de Matemática da ex- URSS e da ex- RDA que não falavam português. 
Escreviam, no quadro, todas as fórmulas de Matemática e se os alunos colocassem uma dúvida, 
eles apagavam o quadro e voltavam a escrever tudo de novo.  
Isto espelha um bocado o que era o ensino em Bissau, nessa altura. 
 
De acordo com a minha experiência e com turmas de 40 alunos, ou seja com duzentos e tal 
alunos, ocorreram diversos episódios, que me serviram de ajuda em futuras situações. 
 
Eu verifiquei que havia uma certa rivalidade étnica entre os alunos. Então, pedi que me fizessem 
um trabalho, aliás foi o primeiro trabalho, em que abordassem os seus valores culturais, no 
fundo as suas culturas, para ver como funcionava um Balanta, um Fula ou um Papel. Isto foi 
discutido em sala de aula e quase que deu lutas tribais. Foi engraçado. Foi útil para eles porque 
esta era uma via para a sua afirmação, já  que com um ensino muito dirigido, ali, a sua 
autonomia era quase nula. 
 
As experiências gratificantes que tive, a nível da formação de professores, quando elaborávamos 
os textos que eles depois iam utilizar nas aulas, foram importantes. Para isso, nós íamos buscar 
os acontecimentos do dia a dia, como o recinto de festas que eles utilizavam, o trabalho do 
alfaiate, não sei quantos, ou seja assuntos do quotidiano, o que motivava mais os alunos. 
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Trabalhávamos sobre coisas concretas, que lhes dissessem alguma coisa, porque tal como dizia 
o Eça de Queirós,” a cultura importada é como a roupa herdada”, ou seja, fica-nos curta nas 
pernas. Ali passava-se isso. 
 
Ridiculamente faziam parte do programa textos que não lhes diziam nada. Por exemplo, um dos 
textos de carácter obrigatório era “O Pacheco”, retirado da obra “A Correspondência de 
Fradique Mendes”, do Eça de Queirós.  
 
Lembro-me, perfeitamente, de uma sessão à noite, em que era preciso explorar esse texto. Eu li 
o texto uma vez, reli-o com outra entoação, obviamente para depois ser explorado. De seguida 
perguntei a um aluno, o que é que ele tinha apreciado mais no texto. Ele respondeu-me dizendo 
que tinha sido a música. (silêncio) 
 
Ou seja, o aluno valorizou a forma, quer dizer, toda a entoação que eu dera ao texto para o 
tornar mais atractivo e não o conteúdo. 
É evidente que eu disse ao aluno que ele tinha razão: a musicalidade do texto e o encadeamento 
das frases eram importantes, mas não era isso que se pretendia. O que se pretendia era o recado 
social.   
 
A.C.: Sentiu-se professor cooperante ou apenas professor? 
S.: Professor Cooperante. Era gratificante ver a motivação e a força de vontade que aqueles 
alunos tinham. Ao contrário de cá, em que custa ver que de há uns tempos a esta parte, cá, os 
alunos têm acesso à informação, a tudo e não sabem aproveitar o que têm. 
 
Eu tive alunos que vinham da tabanca para a cidade para virem para a escola; outros viviam na 
cidade, trabalhavam-se, alimentavam-se mal e porcamente, mas tinham uma vontade enorme de 
aprender. As aulas começavam às 7.30 e terminavam às 23.30H.  
 
Muitos alunos, do ensino nocturno, ficavam a estudar depois das aulas debaixo dos candeeiros 
de iluminação pública, existentes perto do Liceu, numa zona privilegiada em termos de 
iluminação. Essa força de vontade em estudar não se vê cá.    
 
A.C.: Acha que, em termos sociais, os cooperantes eram reconhecidos como um grupo 
social diferenciado? 
S.: Sim. Desde o tempo de Luís Cabral que havia um cartão de cooperante que nos dava a 
possibilidade de comprarmos os bens sem termos de estar em filas.  
 
Luís Cabral dizia que se estávamos a ajudar na reconstrução do país, não podíamos estar a 
perder tempo nas filas, porque o nosso trabalho era demasiado precioso. Acho que só utilizei o 
cartão uma vez. Ora isto marca a diferença. 
 
Nesses anos havia uma grande crise alimentar. Nós íamos a Bafatá e não havia que comer. Eu 
nunca fui às aldeias do interior, porque não havia hipóteses. Eram anos de fome. Acrescia a este 
facto as dificuldades de comunicação. Havia arroz na zona sul e não chegava a Bissau, dadas as 
más condições das estradas.  
 
Actualmente já há uma rede viária razoável; em alguns locais onde havia jangadas há pontes. 
Está prevista uma rede vaiaria envolvendo toda a costa africana, que ligará Bissau a Conakry e 
ao Senegal, em melhores condições. Circulam camiões TIR. Em oitenta eram impensáveis os 
camiões TIR. Mas as populações continuam a viver mal.         
 
A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
S.: A atracção era o desconhecido, a vontade de conhecer as pessoas. Era o desconhecido, o 
diferente. Talvez possa equacionar também, neste campo, a possibilidade que eu tinha para 
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moldar pessoas à minha vontade, à nossa imagem. È de um egoísmo extremo, mas de facto 
penso que era o que se passava. 
 
O maior medo era não conseguir fazer tudo a que me tinha proposto. As minhas expectativas 
foram sendo construídas. Mas a coisa resultou bem. 
 
A.C.: Que papel desempenhou, enquanto cooperante, entre uma Metrópole colonizadora e 
as ex-colónias? 
S.: Eu penso que contribui para uma melhor divulgação da Língua Portuguesa. A Língua 
Portuguesa era muito mal tratada pelos nossos serviços culturais.  
 
Eu, por exemplo, dava aulas no Centro Cultural Português por amor à camisola, duas vezes por 
semana, à tarde. Mas, o Centro Cultural nunca soube rentabilizar o interesse que os guineenses 
tinham pela aprendizagem da Língua Portuguesa.   
 
O Centro tinha alguns jornais, revistas, sobretudo jornais desportivos. Havia leitores assíduos, 
porque eles vivem com uma intensidade imensa o campeonato de futebol português. Nos dias 
em que há jogos, vêem-se muitas pessoas na rua e nos cafés onde existem antenas parabólicas. 
Eles vivem imensamente aquilo.  
 
O Centro Cultural nunca apostou nisso. Para já, o espaço físico é desagradável. O clima faz 
daquilo um aquário de vidro, por existir um fraco arejamento. As salas são pequenas e é um 
suplício estar lá dentro, apesar de existir ar condicionado. O Centro estava deslocado. 
 
Há toda uma série de revistas e jornais excedentários cá, que poderiam ser enviados para lá. O 
Centro podia fazer uma distribuição gratuita. Seria uma forma de divulgar a língua.  
 
Eu estive a dar formação pedagógica a formadores para quadros superiores do Ministério das 
Obras Públicas, Reconstrução e Turismo e dei comigo, no visionamento das sessões a falar 
crioulo…(risos)…Há uma arrastamento. È o fenómeno da contaminação dupla. Mas porquê? 
Esses quadros estudaram na Rússia, em Cuba e na Roménia. Apesar de verbalizarem alguma 
coisa, têm muitas dificuldades na parte escrita. 
 
Numa das sessões que fiz no Centro, peguei na lenda do Galo de Barcelos. Começamos a 
explorar o texto e havia muita participação. Explorei o primeiro parágrafo durante 1.30h. Situei 
a acção no espaço e no tempo. Falar de Santiago de Compostela é um pouco complicado. Falar 
de Santo mais Iago, Iago que pode ser Jaime, James, Jacques, por aí fora é difícil. 
 
A.C.: E eles captavam a mensagem? 
S.: Captavam. Depois explicava o termo peregrinação, que faz sentido para um muçulmano, 
mas não para um animista. O muçulmano tem como meta a peregrinação a Meca.  
 
Quando explicava que os peregrinos vinham da Flandres para Santiago de Compostela, na 
Península Ibérica e utilizava o termo flamengo, havia um bloqueio. Não há comunicação, 
porque para este significante só há um significado que é queijo. Ora, o que é que os queijos têm 
a ver com a peregrinação? Passava, então a explicar o que era a região da Flandres, o que era 
um flamengo. Explicava que não existia só a folha da Flandres para fazer latas de sardinha. 
 
O que eu quero dizer é que para cada termo há uma exploração exponencial. E quando há 
oportunidade para… é tudo mais fácil. 
 
Uma vez, para uma prova global, escolhi um texto de uma antologia contemporânea. Esse texto 
narrava um determinado acontecimento: um casamento. A dada altura da narrativa há uma 
descrição da noiva, que fugia da imagem tradicional e dizia assim: “ A noiva era uma espuma de 
rendas e de véus”. 
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Eu pedia, na estrutura da prova, que explicassem por palavras próprias a expressão. Muitos 
alunos chegaram lá, mas outros não. Houve um, que deu uma resposta curiosíssima e da qual 
nunca mais me vou esquecer: “De facto, a noiva era uma espuma de rendas e de véus, porque 
todo o ser humano quando casa e sai de casa precisa de uma espuma, de uma casa para arrendar 
e de véus”. Isto deu-me imenso trabalho a desmontar, mas faz todo o sentido. E porquê? 
 
Após a independência, todo o espaço urbano da cidade foi nacionalizado e integrado no Instituto 
da Previdência e da Segurança. Quem quisesse casa tinha que pagar uma renda de casa, ou seja 
tinha que arrendar uma casa. Acresce o facto que, durante os ímpetos industriais do país pós 
independente, criaram uma fábrica de colchões de espuma, o que é o menos higiénico possível, 
num clima daqueles. Como tal, não se vendiam os colchões. Quem fosse tratar dos papéis para o 
casamento recebia uma requisição das Lojas do Povo para ir comprar um colchão de espuma. 
 
Eu acho isto extremamente inteligente, mas como a resposta surgiu numa prova global, no final 
do ano, não consegui explorar mais a situação.  
 
As dificuldades que eu tive na altura permanecem actualmente. A Língua Portuguesa é 
maltratada. Devia haver um maior investimento por parte do nosso governo, do MNE. 
 
Não havia ressentimentos entre guineenses, portanto os ex-colonizados e os portugueses, os 
colonizadores. Muitos ministros tinham cá casa e vinham passar férias a Portugal.  
 
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
S.: Conscientemente, não tinha nenhuma missão. Inconscientemente penso que tínhamos uma 
missão: fazer o melhor.  
Mas, lembro-me que havia cooperantes em Catió com espírito de missão. Na leprosaria, em 
Bissau, havia religiosos. 
 
A.C. Essa missão prendia-se com os ideais revolucionários da época?  
S.: Não tem nada a ver com os ideais revolucionários. Já tinha passado muito tempo. Eu poderia 
ter feito muito mais. 
 
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
S.: Dei imensos contributos, quer no Liceu, quer no Tchico-Té.  
 
O meu trabalho, voluntário, no Centro Cultural Português serviu para apoiar muitos guineenses. 
Havia muitos que tinham deixado a Guiné no tempo da luta armada e que tinham ido estudar 
para fora e não dominavam a Língua Portuguesa. Voltaram naquela altura. Estavam 
desenraizados. 
 
O Secretário de Estado das Pescas e do Artesanato não falava português, só francês e crioulo, 
porque tinha estado em Conakry. Uma vez, um amigo comum, pediu-me para eu fazer um texto 
para ele ler na inauguração de uma cerâmica e ele não o soube fazer.  
 
A.C. Quer explicar melhor a sua situação no Tchico-té? 
S.: Na Escola de Formação de professores do Tchico-Té, formávamos professores de Língua 
Portuguesa, para ministrarem aulas ao Ensino Básico e Ciclo Preparatório. 
 
Construíamos os textos que depois iam utilizar durante as aulas e as formas de exploração dos 
mesmos. Quer dizer, preparávamos todas as aulas que os professores iriam dar durante a 
semana. Esses textos eram construídos por mim e pelo colectivo e tinham uma parte de 
exploração, outra de gramática e eventualmente uma de História. Eram aplicados na semana 
seguinte.   
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Dávamos as regras gramaticais (gramática generativa: as árvores e os sintagmas). Os alunos 
gostavam. Isso fazia sentido, porque não havia o domínio da Língua Portuguesa. A utilização da 
gramática generativa era uma forma muito operatória de fixação dos conteúdos teóricos. 
 
Ensinávamos a criar instrumentos de avaliação. Depois, fazíamos a avaliação dessa aplicação, 
visitando as escolas.  
 
Muitos formandos do Tchico-Té, eram alunos que tinham acabado de concluir o 7º ano, 
equivalente ao actual 12º ano e que tentavam concorrer às bolsas de estudo. Para a obtenção da 
bolsa, eles tinham que prestar um ano de trabalho ao Estado.  
 
O Ministério da Educação seleccionava os melhores para leccionarem, antes de irem para o 
estrangeiro iniciar a sua formação. 
 
No fundo esta formação de professores funcionava em regime tutorial para o exercício da 
docência, porque depois eles acabavam por conseguir a bolsa de formação. Era mais fácil 
conseguir uma bolsa para os países do Leste europeu, do que para Portugal, Canadá ou Brasil, 
países mais apetecíveis. Eles ficavam 4 ou 5 anos no estrangeiro. 
 
A.C. Quem dirigia a escola? Portugueses ou guineenses?   
S.: Eram guineenses. Mas, havia vários professores portugueses a dar aulas na escola. 
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem à profissão? 
S.: Sim, adaptei-me. No primeiro ano tive cinco turmas. A partir do segundo ano só tinha oito 
horas semanais de trabalho, porque passei a exercer o cargo de Coordenador de disciplina. No 
Tchico-Té tinha seis horas semanais.  
 
A redução de horário permitiu-me dar aulas, voluntariamente, no Centro Cultural Português e na 
Escola Sueca. Na escola sueca era bem pago e dava aulas de português aos técnicos suecos e ao 
pessoal da embaixada. Dei, por exemplo, ao técnico responsável pelas madeiras.     
 
A.C.: Dava apenas aulas ou exercia outras funções? 
S.: No Liceu Kwam N´Krumah dei aulas. Na Escola de formação de professores, formávamos 
professores do Ensino Básico e para o 2º ciclo do ensino preparatório. 
 
Aconteciam coisas interessantíssimas. Não havia manuais, nem suportes didácticos, pelo que 
nós éramos obrigados a escrever no quadro todos os apontamentos para que eles copiassem. 
Havia giz.  
 
Uma vez, numa prova global, coloquei uma questão e um aluno reproduziu tudo o que eu tinha 
escrito no quadro. Eu pensei que o rapaz tinha copiado. Chamei-o à atenção e perguntei-lhe se 
ele tinha copiado. Ele disse que não e reproduziu-me, oralmente, o que tinha escrito. Isto quer 
dizer que o ensino apelava mais à memorização do que à compreensão. Isso decorria de diversos 
factores.   
 
A.C.: Falou em provas globais, Como era o sistema de avaliação? 
S.: Era uma mistura do sistema português com o cubano. Havia provas globais, no final do 
primeiro e segundo semestre se assim podemos dizer, porque não eram propriamente semestres. 
A Prova Global valia 60%. Os restantes 40% eram para ser divididos entre os testes que se 
faziam, ou seja a avaliação escrita e pela avaliação oral. Contava-se, também, com a assiduidade 
e a participação. Se a memória não me atraiçoa, a média destas duas avaliações semestrais 
podiam dispensar o aluno de uma prova final. Os momentos estavam calendarizados e havia 
uma ordem na elaboração das provas. 
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Estavam definidos critérios de avaliação. Em Portugal, nessa altura, ainda não havia provas 
globais. Era uma forma de se fazer a aferição da aprendizagem. 
 
A.C.: Se os alunos tivessem resultados menos positivos, os professores eram chamados ao 
gabinete do Reitor? 
S.: Não. É preciso não esquecer que havia professores que não dominavam a Língua 
Portuguesa. Já falei do caso dos professores do Ruanda ou Burundi, que apresentavam as aulas 
em francês e eu tinha que as traduzir, para depois eles as escreverem no quadro. 
 
É evidente que os resultados em Matemática, por exemplo, eram melhor junto dos alunos dos 
professores cooperantes portugueses, do que junto dos do Leste europeu, por causa da questão 
da Língua. Estes não conseguiam esclarecer dúvidas oralmente, apesar de terem feito cursos 
intensivos de Português.  
 
Convenhamos que para o exercício da docência não servem cursos intensivos de Português. É 
complicado. É preciso, também, dar um certo “calorzinho” aos números. Não é só ler e ver o 
que está no quadro.   
 
A.C.: Como eram as condições de trabalho? Como eram as escolas locais? 
S.: A escola de formação era um edifício com uma construção similar a que encontrei em 
Timor. O telhado era de zinco. Havia janelas e portas. 
 
O Liceu era um edifício do tempo do Estado Novo. Era o antigo Liceu Honório Barreto.    
As salas eram grandes e os alunos cabiam todos. Sentavam-se todos. Algumas mesas eram de 
fórmica e tinham pés de metal. Havia imensas salas. Havia giz. Restavam os suportes 
didácticos, como sólidos geométricos do tempo colonial. O retroprojector não funcionava, por 
falta de lâmpadas.  
 
As provas eram tiradas em stencil. A escola suportava essas despesas. Não havia cadernos, nem 
livros e muito menos gramáticas. Eu tinha testes escritos em facturas que existiam do período 
colonial. Eram impressionantes as falhas do ensino.  
 
Houve uma altura em que eu como Coordenador da disciplina de Língua Portuguesa, tive que 
recrutar professores entre pessoas que não tinham habilitação própria para a docência. Recrutei 
um ou outro guineense, que tivesse estudado em Portugal; que dominasse, minimamente a 
Língua, para ensinar Português. Na década de oitenta, houve uma grande escassez de 
professores de Português.  
 
Desse modo os alunos ficavam em contacto com a Língua, através de um professor que falava, 
minimamente, um Português correcto. Nem que essas aulas fossem apenas de conversação, por 
causa da fraca preparação dos sujeitos falantes. Familiarizavam-se com a Língua. O contacto 
ultrapassaria a mera leitura do jornal a Bola ou do Nô Ptincha, o jornal local e pouco mais.     
  
A.C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
S.: Muito, sobretudo em termos de crescimento humano. 
 
A.C.: Pensa que o exercício da sua profissão ao serviço da Cooperação constituiu uma 
oportunidade de progressão na sua carreira? 
S.: Sim, foi. Essa experiência serviu-me de forma transversal e sobretudo para a área da 
formação profissional onde me encontro integrado hoje. Quando regressei da Cooperação fui 
para uma multinacional, durante dois anos, e depois para a formação.  
 
Hoje sinto-me à vontade para falar de formação profissional inserida no mercado de emprego. 
Aqui, no Cenjor, damos uma formação complementar à formação geral do ensino. Às vezes até 
dói, quando se constata que há um afastamento entre a parte da formação formal e a prática. Os 
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alunos adquirem os conhecimentos científicos nas faculdades, portanto, a teoria e depois 
desenvolvem, nas nossas instalações, a parte prática.  
 
Quando estive a dar formação pedagógica foi frustrante, porque os recursos didácticos eram, 
praticamente, inexistentes. O grupo era enorme. As salas não tinham condições.  
 
Os alunos mal dominavam a Língua Portuguesa para que pudessem desenvolver um bom 
trabalho. Por isso o ensino era muito baseado no apelo a memorização e pouco na compreensão 
e análise, ou seja, nos parâmetros das taxinomias que conhecemos. Essas taxinomias não 
resultavam. 
 
De qualquer forma, esta experiência ajudou-me a ser quem eu sou.  
 
A.C.: Sentiu satisfação no exercício da docência? 
S.: Sim, muita. Aliás já contei alguns episódios que se passaram nas minhas aulas.  
 
A.C.: Viveu algum dilema, pessoal em particular? 
S.: Não tive qualquer tipo de problema pessoal com os outros professores.  
 
A:C: O contacto com as populações locais influenciou o seu exercício profissional? 
S.: Eu tinha muitos amigos guineenses e amigos cooperantes fora da área da Educação.  
 
Houve uma altura em que fui convidado para ir dar aulas à mulher do Presidente da República, 
Nino Vieira. Este entendeu que a mulher, que tinha estudado em Braga, deveria ter aulas de 
Português. Pretendia-se, sobretudo, treinar a oralidade.  
 
Eu sabia que eles vinham a Portugal em visita oficial. Fui ao Centro Cultural e requisitei um 
livro sobre o Palácio de Queluz. Eu expliquei-lhe que ela iria ficar instalada no Palácio Nacional 
de Queluz e dei-lhe umas luzes sobre a história do Palácio para depois ela ter um tema de 
conversa. Expliquei que aquilo tinha sido uma antiga quinta, antes de passar a Palácio real, no 
tempo de D. Maria I. Fiz-lhe o enquadramento cultural e histórico, para lhe possibilitar falar de 
qualquer coisa do Palácio, no jantar protocolar a realizar lá, em Queluz. E era assim… 
 
Eu dei-lhe aulas durante um ano, mas muitas vezes as sessões não se realizavam, porque ela 
tinha reuniões da Cruz Vermelha e por aí fora. Foi uma experiência positiva. 
 
Apesar de existir alguma informalidade pontual com pessoas ligadas ao governo, havia também 
todas aquelas medidas de segurança junto ao palácio do Presidente. As pessoas tinham que 
mudar de passeio antes de chegarem à porta do palácio. 
 
Lembro-me de uma vez me irem buscar de Volvo, para dar as aulas e o chauffeur estava tão 
bêbado, que eu comecei a ir a pé.  
 
Lembro-me uma vez de chegar à Praça dos Heróis Nacionais, a seguir ao almoço e eles estavam 
à varanda. O Nino estava à varanda. Ele falava-me sempre muito bem e disse-me: “Ó Zé Carlos, 
entra por aqui”. Eu subi as escadas, pela entrada principal.  
 
Às vezes acontecia entrar pela porta lateral e era aquela imagem de segurança que caía por terra. 
Entrava-se e estavam os seguranças, de sapatilhas de borracha no dedo, sentados na escada, etc. 
Depois passava-se o guarda- vento e era tudo muito formal. As aulas eram dadas no salão nobre 
do palácio. 
 
Neste momento o palácio presidencial está completamente destruído. É o resultado da guerra do 
tempo do Assumane Mané. È uma ruína na parte mais nobre da cidade. Paredes queimadas, 
invadido pelo mato. 
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Actualmente o presidente, Henrique Rosa, mora na sua casa, que é no primeiro andar, por cima 
da pensão da D.Berta. 
 
O centro da cidade deslocou-se para uma zona nova, para o Bandim, a caminho do aeroporto. 
Nessa zona, agora existe um centro comercial de três pisos, onde há de tudo. Há milhares de 
táxis naquela terra, mas milhares. Não há uma rede de transportes pública. Os táxis podem ser 
alugados individualmente ou colectivamente.  
  
A.C.: Como eram as suas relações com os órgãos de gestão? E com os outros professores?  
S.: Eram boas. Eu era coordenador de disciplina e reunia quinzenalmente com os outros colegas. 
Fazíamos as planificações de modo a irmos todos a par e passo. Não ia assistir às aulas dos 
colegas cooperantes. O grupo tinha entre 12 a 15 professores de Português.  
 
Depois quando passei para o Tchico-Té, fiquei com a coordenação de professores. 
 
A.C.: Como é que chegou a Coordenador? 
S.: Fui nomeado pelo reitor. Isto aconteceu no segundo ano, período em que ocorreu um 
abaixamento do número de cooperantes. As demoras, provocadas pelos processos morosos, 
faziam com que muitos cooperantes só chegassem em Janeiro. 
 
Os alunos ficavam muitos meses sem aulas. 
 
Quem já lá estava, do ano anterior, porque até tinha vindo a Portugal com os bilhetes de 45 dias, 
estava em Bissau em Setembro. Aí ajudava-se a preparar o ano lectivo: elaboração de horários, 
feitura de turmas, participação nas tarefas burocráticas. Este era um trabalho voluntário, porque 
isso era da competência do Ministério e da direcção da escola. Mas havia sempre um grupinho 
que ajudava, resultante da tal relação de amizade que havia com os reitores do liceu. 
 
A.C.: Quando surgiam conflitos como eram ultrapassados? 
S.: Houve um conflito que surgiu quando eu era coordenador, mas que acabou por ser sanado. 
Havia uma professora portuguesa, que se tinha empenhado, mas a quem eu dei uma avaliação 
inferior à de um colega. Acabei por dar uma avaliação maior ao Capelo, que era um senhor de 
uma certa idade. Eu dei-lhe uma avaliação maior pelo esforço que ele estava a fazer. A outra 
colega não percebeu isso. Mas não foi nada de grave, porque essa avaliação era meramente 
informativa e não pesava na recontratação dos cooperantes.   
 
A.C.: Havia algum coordenador de disciplina que pudesse intervir em situação de 
conflito? 
S.: Eu era coordenador da disciplina, mas nunca me confrontei com problemas graves, para 
além do que já referi. Eu era moderador. Havia uma professora cooperante que era 
toxicodependente.   
 
A.C.: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países serem muito similares ao 
português? 
S.: O sistema era muito desajustado. Havia pessoal competente que poderia ter feito alguma 
coisa para que isso fosse diferente. Só que essas pessoas apanhavam uma bolsa para ir para 
Paris ou para outro lado e iam-se embora.  
 
Depois o Ministro da Educação, o  Manecas, que era um grande defensor da Língua Portuguesa, 
dizia que a Língua era o factor de independência da Guiné na costa ocidental africana. Mas, os 
outros não entendiam. Jogavam-se interesses que ultrapassavam a didáctica do quotidiano.   
 
A.C: Mas nunca referiu esse desajustamento ao Ministro da Educação?   
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S.: Não, porque também não tínhamos um acesso facilitado ao Ministro, ou aos seus assessores. 
Era tudo muito filtrado. Por exemplo, foi o Ministro da Educação que me convidou para dar 
aulas à mulher do Presidente, mas foi tudo filtrado pelo reitor do liceu. 
 
Os reitores sempre foram pessoas acessíveis, mas nunca se trataram assuntos deste género. 
 
A.C.: Sentiu algum tipo de conflito decorrente dessa situação? 
S.: Não. Eu tentava desmontar as situações. 
 
A.C.: Como eram os programas? E os manuais? Similares aos portugueses? Diferentes? 
S.: Os programas eram cópia dos portugueses, o que não fazia sentido. 
 
No meu caso tínhamos autores africanos de Língua Portuguesa. Eu tive a possibilidade de 
escolher autores africanos como a Alda Espírito Santo, o Pepetela, o Luandino Vieira, o Viriato 
da Cruz. Escolhi o Vinicius de Moraes, para a literatura brasileira. Na altura em que eu estava 
lá, também, estava na moda o José Mauro de Vasconcelos e eu até seleccionei para uma prova 
global um texto do “Meu Pé de Laranja e Lima”. 
 
Alguns desses momentos foram decepcionantes, porque há a cultura, mas também há a 
necessidade de descodificação das mensagens, que tem a ver com a inteligência das pessoas. 
 
Se fosse hoje, eu adoptaria uma estratégia profundamente diferente. Escolheria apenas um texto 
e levá- lo-ia até ao final do ano. Deste modo seria possível fazer-se outras coisas. 
 
Por exemplo, na Escola de Formação de Professores, peguei no poema “Namoro” do Viriato da 
Cruz, musicado pelo Sérgio Godinho e explorei-o com música. Mas, por exemplo, com o texto 
do Luandino Vieira “Estrada de Alcatrão”, foi mais complexo, porque eles não têm 
determinados instrumentos conceptuais para entenderem conceitos complexos.  
 
Eles até sabem o que é estrada de alcatrão, mas neve ultrapassa-os. Há uma expressão no texto 
alusiva à neve e por mais estranho que pareça, há conceitos que não foram interiorizados. Outro 
exemplo: há dificuldade em entender, no sentido antropológico, o que é um metropolitano. Eles 
conhecem o comboio, porque muitos deles foram a Dakar e viram o comboio para St. Louis. 
Mas,  imaginar um comboio a andar debaixo do chão é impensável. É de facto muito difícil. 
 
A riqueza cultural das etnias, pelo menos há vinte anos atrás, não era estudada, nem nas aulas de 
História, nem nas de Filosofia e muito menos nas de Português. Havia a preocupação pela 
História África.    
 
A.C.: Como percepcionou as políticas educativas no país em que exerceu a Cooperação? 
Similares às portuguesas? Diferenciadas? Híbridas? 
S.: Não havia uma política educativa, interna, na década de 80.  
 
A Guiné era um país jovem com 6 anos de independência, com uma série de problemas mais 
prementes do que os da educação.  
 
Havia uma preocupação de legitimidade do novo regime e pretendia-se, sobretudo, fazer tábua 
rasa do que tinha sido feito, nos primeiros anos de independência, pelo Luís Cabral. 
 
O golpe de deposição do Luís Cabral era recente e decorria o escândalo das tais valas comuns, 
com uma série de corpos. Foi um fait-divers, com fotografias chocantes. De facto, os membros 
do novo governo conheciam aqueles factos. O golpe de estado do 14 de Novembro foi muito 
anti-cabo-verdiano. Houve um êxodo, de quadros, para Cabo Verde, o que prejudicou, 
negativamente, a jovem república guineense.    
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Nessa época, o país estava mais preocupado com a reconstrução económica, do que 
propriamente com as políticas educativas. Por exemplo, o Liceu não tinha suportes didácticos. 
Já falámos do único retroprojector que aí havia. A maior parte das vezes não funcionava, porque 
a lâmpada estava fundida. Funcionou uma vez, quando um funcionário do Ministério da Justiça, 
foi lá falar de Direito e levou uma lâmpada. A lâmpada fundiu-se e nunca mais funcionou. 
 
Nas salas de aula existiam aqueles suportes didácticos deixados pelos portugueses, como os 
sólidos geométricos, de madeira. Não havia autonomia, porque programas eram copiados dos 
programas oficiais portugueses.  
 
Não estava definida uma política educativa para recuperar a literatura guineense. Incipiente, mas 
havia. O ensino da Língua Portuguesa devia ser, culturalmente, contextualizado. A Língua 
Portuguesa era uma língua falada por sujeitos que estavam no exercício das suas funções 
laborais. O crioulo era utilizado como língua. Havia esta dificuldade. 
 
Não posso deixar de citar o Amílcar Cabral que dizia, que quando morria um homem velho, de 
uma tabanca, era uma biblioteca que ardia. Era necessário que alguém impusesse, na prática, 
esses valores de cultura que eram inerentes ao “homem grande” da tabanca. Isso nunca foi feito. 
 
Vinte anos depois não me apercebo que isso tenha sido feito. 
 
Actualmente existem escolas privadas. Há pessoas Do que eu ouvi, aquando desta minha 
recente estadia lá, é que avaliavam com 16 e 17, alunos com um fraco domínio da Língua 
Portuguesa. Isso reflectir-se-à mais tarde no desempenho dos sujeitos. Isso colocará uma série 
de bloqueios à comunicação. 
 
Hoje também se fala em globalização, mas eu não sei se isso não se traduzirá num esbatimento 
das culturas das etnias. Neste momento está em curso o processo para as eleições, mas não se 
discutem programas políticos. O que está em causa é a relevância das etnias.  
 
Havia uma Escola de Direito, onde leccionavam professores das Universidades de Lisboa e de 
Coimbra, em períodos de curta duração. Outros estavam mais tempo.  
 
Parece-me, sobretudo, que naquela época, a política educativa consistia apenas na atribuição de 
bolsas. 
 
Quando eram afixadas à porta do Ministério da Educação era sempre um acontecimento. Havia 
alunos que tinham mais facilidades económicas, que também vinham para Lisboa. 
 
A.C.: Mas havia critérios para a atribuição dessas bolsas? 
S.: Sim, havia. O critério principal era o das classificações. Mas, também, havia um certo 
compadrio na atribuição de bolsas para Portugal, Brasil, Canadá ou França. Por exemplo, os que 
iam para a Roménia, tinham um certo tempo para concluir os cursos. Se não o conseguissem 
eram reencaminhados e eram vigiados.  
 
Em Dezembro, quando estive em Bissau, encontrei um jovem, que tinha feito o curso na União 
Soviética e ele contou-me uma série de episódios curiosos. Eles iam para as bolsas para 
conhecer o mundo, no sentido lato e para terem condições de assistência que não tinham em 
Bissau. Muitos iam para Cuba. 
 
A.C.: Continuemos com as políticas educativas. Por falar em Cuba, sentia-se a influência 
cubana no Liceu? 
S.: Sim, alguma. Uma vez, houve uma fuga de provas globais, no final do ano lectivo. As 
provas foram anuladas. Foram feitas novas provas. Quando eu estava na reprografia do Liceu a 
passar as provas pelo stencil, estavam elementos da Segurança Cubana a vigiar a produção das 
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provas. Assistiram à colocação dos enunciados dentro dos envelopes e à distribuição das provas 
no dia da realização das mesmas.  
 
Isto era um autêntico disparate, porque se a fuga partisse dos próprios professores, tal como se 
suspeitou, não eram os cubanos que iam impedir essa fuga. Foi a única vez que houve uma 
tutela, chamemos-lhe assim, dos cubanos. Nunca mais observei nada. Não quer dizer que não 
existissem olheiros, mas, nunca ninguém interferiu na forma de dar as aulas. 
 
A.C.: Falou em globalização… 
S.: Ah, pois… o conceito que eu tenho de globalização é um bocado negativo, porque entendo 
que há um certo nivelamento de diversos padrões, que  retira a individualidade  às culturas, 
empobrecendo-as. Essa situação pode conduzir a leituras menos correctas da realidade étnico-
cultural dos diversos povos. 
 
O Ministro Manecas pedia encarecidamente que se fizesse tudo pelo ensino da Língua 
Portuguesa, porque esta era um dos factores de autonomia da Guiné- Bissau na costa africana. 
Isto, apesar de existir o crioulo, como factor de coesão nacional, pelo menos nesta realidade. 
 
Em Angola e Moçambique a situação é diferente, porque não há um crioulo. A aglutinação dos 
povos faz-se pela Língua Portuguesa. Também sabemos que a criação de uma língua oficial é 
sempre algo de artificial.  
 
A Guiné não tem estruturas para se inserir numa África francófona.     
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de o ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
S.: Em termos de formação humana fiquei com os horizontes mais abertos. Uma das grandes 
lições que tirei da Cooperação…  (silêncio) Foi a de aprender a separar o essencial do acessório. 
 
Não sei se terá sido mera coincidência, mas o facto foi que a seguir ao 25 de Abril, o processo 
de Cooperação foi entregue a entidades político-partidárias. Pergunto-me se o processo tivesse 
sido entregue a uma entidade governamental assumida, se as coisas teriam sido diferentes. 
 
Na realidade muitos dos primeiros cooperantes iam, mais com um espírito de militância 
político-partidária, do que com profissionalismo docente. Não quer dizer, que não tivessem feito 
um trabalho válido. Nesses anos, 75, 76, 77, foram muitos militantes do PC, que não tinham 
preparação para o exercício da docência. 
 
Essa militância política foi-se diluindo e na década de oitenta já não se fazia sentir. 
 
Em termos de avaliação global posso dizer que foi gratificante para o meu crescimento. Foi 
positivo. Hoje, se fosse para lá e com a aprendizagem que já fiz, não teria feito muita coisa do 
modo como fiz na altura. O que se passou comigo, passou-se com outros cooperantes. Teria 
sido aconselhável, que as pessoas antes de irem tivessem um conhecimento prévio da realidade. 
Há falha nossa neste processo. 
 
Acho que, por exemplo, se podia fazer um curso intensivo de Português, de Verão, de forma a 
irmos melhor preparados. Eu vivi uma dificuldade semelhante quando estive em Timor, entre 
1972-74.  
 
Nessa altura integrei os júris para os exames escolares. Era impressionante, porque os 
timorenses sabiam os planaltos todos de Angola e recitavam-nos: Malange, Lunda, Moxico e 
Bié, os rios, ramais, etc. e não sabiam os de Timor, porque não estavam nos manuais. Isto 
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porquê? Porque só aprendiam o que o resto do Império colonial aprendia sobre Timor. O livro 
deGeografia dedicava uma página e meia a Timor. 
Isto demonstra a transposição de modelos para realidades diferentes, mas de forma negativa. 
 
A propósito das línguas, eu comparo Timor à Guiné. Em Timor há o tétum e na Guiné o crioulo. 
Em Timor, o aspecto geográfico condiciona o aspecto humano. As zonas montanhosas 
provocam bolsas culturais, que se transformaram, gradualmente, em nações, com os seus 
próprios costumes e dialectos específicos.     
 
Na Guiné, é tudo plano, mas também há demarcações. Os Papéis, a etnia do Nino Vieira, têm 
uma zona geográfica definida. Os Balantas, a etnia do Kumaba Yala, os Mandingas, os Fulas, 
também têm. O que é curioso é que, com aquilo plano, não existem tantas trocas culturais entre 
eles.  
 
Eu apreciava muito os valores culturais dos Balantas, os quais fogem aos padrões tradicionais. 
Os Balantas são assumidamente ladrões. Quando são jovens são designados de balufos. Para 
passarem a homens, têm que frequentar um colégio indígena, a “Mandjuandade”. Os jovens vão 
para a floresta, durante três meses, acompanhados pelo “homem grande” da tabanca, para 
aprenderem os valores da etnia, inclusive o da sobrevivência. 
 
As raparigas vão com as “mulheres grandes”, onde têm os seus rituais de iniciação. È nesta 
altura que a mulher balanta pode abortar.  
 
Os jovens, em contacto com os velhos das tabancas, aprendem as mezinhas, as formas de estar 
na vida. Após esses rituais de passagem, têm que roubar sem serem apanhados. Nesta altura 
decorre a cerimónia do fanado, que consiste na circuncisão para os rapazes e excisão para as 
raparigas.  
 
Depois de cumprirem estes ritos passam a homens. Não sei se é verdade, mas disseram-me que 
há pais que se mantêm balufos, sendo ultrapassados pelos filhos, em termos de hierarquia social, 
na medida em que estes conseguiram vencer todas as provas. 
 
Ora, isto precisava de ser estudado, sistematizado, inserido nos curricula.  
 
Quando lá cheguei tive necessidade de conhecer a realidade cultural. Pedi aos alunos que 
escrevessem sobre as suas etnias. Foi a partir desses textos que eu aprendi alguma coisa. 
Aprendi porque é que os Fulas tinham cicatrizes ao lado dos olhos. 
 
Os Fulas, sendo extremamente negros, são muito bonitos. Então, no tempo da escravatura, 
quando eram aprisionados eram vendidos. Para evitar esta situação faziam essas incisões à volta 
dos olhos, por duas razões: para não serem vendidos e para alargarem o campo visual. Ao 
criarem um defeito físico não seriam vendidos como escravos. Os membros da classe real, os 
Futa-Fulas, eram altos, muito bonitos e com expressões muito correctas.  
 
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência como cooperante o que diria?  
S.: Numa frase? (Silêncio). Gostei muito de lá estar. Aprendi imenso.   
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
 
S.: Eu penso que se estivesse estado lá mais tempo, poderia ter dado mais contributos, 
nomeadamente a nível da construção de uma Lei de Bases. Mas viver num meio como aquele, 
com todas as vantagens e defeitos das pequenas comunidades; um meio onde toda a gente se 
conhece; onde todos se metem na vida uns dos outros, não cria a disponibilidade para outras 
actividades. Isso condicionou qualquer a acção que se pudesse fazer a mais.  
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Se, por um lado, havia pessoas com uma certa maturidade, por outro, também havia aquelas que 
tinham a ideia de aquilo era qualquer coisa de transitório. Isso condicionou as políticas de 
educação. 
  
As boas vontades, muitas vezes, não eram reconhecidas pelo nosso país. O Embaixador 
Menezes Cordeiro ofereceu-nos um livro, uma antologia do conto português contemporâneo, 
que servia também para o nosso trabalho, pelo nosso trabalho voluntário. Foi a forma de 
reconhecimento possível por estarmos duas tardes a dar o corpinho ao manifesto e mais nada.    
 
Se tivesse voltado para repetir a Cooperação, teria feito outras apostas. Mas vim-me embora e 
quando voltei, o ano passado, foi noutras condições.  
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
S.: Penso que poderia ter feito mais do que fiz. Dispersei-me por aspectos que não interessavam 
para nada, porque estava a viver uma experiência quase laboratorial. 
 
Havia cooperantes de outros projectos que tinham um meio de locomoção próprio. Nós 
fazíamos um esforço acrescido de andar a pé, por ali, com aquele clima… Talvez isso tenha, 
também, prejudicado o nosso desempenho. 
 
Houve uma altura em que quis pintar o quarto de verde-escuro. O funcionário do Ministério 
achou estranho, mas pintou-o. Isto espelha a disponibilidade deles para resolver os nossos 
problemas.  
 
Não sei se consegui, pelo meu desempenho, dar tudo o que devia dar. Também, não sei se 
consegui interiorizar todos os ensinamentos. Hoje faria tudo de forma mais útil, mais eficaz, 
mais pedagógica.  
 
 A.C.: Havia cooperantes que estavam, sempre, contra tudo? 
S.: As pessoas acabavam por aceitar tudo. Não havia gente que estivesse sempre contra. Eu 
quando me chateei, agarrei e vim-me embora. Eu achei que já não estava a fazer ali nada. Isso 
derivou das relações interpessoais com os outros colegas. Era um ciclo muito fechado. Quinze 
dias depois, em Lisboa, já estava a trabalhar. 
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
S.: Deveria haver uma melhor articulação entre o Ministério da Educação e o dos Negócios 
Estrangeiros.  
 
Hoje, há cada vez mais ONG’s na Cooperação. Recebem grandes subsídios e não estão a fazer o 
que deviam. As ONG’s estão para a Cooperação, como os off-shores estão para as grandes 
empresas. 
 
A.C.: O que quer dizer com isso? 
S.: A Cooperação hoje é o que é, mas devia ser valorizada em termos sociais. Os cooperantes 
são olhados como aquelas pessoas que vão para África ganhar dinheiro. Esta situação devia ser 
invertida, porque nem sempre corresponde à realidade. 
 
As relações entre os estados deviam ser mais estreitas e assim valorizava-se o “know-how” do 
Estado. Estou-me a lembrar do José Mattoso que está, neste momento, em Timor a fazer um 
levantamento histórico, vastíssimo. Não vejo isso feito na Guiné, que está mais próxima de 
Portugal. 
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Os anos vão passando e morrem os velhos das tabancas. Não se vislumbra, nas classes 
dirigentes de ambos os países, do dador e do receptor, vontade histórica de recolher informações 
culturais.  
 
Há cada vez mais, uma preocupação económica em detrimento do domínio cultural. Isso 
preocupa-me e eu lamento que isso esteja a acontecer.  
 
No caso da Guiné, há antigos combatentes, que lutaram pela liberdade da pátria, que 
combateram e que estão desaproveitados. É evidente que depois pertenceram ao grupo dos 
privilegiados. 
 
O espírito de Boé e do 24 de Setembro está cada vez mais longe do entendimento histórico 
daquele povo. Agora é o espírito da coca-cola, das bijuterias, das jeans, das t-shirts, etc.   
 
O país cresceu, mas não se desenvolveu. Não se pode falar em maturidade. As ajudas 
internacionais deviam ir noutro sentido. 
 
A semana passada foi inaugurado o novo Parlamento, no alto do Bandim, que contou com o 
apoio da Cooperação chinesa. A Polícia de Intervenção, até, teve que regular a entrada dos 
deputados, do corpo diplomático, dos convidados. 
 
Os chineses têm custeado uma série de construções (O Parlamento, o Estádio 24 de Setembro, 
etc.). Imagine-se que eles propuseram a recuperação do Hospital Simão Mendes e outras 
unidades hospitalares, bem como a recuperação do estádio antigo e o governo optou pela 
construção de um estádio novo, que agora está numa zona sem acessos, fora da cidade. O 
estádio está a degradar-se. É a Guiné –Bissau…! 
 
Na sessão de inauguração do Parlamento, o Presidente da República, Henrique Rosa, afirmou 
que a China era o interlocutor privilegiado, pelos seus investimentos no país. 
 
Agora está tudo mudado. Em alguns casos para pior. Quando estive lá em Dezembro, entraram 
dentro do meu quarto e roubaram-me a carteira. Eu não dei por nada, porque devem ter utilizado 
aquele pó para adormecer as vítimas. A polícia identificou os assaltantes e eram jovens, 
utilizadores de telemóveis, walk-talkies, etc. Mas para terem essas coisas sem trabalho …é 
complicado. Ou seja há os mesmos problemas que cá, em termos de assaltos.  
 
Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido? 
S.: Penso que é importante referir que há escolas privadas. Há uma universidade privada em 
Bissau, mas o Lar Académico está em ruínas. 
 
O Liceu está degradado. Há uma série de escolas privadas em detrimento do ensino oficial 
público que era gratuito e que agora não é. Há propinas. Há uma grande afluência às escolas 
privadas.  
 
As propinas no Colégio Português são caras. Mas as pessoas preferem-no. A escola tem 
professores portugueses, que vão para lá pelo nosso Ministério da Educação. Depois colaboram 
nos jornais e rádios locais.  
 
Alguns não têm formação adequada para o desempenho na área da Comunicação Social. Por 
isso, o Ministério da Educação pediu-nos [ao Cenjor] que déssemos uma formação breve. A 
responsável, pelo enquadramento desses docentes em Bissau, achou que eles deviam saber fazer 
um jornal escolar ou um programa de rádio. Esses professores estiveram cá, fizeram uma 
formação curta e voltaram para Bissau.  
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Cada vez mais se sente a privatização do ensino. Eu conheci um segurança que pagava uma 
fortuna apara ter os filhos a estudar no colégio dos padres.  
 
A.C.: Quer juntar alguns materiais que considere relevantes para esta investigação? 
S.: Se tiver alguma coisa em casa logo se verá. 
 
A.C.: Com vista  à futura recolha de informação e uma vez que é a minha primeira 
entrevistada que sugestões faria, a nível de questões? 
S.: Já falamos imenso. Penso que está tudo perguntado e respondido. 
 
A.C.: O que achou da entrevista? 
S.: Acho que decorreu dentro dos parâmetros normais. 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
S.: Acho que há muito interesse pesquisar estas questões da Cooperação. É bom que estes países 
não percam a ligação a Portugal. É todo um capital humano que se está a perder.  
 
Eu lembro-me que quando a França deixou as suas colónias, Houphouët Boigny, da Costa do 
Marfim, disse que os franceses tinham sido tão maus, que até os puxadores das portas tinham 
levado, por serem de Limoges. 
 
Nós tivemos uma posição oposta. Nós deixamos tudo. O que nos liga às antigas colónias, não é 
aspecto económico, mas o interesse cultural. Devíamos recuperar os laços culturais e mantê-los. 
Ambas as partes beneficiariam com isso. Cá não haveria agressão ao negro, que agora até está 
com uma imagem negativa. 
 
Ambos os povos beneficiariam se houvesse uma Cooperação mais estrita, marcadamente 
cultural e assumida por todos, contribuinte de um crescimento comum. Nós temos imenso que 
aprender com aquela gente, num processo de aprendizagem constante. Eles têm imenso a 
aprender connosco.    
 
Se nós pudermos ajudar a criar condições económicas para o desenvolvimento desses países, 
muitos africanos que estão cá beneficiariam com isso. As segundas gerações, nascidas em 
Portugal, certamente que regressariam.  
 
A.C.: Muito obrigada pelo tempo que me dispensou. Depois far-lhe-ei chegar a transcrição 
da entrevista para estabelecermos o protocolo. Poderá corrigir ou acrescentar o que 
entender. 
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Entrevista: Filémon 
Data: 28 de Março de 2005  
Duração da entrevista: Cerca de 1,5 H.  
 
Bloco A: Legitimação da entrevista. 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
F.: Não. 
A.C.: Importa que a entrevista seja gravada? 
F.: Sim pode.  
A.C.: Posso tomar notas? 
F.: Como queira. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Licenciatura em : História 
Início da actividade docente: 1982 
Início da actividade como Cooperante: 1982 
Exercício da actividade de Cooperante: 3 anos lectivos. 
Disciplinas leccionadas no âmbito da Cooperação: História e formação de professores.   
Cargos: Coordenador do Grupo Disciplinar, eleito pelos restantes docentes. 
 
Projectos: Coordenador do Grupo de elaboração de manuais. Nomeado pelo Ministro da 
Educação da Guiné-Bissau. 
 
A.C.: Porque é que decidiu ir dar aulas? 
F.: Eu estava colocado no Museu, mas a minha situação era de precariedade. Os precários 
estavam em vias de irem para a rua, porque não havia verba para pagar os salários. Eu era 
responsável pelo Departamento de fotografia e era considerado, pelo Director, o Dr. Francisco 
Alves, como o único indispensável. Rapidamente me solidarizei com os outros colegas e passei, 
também rapidamente, do único indispensável para o único dispensável. Aquilo ainda meteu o 
Sindicato mas nada feito. 
 
Nessa altura, a minha mulher dava aulas em Almodôvar, muito longe de Lisboa. Então 
chegamos à conclusão, que para estarmos assim separados, mais valia irmos embora os dois 
para longe. 
 
Conhecemos alguém da embaixada da Guiné, que mais tarde veio a ser Ministro da Economia, 
através de um amigo comum e ele meteu-nos o bichinho de irmos para a Guiné. E de um dia 
para o outro decidimos ir para a Guiné.  
   
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
F.: Não. Estava no Museu em situação precária.  
 
A.C: Que entidades contactou quando decidiu ir cooperar para África? 
F.: Fui aos Serviços de Cooperação que funcionavam na Avª Duque d’Ávila. Nessa altura, o 
Bartolomeu que era adido cá na Embaixada, ligou para lá a dizer que nós nos íamos inscrever e 
que o governo guineense tinha todo o interesse em que nós fossemos para Bissau. Tivemos esse 
contacto privilegiado. 
 
A.C.: Recebeu todas as informações /apoios que julgou necessários? 
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F.: Na altura sim, porque nós, também, não sabíamos muito bem o que é que iríamos encontrar. 
Aquilo que nos disseram, na altura, foi em que condições iríamos ficar, em termos de 
alojamento; que níveis iríamos dar; que vencimentos iríamos auferir; o que era necessário fazer 
em termos sanitários. Na altura achamos que a informação era relevante. Quando lá chegamos 
as coisas foram diferentes, mas até lá chegarmos estávamos convencidos.   
 
A. C.: Que tipo de preparação profissional realizou? Foi munido de recursos educativos? 
F.: Não fiz qualquer tipo de preparação profissional. A Drª Isabel Castro Henriques, que era 
docente na Faculdade de Letras, em Lisboa, a título estritamente pessoal, deu-nos algumas 
“ensaboadelas” sobre a cultura africana, nomeadamente daquela região. Foram informações 
pessoais, sem que tivesse havido qualquer instrução do Ministério da Educação ou do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros.  
 
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação? 
F.: Foi um pouco o espírito de aventura. Foi a vontade de fazer algo diferente. Eu já tinha feito 
muita coisa na vida, mas nunca tinha estado em países africanos. 
 
Na realidade, assustou-me a ideia de ficar aqui em Portugal a dar aulas o resto da minha vida; a 
repetir o mesmo programa ad-eternum; a rotina causava-me algum medo. Era a única ocasião 
que tinha de ir para um país que, até em termos ideológicos, me dizia muito. Conhecia os livros 
do Amílcar Cabral…Aquilo fascinava-me e era um sítio para onde eu gostava de ir. 
 
A parte financeira não era uma das questões primordiais, que me levassem para a cooperação. 
Não foi seguramente uma das razões que me levou para lá, porque eu até nem sabia que 
dinheiro iria gastar lá. 
 
Havia, também, a vontade de fazer qualquer coisa de útil. O espírito de solidariedade e de ajuda, 
também, interveio nesta decisão.  
 
A.C.: Nesse ano houve um grupo da Faculdade de Letras que se mobilizou para ir. Fazia 
parte desse grupo? 
 
F.: Sim. Curiosamente, os professores que foram e que se juntaram tinham, na sua maioria, tido 
uma disciplina comum, que era História de África, com a Drª Isabel Castro Henriques. Isso 
ajudou um pouco, porque ela transmitiu-nos os conhecimentos com uma certa paixão e todos 
nós nos apaixonámos por África. Isto para além da questão do emprego, porque para a maioria 
era o primeiro emprego que iria ter. Havia, também, uma grande vontade de ir para o terreno e 
ver.  
 
A.C.: Foi sozinho ou com a família? 
F.: Fui com a minha mulher. 
 
A.C.: Como imaginava a África que iria encontrar? 
F.: Estava a espera de uma Guiné diferente. Eu sabia que em Angola havia guerra. Havia muita 
pobreza e miséria em Moçambique. Mas, eu estava muito marcado pela literatura do Amílcar 
Cabral, pela luta de libertação que se tinha travado na Guiné–Bissau, pelo que estava à espera de 
um certo desenvolvimento, que de facto não encontrei. Portanto foi um choque. 
 
A.C.: Que tipo de choque? 
F.: Refiro-me às condições. Eu já tinha feito a tropa num corpo especial, o dos Fuzileiros, no 
qual metade das pessoas que lá estava tinha estado na Guiné e falavam-me da situação da 
Guiné. Ou seja, eu nunca lá tinha estado, mas já conhecia aqueles lugares todos, pelo que estava 
à espera de outra coisa. 
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Primeiro foi o choque climático. Como eu já estava à espera, não me custou particularmente. 
Depois foi o choque das condições. Esse sim, foi muito grande. Eu já nem falo das questões 
matérias. A imagem que eu retenho, ainda hoje na memória, é a daqueles armazéns, na altura 
designados de Armazéns do Povo, com as prateleiras vazias. Havia apenas creme de barbear e 
fermento em pó Royal à venda. A casa Gouveia, também, não tinha nada à venda. Nem as 
coisas mais comezinhas, como papel higiénico, existiam. Foi um choque. 
 
Outro choque foi as condições de habitabilidade que nos ofereceram. Teoricamente, aqui na 
embaixada tinham-nos dito que iríamos ter direito a uma casa, uma cozinha, porque éramos um 
casal. O primeiro sítio que nos deram para morar, nem telhado tinha. É evidente que nos 
recusamos a ficar nessa casa. Depois levaram-nos para outra casa que tinha telhado, mas não 
tinha janelas. Nessa primeira noite dormimos na pensão da D. Berta. Só depois de uma 
intervenção dura da nossa parte, dizendo que iríamos para a embaixada e ficaríamos lá à espera 
de outro tipo de condições é que as coisas se começaram a resolver.  
 
Houve uma cena complicada com o representante do governo guineense, com quem tínhamos 
falado em Lisboa, o Mamadou Jau e que nos recebera no aeroporto, em Bissau. Ele tinha 
sonegado o passaporte a uma cooperante portuguesa para a obrigar a ficar com o alojamento que 
lhe tinha sido destinado. Nós, encostamos os pés à parede e dissemos-lhe que naquelas 
condições não ficávamos, então aí é que nos deram um apartamento no Ancar, que era 
composto por um quarto e uma cozinha. Não tinha rede mosquiteira na janela, mas com o tempo 
arranjaríamos. Não havia electricidade, porque nessa altura as quebras de energia eram 
frequentes. Ficávamos dias sem electricidade. 
 
Ao fim do primeiro ano de cooperação e após vários dissabores com o Ministério da Educação 
guineense, este não manifestou interesse em que eu continuasse na cooperação. Fui, então 
“contratado”, por outra pessoa ligada à formação profissional para ir trabalhar para a Escola 
Profissional Chico-Té. Essa escola ficava em Brá, entre Bissau e o aeroporto. Aí tive alojamento 
à conta do Instituto.  
 
A.C.: Conhecia as finalidades e os objectivos inerentes aos programas do governo 
português para a área da educação? 
F.: Aos cooperantes e presumo que tenha sido com todos e não só com o grupo onde eu estava 
incluído, não foi dito nada. Nunca tivemos, verdadeiramente, uma reunião a alto ou médio nível, 
onde alguém nos explicasse quais eram as linhas orientadoras da política de cooperação 
portuguesa, pelo menos ali na Guiné-Bissau e o que é que se pretendia com essa mesma 
cooperação. 
 
Muitos de nós estavam à espera de ir dar formação aos professores e depois foi com alguma 
surpresa que repararam que iam dar aulas a jovens do liceu. 
 
A.C.: Conhecia a estrutura e funcionamento dos serviços da Cooperação? Perante um 
problema sabia com quem devia contactar?  
F.: Não. O nosso Ministério da Educação não tratou de nada. O Ministério dos Negócios 
Estrangeiros é que tratava, mas como éramos sempre atendidos pelos mesmos funcionários, que 
desconheciam a realidade, nunca nos disseram o que é que esperavam de nós. 
 
Se houvesse algum problema contactaríamos a embaixada, mas também depressa vimos que 
esta não nos daria qualquer tipo de resposta. Por outro lado, a maioria dos cooperantes nem 
sequer equacionou a hipótese de existirem problemas. 
 
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
 
A.C.: A partir de que momento se considerou cooperante?  



 179 

F.: Eu considerei-me cooperante, mesmo antes de o ser, através do tal espírito se solidariedade, 
muito particular em relação ao povo da Guiné. Cheguei à conclusão, que afinal aquilo a que eu 
chamava cooperação, era “coopera cão”, devido às condições de que já falei, do tal abandono 
por parte da embaixada que atingia níveis de bradar aos céus. 
 
A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
F.: Havia os cooperantes que estavam pelas empresas e que tinham um estatuto à parte, já que 
eram os mais privilegiados. 
 
Depois havia um resto de cooperantes, que tinham ido nas primeiras levas, movidos por razões 
ideológicas, que eram, sem qualquer sentido pejorativo, os cooperantes do PCP, como nós 
dizíamos.  
 
Depois, a terceira vaga de cooperantes, que foi a que o nosso grupo inaugurou, era composta por 
gente que para além dos aspectos ideológicos, mantinham um certo interesse cultural. Mantinha-
se o espírito de solidariedade e havia um interesse científico em fazer-se um certo trabalho 
cultural. Havia muita gente de História e que estava interessada em fazer investigação no 
domínio da História local. Depressa se aperceberam que isso era impossível, porque as 
estruturas locais não ajudavam. Por outro lado a embaixada não prestava qualquer tipo de apoio, 
a qualquer tipo de investigação. A biblioteca do Centro Cultural o que tinha de mais recente era 
o jornal “A Bola” de três semanas antes. 
 
A.C.: Se tivesse que traçar um perfil de professor cooperante como o faria? 
F.: Em boa verdade e analisando com toda a frieza que o distanciamento temporal permite, 
parecia que muitos iam a fugir de algum problema. Havia cooperantes que iam a fugir da 
família, de um casamento falhado ou do desemprego.  
 
Esse grande contingente que foi nesse ano, dá-me a ideia que ia de facto com um espírito de 
aventura. Mas havia muitos que não estavam minimamente preparados e que iam a fugir de 
qualquer coisa. Nesse primeiro ano, por altura do mês de Maio, alguns começaram a ficar 
“apanhados pelo clima”, como nós dizíamos, porque de facto não estavam preparados para a 
situação que encontraram. 
 
A maioria dos cooperantes não tinha ainda dado aulas, não tinham estágio pedagógico. A 
maioria só obteve esse estágio, anos depois. Portanto, nem sequer estavam preparados para dar 
formação a professores.   
 
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte da direcção da escola? 
F.: Nem por isso. O director do Liceu era o Alexandre Furtado, uma pessoa cordial, correcta e 
simpática para com todos os cooperantes. 
 
A.C.: Como era tratado pelos restantes professores? 
F.: Dei-me sempre bem com todos os cooperantes e professores de outras nacionalidades. Aliás, 
o facto de ter sido coordenador de grupo e de ter sido eleito por todos significou mesmo isso. 
 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
F.: Posso incluir aqui um outro choque, já que falei dos choques iniciais. Houve um total 
desacompanhamento por parte da embaixada portuguesa. Nós chegamos no dia 24 de Setembro 
a Bissau e era feriado. A única pessoa que estava à nossa espera era o Sr. Jau. Da embaixada 
portuguesa não estava absolutamente ninguém à nossa espera. 
 
Os cooperantes portugueses não tinham uma ventoinha, uma secretária para trabalhar, não 
tinham um candeeiro. No sítio onde estava, não havia um gerador para trabalharmos durante o 
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tempo em que não houvesse electricidade, o que acontecia frequentemente. A embaixada nunca 
deu resposta aos problemas dos cooperantes, antes pelo contrário. 
 
A embaixada estava preocupada com outro tipo de cooperantes, como os das empresas, como a 
SOMAGUE ou a SOARES da COSTA. Esses, de facto, tinham tudo o que queriam da 
embaixada. Nós não tínhamos nada.  
 
Houve uma situação triste, porque durante 3 ou 4 semanas os voos só transportaram passageiros 
e não houve transporte de cargas. Então, uma finlandesa que tinha um bebé e que estava 
integrada no grupo dos portugueses, porque tinha ido para lá com um português, necessitava de 
leite para o bebé. Nós fomos à embaixada e falámos com o responsável, para ver se podiam 
mandar vir uma lata de leite pela mala diplomática e ele disse-nos que a embaixada não era 
mercearia. Isto traduz o funcionamento da embaixada. 
 
A única pessoa que deu apoio aos professores foi o comandante Picorelli, Adido de Defesa, que 
desde a 1ªhora tentou resolver problemas. Chegaram a estar acampados em casa dele, na sala, 8 
a 9 cooperantes, enquanto esperavam que lhes fosse dado alojamento. Ele metia-se no jipe e ia 
muitas vezes ao Senegal comprar bens de primeira necessidade, em divisas, para os cooperantes.  
 
A.C.: Acha que havia diferenciações entre os professores cooperantes portugueses e os de 
outras nacionalidades? 
F.: É assim…Havia os cooperantes que estavam pela ONU e esses ganhavam muito mais que 
nós, sobretudo os que estavam na cooperação económica; havia, os voluntários das Nações 
Unidas no Liceu e ganhavam mais do que nós. Mas, no que toca ao relacionamento por parte da 
hierarquia éramos bem tratados.     
 
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
F.: Eu fui imbuído por aquele espírito das ideias de Amílcar Cabral e como sempre quis ir fazer 
cooperação, portanto ia com aquele espírito de solidariedade, ou seja de ir ajudar a construir 
uma jovem nação, independentemente do resto. Já sabia que ia encontrar dificuldades, pelo que 
fui com um espírito aberto à mudança.   
 
A.C.: Sentiu-se professor cooperante ou apenas professor? 
F.: Senti-me professor cooperante.  
 
A.C.: Acha que, em termos sociais, os cooperantes eram reconhecidos como um grupo 
social diferenciado? 
F.: Claro. Para eles os cooperantes fariam tudo. Mas, as próprias condições estruturais do país, 
também, não permitiam que os cooperantes se tornassem em pessoas muito diferenciadas 
socialmente. Nós dávamo-nos bem com todos e participávamos em festas onde encontrávamos 
quadros políticos e cooperantes de outros países.  
É claro que também ganhávamos melhor que os professores guineenses.  
 
A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
F.: A maior atracção…digamos que era mesmo a vontade de conhecer outro povo, outras 
culturas…nunca mais me esqueci daquele cheiro, quando cheguei a Bissau…um cheiro à terra 
molhada… O maior receio era o das doenças.  
 
A.C.: Que papel desempenhou, enquanto cooperante, entre uma Metrópole colonizadora e 
as ex-colónias? 
F.: A ideia que tenho é que havia uma grande dependência em relação aos cooperantes. Se 
calhar tem a ver com a presença portuguesa durante a época colonial. Mas, em relação a 
cooperantes de outras nacionalidades mantinha-se a mesma dependência. 
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Penso que os guineenses encaravam os cooperantes como alguém que vindo de fora, tinha a 
obrigação de fazer tudo. Eles eram meros receptáculos. Havia diferenças significativas entre o 
guineense e o cabo-verdiano, em termos de mentalidades. Cabo Verde é uma terra onde não há 
nada e onde as cabras comem, se for preciso, pedras e essas pedras têm que ser cavadas. A 
Guiné é uma terra onde chove muito e a fruta cai das árvores. As pessoas ficam à espera que os 
mangos caiam. Isso ajuda a explicar as dificuldades que tivemos.   
 
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
F.: Para além do ensino, não. 
 
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
F.: Acho que dei aquilo que era possível dar, porque não tínhamos as melhores condições. 
Exerci o cargo de docente da melhor forma, tentando com que os meus alunos aprendessem 
qualquer coisa, sobretudo tentando passar os valores de uma sociedade democrática e mais 
justa. 
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem à profissão? 
F.: Sim. Nesse primeiro ano, quando lá chegamos não estava nada preparado em termos de 
abertura do ano lectivo, pelo que as aulas começaram três meses depois. Estávamos em Bissau, 
rigorosamente, sem fazer nada.  
 
Não havia uma coordenação pedagógica que pudesse coordenar os professores e que se 
começasse a preparar o ano lectivo. Houve colegas que começaram a entrar em paranóia, porque 
não tinham nada para fazer. 
 
A.C.: Dava apenas aulas ou exercia outras funções? 
F.: Para além das aulas, fui coordenador do grupo disciplinar e pertenci a uma Comissão que foi 
constituída para as reivindicações dos cooperantes. 
 
A.C.: Estava a falar de uma Comissão. Quer explicar-me melhor isso? 
F.: A Comissão foi constituída para resolvermos alguns problemas que se prendiam, sobretudo, 
com as condições de vida. Tínhamos reuniões com o Ministro. Uma vez, numa das reuniões, 
passei-me completamente e chamei-o de mentiroso. Isto porque ele começou a falar das nossas 
condições e a dizer que tínhamos ar condicionado. Ora, ele sabia perfeitamente que nós não o 
tínhamos. Não me contive. Chamei-o, publicamente, de mentiroso. Disse-lhe que ele sabia que 
nós não tínhamos ar condicionado e portanto ele estava a mentir. Ele ficou muito chateado, 
porque a palavra era muito forte. Disse-lhe que não havia meias verdades, nem meias mentiras. 
Ou era verdade ou era mentira. Quem tinha ara condicionado eram os da cooperação económica. 
Criou-se, ali, um clima de mau estar. Fez queixa de mim à cooperação portuguesa e tornei-me 
“persona non grata”. Quando foi a altura de renovar o contrato, ele não o quis fazer. Disse que 
não estava interessado em renovar-me o contrato.    
 
A.C.: Como eram as condições de trabalho? Como eram as escolas locais? 
F: No início dei aulas no liceu, do tempo colonial. 
 
Apesar dessas condições, nós reuníamos para fazer as planificações e aferir critérios de 
avaliação. Estes já estavam definidos. Definíamos as provas globais a fazer.  
O que nunca se definiu muito bem, foi o nível de exigência na correcção das provas globais. 
Geralmente vigorava o critério de quantas mais positivas melhor. Havia inflação de notas. Os 
alunos tinham um nível muito baixo. 
 
Mas, também, se alguém desse muitas negativas, não era chamado à atenção. Nunca ninguém 
chamou à atenção os cubanos e estes passavam turmas inteiras com a mesma nota. Os 
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professores portugueses que chumbassem mais de metade das turmas, também, não eram 
chamados à atenção.   
 
Os alunos pouco reclamavam, à excepção de alguns casos, mas muito reduzidos, 2 ou 3. 
Geralmente eram filhos da burguesia local ou de gente ligada aos Ministérios. Havia pressão por 
parte dos alunos, quando estava em jogo a atribuição de bolsas para o estrangeiro. Mas, a nível 
do 2º ou 3º Ciclos, não havia qualquer tipo de pressão.  
 
A. C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
F.: Financeiramente, não. Mas, o relacionamento que tinha com os alunos e o interesse que eles 
revelam era recompensador. 
 
A.C.: Pensa que o exercício da sua profissão ao serviço da Cooperação constituiu uma 
oportunidade de progressão na sua carreira? 
F.: O tempo de serviço contou para o concurso de professores cá, como é evidente. 
 
Mas eu tive um pequeno problema de saúde que resultou numa confusão burocrática. O meu 
processo estava no Instituto de Medicina Tropical. Tive que explicar aos burocratas do 
Ministério da Educação que ninguém estava três anos com tuberculose e na cooperação. Senão 
já teria morrido, ou já me tinha curado. Tive que ir ao Instituto de Medicina Tropical buscar o 
processo, numa situação de quase “roubo” para o entregar no Ministério da Educação. Eu estava 
numa situação perfeitamente Kafkaniana que era a seguinte: eu não podia dar aulas porque 
estava tuberculoso e não me pagavam porque eu tinha que provar que, antes de estar 
tuberculoso, estava bem de saúde (risos). Foi um fim de cooperação complicado.  
 
A.C.: Sentiu satisfação no exercício da docência? 
F.: Sim de uma forma geral sim. 
 
A.C.: Viveu algum dilema, pessoal em particular? 
F.: Não… A única vez que tive de recorrer ao psiquiatra que estava lá, que era português, foi 
quando andei muito cansado e precisava de falar com alguém. Depois de uma hora de conversa, 
cheguei à conclusão, que ele estava muito pior que eu e portanto fiquei logo bom (risos). 
 
Eu andava cansado e isso coincidiu com o período em que alguns colegas colapsaram e tiveram 
que ser evacuados. Ficaram apanhados pelo clima. Houve um colega que chegou a andar nu, 
pela AVª Marginal, com uma baguette (pão) e a abater nas palmeiras. Esse veio num colete de 
forças para Portugal. Houve outros que não chegaram a esse ponto, mas que, também, 
sucumbiram. Se não estou em erro, foram 4 ou 5 evacuados. Isso marcou-me. Depois, houve um 
outro problema com um filho de um cooperante que acabou por morrer… enfim…Foi a única 
altura em que me senti muito em baixo. 
 
Eu não estava sozinho, estava com a minha mulher e tínhamos amigos lá. Eu ia, quase todas as 
noites, à casa deles. Fui passear a diversos sítios com um grande amigo, o Carlos Schwartz, 
quando não tinha aulas. Ia para norte ou para o sul, para onde calhava. Isso ajudou-me imenso.    
  
A.C.: Como interagiu com as populações locais? O contacto com essas populações 
influenciou o seu exercício profissional? Desvirtuou ou fortaleceu os seus ideais? 
F.: Quando chegamos a Bissau, como já disse, as aulas começaram três meses depois. Então nós 
aproveitamos para viajar para o interior. Metíamo-nos na candonga (transportes colectivos) e 
íamos passear. Fomos até Farim. Outros cooperantes não faziam senão o circuito entre o 
alojamento onde dormiam e o sítio onde dormiam e andavam por Bissau. Nessa altura Bissau 
era uma cidade segura. Podia-se andar na rua a qualquer hora, que não acontecia nada a 
ninguém.  
 
A.C.: Como eram as suas relações com os órgãos de gestão? E com os outros professores?  
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F.: As nossas relações com a direcção da escola eram boas. O director do liceu, o Alexandre 
Furtado, era uma pessoa calma, moderada e tinha ideias. Era uma pessoa que sabia o que estava 
a fazer. Era um verdadeiro profissional da educação. Tinha a noção das dificuldades resultantes 
da realidade e dentro das suas possibilidades, que não eram as melhores, tentava responder às 
nossas reivindicações.  
 
A.C.: Quando surgiam conflitos como eram ultrapassados? 
F.: Não havia grandes conflitos. Os que houve foram entre cooperantes portugueses e foram 
discussões muito teóricas, sobre questões pedagógicas. 
 
A.C.: Havia algum coordenador de disciplina que pudesse intervir em situação de 
conflito? 
F.: Enquanto fui coordenador, o que aconteceu no primeiro ano e ocupei o cargo durante seis 
meses, não me lembro de ocorrerem conflitos. Depois fui para a comissão dos manuais. Quando 
havia algum problema tentava resolver moderadamente. 
 
A.C.: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países serem muito similares ao 
português? 
F.: Na realidade, em 1982, o sistema educativo era muito similar ao português, por diversas 
razões. O 25 de Abril era recente e o golpe de Estado do Nino Vieira também. As estruturas do 
país estavam abaladas. Eles não conseguiram reformar o sistema educativo, num curto espaço 
de tempo, porque havia muitas dificuldades. A primeira prioridade era a da sobrevivência, a de 
arranjar comida. 
 
Nós, em Portugal, ainda não conseguimos fazer uma reforma educativa como deve ser. Nós, em 
Bissau poderíamos ter tido outro papel. Se em vez de darmos o peixe, tivéssemos dado uma 
cana e ensinar a pescar, tudo teria sido diferente.   
 
A.C.: Sentiu algum tipo de conflito decorrente dessa situação? 
F.: É assim… Eu acho que deveriam ter ido mais formadores e técnicos do Ministério da 
Educação, do que propriamente professores cooperantes. O que se gastou com o número de 
cooperantes enviados, talvez tivesse sido mais rentável, contratar especialistas na área da 
educação. Alguém que fosse ajudar a fazer uma Lei de Bases, programas ou manuais.  
 
Acho que os guineenses estavam dependentes dos cooperantes. Criou-se uma certa dependência. 
Lembro-me, por exemplo, quando um colega perguntou, num teste de História, quem tinha 
construído as pirâmides do Egipto, mais de metade da turma respondeu que tinham sido os 
cooperantes. A ideia que havia era a de que os cooperantes faziam tudo. Mesmo os professores 
guineenses diziam: “os cooperantes fazem…”. 
 
A.C.: Como eram os programas? E os manuais? Similares aos portugueses? Diferentes? 
F.: Não havia nem manuais. A certa altura, digamos mais ou menos seis meses depois de estar 
lá, fui convidado para fazer parte da comissão que estava a elaborar os manuais. Era uma 
comissão mista que englobava gente do Mali e da RDA, bem como guineenses.   
 
A língua de trabalho era o francês. Ainda se tentou falar inglês como os da RDA. Outras vezes 
falava-se em crioulo. Entre os guineenses estava o Joaquim Avito e o Kumba Yalá. Mas, os 
guineenses eram meros receptáculos do que os outros estavam a fazer na comissão. 
 
Não sei qual era o papel do Ministério da Educação guineense nessa comissão. Já não consigo 
refazer tudo. Mas quem tinha um grande peso eram os sujeitos do Mali e da RDA. Eu, a certa 
altura aborreci-me com os do Mali, mas o Director da escola, o Alexandre, não podia intervir.  
 
A.C.: Como percepcionou as políticas educativas no país em que exerceu a Cooperação? 
Similares às portuguesas? Diferenciadas? Híbridas? 
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F.: Nós chegamos a Bissau, pouco depois do golpe do Nino Vieira. É evidente que este golpe 
modificou em muito a situação política do país. Para nós, que de certa forma, tínhamos outros 
contactos com a Guiné, não estávamos preparados para a total ausência de quadros. 
 
Deparamo-nos com a ausência total de quadros, que se seguiu à sangria desatada, que se fez a 
seguir ao golpe. Muitos quadros médios e intermédios eram cabo-verdianos e forma-se embora. 
Uns perseguidos, outros de livre vontade. Nós sentimos muito aquele golpe contra os 
“bermelhos” [vermelhos], como eles diziam, quando se referiam aos cabo-verdianos. 
 
As estruturas que já não deviam ser muito fortes, quando chegamos ficaram completamente 
abaladas, por falta de quadros intermédios. Não havia um interlocutor. 
No Ministério da Educação o único interlocutor que havia, minimamente capacitado, era o 
Alexandre Furtado. O próprio ministro da Educação, o Avito José da Silva, podia ser ministro 
de qualquer outra pasta. Aliás, naquela terra, hoje era-se ministro da Educação e amanhã podia 
ser-se ministro das Finanças, ou de outra qualquer pasta. 
 
O Ministro da Educação não tinha uma política educativa de desenvolvimento e de 
aproveitamento de recursos. 
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de o ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
F.: Foram três anos de cooperação, em que os aspectos positivos superam, francamente, os 
negativos. Foi uma experiência gratificante.  
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
F.: Acho, que tal como a maioria fiz o que era possível fazer, com aquelas condições e tendo em 
conta as minhas motivações. Acho que a maioria dos cooperantes fizeram aquilo que achavam 
que deviam fazer, mas essencialmente sobreviveram. 
 
O que faltou, foi a montante, ou seja o apoio do governo. Nós não tínhamos que aplicar uma 
política que, não conhecíamos e nem sequer sabíamos que existia. A inexistência de uma real 
política sustentada de cooperação condicionou a actuação dos cooperantes. Os cooperantes eram 
meros executores dessa política. 
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
F.: Talvez aquele período que já referi que estive um pouco em baixo. Mas fora disso …Não 
vejo mais nada. 
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
F.: Naquela época foi uma grande quantidade de cooperantes, que se calhar foi excessiva. Ou 
seja, a cooperação portuguesa funcionava muito em termos de números. O que interessava era 
mandar muitos cooperantes e não interessava a qualidade. Mas, essa grande quantidade que foi, 
foi mal utilizada. Se calhar mais valia ter ido um número menor e esses cooperantes deviam ter 
sido canalizados para fazer outras coisas como manuais, programas ou formação de professores, 
em vez de terem ido dar aulas para o liceu. 
 
Acho que se devia actuar mais em termos de formação técnica. Os acordos que se faziam entre o 
nosso governo e o governo guineense eram de facto muito bonitos e não passavam de letra 
morta. Para quem estava no terreno a realidade era bem diferente. 
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Aliás, por alguma razão Portugal optou por um modelo de cooperação diferente do dos outros 
países. Os outros países têm quadros próprios do Ministério da Educação e do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros para a cooperação. Os que vão dar aulas não são meros curiosos, que 
decidiram ir dar aulas para a África. São pessoas que até têm preparação científica e específica, 
para aquele tipo de enquadramento e contexto. 
 
Os professores portugueses não tinham uma preparação específica para exercer uma cooperação 
com outro quadro legal. No meio disto tudo, acho que os cooperantes foram tão vítimas, quanto 
os guineenses. Nós encontrávamo-nos no mesmo barco. 
 
A.C.: Antes de terminarmos este bloco, gostava de lhe colocar uma questão: acha que 
nessa altura era visível a influência da globalização na educação? 
 
F.: Sim. Penso que já se percepcionavam questões relacionadas com a globalização. Já nessa 
altura era visível que o país só poderia avançar com a prática de uma “ boa governança” e de 
“democracia”, princípios que hoje norteiam estas questões.   
 
Nós tínhamos a noção de que a corrupção e o poder daquela clique dirigente era assustador. 
Muitas vezes quando se dizia que não havia democracia, eles respondiam que, tradicionalmente, 
isso não fazia parte dos valores daquela cultura. Eu dizia que o que era bom para mim, era bom 
para eles. Se eu podia viver em democracia eles também. Se as pessoas podiam exprimir as suas 
ideias e escolher os seus destinos, porque não, também, lá?  
 
De facto, não existia democracia. Havia um poder instituído, o do Nino Vieira, que governava o 
país como uma quinta e com pouco interesse, pelos interesses reais daquelas populações. Daí 
que a fome das populações lhe passasse ao lado.  
 
Eu sabia que ofereciam arroz, farinha para a população e quando essas mercadorias chegavam 
ao porto, desapareciam. Iam para armazéns controlados por pessoas do Estado, que depois as 
punam à venda no mercado. Isto passava-se com os ares condicionados que eram oferecidos 
para o hospital e eram desviados para a casa de pessoas com responsabilidades políticas como 
ministros, secretários de Estado, médicos, etc. 
  
Tem que se pensar noutro tipo de globalização, sem ser a do capital. Deve ser pensada em 
termos de direitos sociais. Viver-se livre e num estado democrático, devia ser comum na Europa 
ou em África. 
 
Ao contrário do que muita gente diz, a questão cultural serve para escamotear a raiz da questão. 
Dá muito jeito, a alguns países ocidentais, que alguns países africanos continuem a ser 
governados por ditadores. Dá jeito para as negociatas. No caso da Guiné, tivemos conhecimento 
de negociatas ruinosas, tais como as que se fizeram no domínio das pescas, com os russos e até 
com empresas portuguesas. E outras tais como as que se fizeram na área das madeiras, das 
frutas, etc…simplesmente chocantes.     
 
A governação deve ser aproveitada no bom sentido para prevenir estas desgraças. Deve é 
disseminar os valores democráticos, promover a participação das pessoas, a solidariedade a 
nível mundial e não a uma escala local.  
 
Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido? 
F.: Acho que é interessante referir que havia uma disciplina que veiculava a ideologia do partido 
e que era dada por guineenses, cubanos e RDA’s.  
 
A.C.: Quer juntar alguns materiais que considere relevantes para esta investigação? 
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F.: De momento não tenho assim nada. Depois logo se verá. 
 
A.C.: Acha que a realização da entrevista decorreu como tinha previsto? 
F.: Sim. Foi pouco tempo. Depois poderemos continuar a conversa. 
 
A. C.: O que achou da entrevista? 
F.: Acho que vale a pena estudar a cooperação para contribuir para a melhoria do 
funcionamento da mesma. 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
F.: Acho que vale a pena estudar estes anos todos de cooperação. Pode ser que sirva para 
alguma coisa. 
 
A.C.: Muito obrigada pelo tempo que me dispensou. Quando tiver a transcrição pronta 
envio-a para correcção. Poderá, depois, acrescentar o que quiser. Acha que me pode 
indicar alguém para a próxima entrevista? 
F.: Sim. Tenho o contacto de diversos cooperantes do ensino e não só. Fale com Juno.  
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Entrevista: Hera 
 

Data: 29 de Março de 2005 (terça-feira) 
Duração da entrevista: Cerca de 2 horas 
  
Bloco A: Legitimação da entrevista. 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
H.: Não. 
A.C.: Importa-se que a entrevista seja gravada? 
H.: Sim pode.  
A.C.: Posso tomar notas? 
H.: Como queira. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Licenciatura em Psicologia 
Início da actividade docente: 1978 
Início da actividade como Cooperante: 1978  
Exercício da actividade de docência como cooperante: 5 anos lectivos (3 em S.Tomé; 2 na 
Guiné). 
Disciplinas leccionadas no âmbito da Cooperação: Psicologia 
Cargos desempenhados: Coordenadora de disciplina. 
 
Projectos em que esteve envolvida: Curso de formação a enfermeiros, na área da Psicologia, 
em S. Tomé; Projecto na área da Saúde Mental, na Guiné.     
 
 
A.C.: Porque é que decidiu ir dar aulas? 
H.: (Silêncio). Não foi decidir ir aulas. Eu era Psicóloga e estava a trabalhar numa CERCI e 
conheci pessoas que iam, através CIDAC, trabalhar para S. Tomé. O meu interesse foi mais ir 
para S. Tomé trabalhar, independentemente das funções. Se houvesse um lugar para psicóloga 
tinha ido para psicóloga. Acontece que aquele grupo ia para formação de professores. 
 
Isso foi em 1978. Em S. Tomé estive três anos. Depois vim para Portugal, onde estive um ano e 
depois decidi ir para a Guiné-Bissau, onde estive dois anos. 
 
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
H.: Não, nenhum. Estava empregada numa cooperativa, com um contrato de trabalho.  
 
A.C: Que entidades contactou quando decidiu ir cooperar para África? 
 
H.: Eu conhecia uma colega de uma outra cooperativa que me tinha dito que ia para S.Tomé 
através do CIDAC. A mim apeteceu-me, também, integrar aquele projecto. Fui ao CIDAC. Só 
que a equipa já estava constituída e não havia lugar para mim. Mas como houve várias 
desistências, eu acabei por ficar. 
 
Quando foi a contratação para a Guiné, foi diferente. Eu não estava inscrita no serviço que 
funcionava na Avª Duque de Ávila, mas conheci, a título particular, as pessoas que vinham da 
Guiné para angariar os professores portugueses. Então falei com eles e foi assim.  
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Dei o meu nome e foi uma coisa mais particular. Não percorri os circuitos oficiais. Conheci o 
Jau e ele disse-me que se quisesse ir para a Guiné era já e então eu fui. Nessa altura eu já estava 
há alguns meses desempregada. Estava a fazer um estágio e não era remunerada. Fazia algumas 
traduções para ganhar algum dinheiro. 
 
O meu objectivo não era ir para a Guiné. Era mais Cabo Verde ou Moçambique. 
 
A.C.: Recebeu todas as informações /apoios que julgou necessários? 
 H.: Da parte do CIDAC recebi todas as informações. Houve um grupo do CIDAC que foi 
primeiro a S. Tomé ver as condições e estabelecer todas as articulações com o Ministério da 
Educação de S. Tomé. Inclusive o Ministro da Educação de S. Tomé veio, a Lisboa, falar 
connosco.  
 
O CIDAC deu-nos formação sobre S. Tomé: sobre a economia do país, sobre o clima, sobre as 
pessoas. Deram-nos bastante informação e formação. Fizemos reuniões consecutivas.  
 
Eu integrei o grupo em Abril e nós fomos em finais de Novembro. Essa formação decorreu 
entre 4 a 5 meses. No início não estava no grupo. Essa formação incluiu psicodrama, para o 
grupo se conhecer melhor. 
 
Para a Guiné não tinha qualquer tipo de informação. Não ia através do CIDAC. Não tinha 
contactado os Serviços de Cooperação. Não sabia com o que podia contar.  
 
Por exemplo, para S. Tomé, houve um elemento da equipa que foi a S. Tomé e que depois 
desistiu, depois de ter andado nos aviões de Luanda para S. Tomé. Achou que não estava 
adaptado àquele país. Nós achávamos que estávamos e fomos. 
 
Na realidade o CIDAC fez um bom trabalho informativo e formativo. 
 
A.C. Que tipo de preparação profissional realizou antes de ir?  
H.: Para além dessa formação feita pelo CIDAC, eu tive a preocupação de levar livros. Não 
levei outro tipo de suportes didácticos. 
 
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação? 
H.: Foi um pouco o espírito de aventura. Mas, eu sempre, tive no imaginário aquele espírito de 
África. Quando eu era pequenina, houve uns primos meus que foram para a África e falaram-me 
de África. 
 
A.C.: Como imaginava a África que iria encontrar? 
H.: Imaginava a natureza e as pessoas como as fui encontrar. Fiquei, ainda mais, surpreendida 
pela positiva, quer em S. Tomé, quer na Guiné. A natureza, o clima, a cultura, as pessoas, não 
sei quê… Quando eu era adolescente imaginava ir trabalhar para África. Nessa altura, ainda não 
colocava a questão dos países serem ou não independentes.  
 
Depois conheci pessoas de Angola que estavam ligadas aos movimentos de luta armada, 
portanto à resistência. Isto, antes do 25 de Abril. Eu ainda coloquei a hipótese de ir para Angola, 
para conhecer tudo melhor. 
 
Depois deu-se a independência e eu achei aquilo fantástico…Tornarem-se independentes. Foi 
assim um grande marco. Hoje fala-se que o processo devia ser diferente, e mais não sei quê… 
Quando se comemorou o primeiro de Maio de 1974, era a questão da independência de que se 
falava mais.  
Quando se concretizaram as independências eu entendi que era a hora de partir. 
 
A.C.: Foi sozinha ou com a família? 
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H.: Quando fui para S. Tomé tinha a família constituída. Tinha marido e já tinha uma criança. 
Quando fui para a Guiné, fui apenas com a minha filha. 
 
A.C. : Conhecia as finalidades e os objectivos inerentes aos programas do governo para a 
área da educação? 
H.: Não fazia a mínima ideia. Conhecia as linhas orientadoras do CIDAC. Nessa altura 
tínhamos uma visão tipo Amílcar Cabral. Sofríamos a influência das ideias de esquerda, ou seja 
uma visão um tanto utópica. 
 
Os serviços da Cooperação portuguesa até nos bloquearam a ida para lá. Nunca mais nos 
despachavam os papéis. Foi por isso que, a partida que estava agendada para Abril, só se 
concretizou a 25 de Novembro. A TAP fez, excepcionalmente, um voo directo para S. Tomé. 
Nós aproveitamos esse vôo.  
 
Só sei que os serviços da Cooperação foram do piorio. Nessa altura os serviços estavam 
sedeados na Avª da Liberdade. Estava lá uma senhora que dizia sempre o mesmo: “Ainda, não 
está” e mais não sei quê. Só estava lá a empatar. Só sei que bloquearam a nossa ida e as 
tentativas do CIDAC para resolver o problema. Os serviços da Cooperação não mostravam 
nenhum interesse em que fossemos. O que vale é que o CIDAC articulou tudo com o Ministro 
santomense e ele veio cá. 
 
A.C.: Passados estes anos todos que leitura faz desse bloqueio? Inoperância? Excesso de 
burocracia? Ou outra razão qualquer? 
H.: Penso que era um pouco de tudo. Mas, também faço outra leitura. Passados vários anos 
retornei à função pública e pensei que estava queimada por ter sido cooperante, por ter sido de 
esquerda. Os serviços tinham imensos retornados, gente de Angola, que vinha sofrida da guerra. 
Eu pensei que estava queimada por ter feito Cooperação, por ter estado em África, no fundo por 
ser de esquerda. Aliás isso vir-me-ia a trazer alguns dissabores anos mais tarde, em termos de 
classificação num concurso, mas é um assunto sobre o qual não quero falar.  
 
A.C. Conhecia a estrutura/ funcionamento dos serviços de Cooperação? Se houvesse 
algum problema como é que o resolveria? 
H.: Não conhecia a estrutura desses serviços. Também não equacionava problemas. Em S. 
Tomé havia tudo. Posso mesmo dizer que era tudo óptimo, dadas as condições da época.  
 
Quando chegamos não estava logo tudo resolvido, mas depois resolveu-se tudo. Distribuíram-se 
os alojamentos. Eu fiquei numa casa que era para diversas pessoas. Inclusive o Luís Moita 
também lá ficou. Numa fase posterior fomo-nos individualizando. As casas eram boas e tinham 
todas as condições.  
 
Havia comida. Podia faltar alguma coisa, mas ainda não se sentia a fome. 
 
O que eu tenho a dizer, e agora não estou a falar de uma forma idealista, porque passaram estes 
anos todos, é que de facto a qualidade de vida em S. Tomé era superior ao de cá. Eu tinha dois 
pescadores que me vinham trazer peixe de alta qualidade pescado no alto mar. Também me 
traziam camarão de rio. Os talhos tinham carne. Podia faltar farinha para o pão, porque às vezes 
sentia-se a falta de pão. Mas havia todos os legumes e frutas, à venda no mercado. Portanto a 
comida era boa. 
 
Transaccionava-se em moeda local. Havia um ou outro restaurante. Havia o Náutico, onde se 
comia bem. Havia a Feira Popular onde serviam um cozido muito bom, à moda de S. Tomé. 
Havia café e bolos muito bem feitos, de coco e não sei quê… 
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Havia, também, a Pousada, pelo que ninguém se podia queixar de nada. Podia faltar de facto o 
pão. Já não me lembro se havia ou não manteiga. Havia a loja do cooperante onde 
comprávamos, pelo menos o leite Nido. 
 
Na Guiné as coisas foram piores. Não havia nada. O clima era pior, bem como o alojamento. 
Não havia bens alimentares. Se eu comparar os dois países é evidente que a Guiné era bem pior. 
 
Na Guiné fiquei alojada um ano no Pidjiquiti e outro ano no Hotel Ancar. 
 
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
 
A.C.: A partir de que momento se considerou cooperante?  
H.: Considerei-me logo cooperante. Como eu estava interessada em fazer Cooperação, quando 
tive a certeza que ia considerei-me logo cooperante. Depois, é evidente que a assinatura do 
contrato formalizou a situação. 
 
A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
H.: Sim, quer num país, quer noutro. Quando cheguei a S. Tomé havia um resto de cooperantes 
do grupo cessante. É que nesse ano decidiram mudar o calendário do ano lectivo. As aulas 
terminaram no Inverno e estavam à espera de novos. O novo ano lectivo iria começar no Verão. 
Os cooperantes foram-se todos embora, porque tinha acabado o ano lectivo. 
 
 Portanto, eu cheguei em Novembro e até Setembro seguinte havia muito poucos cooperantes do 
ensino 
 
Havia um grupo restrito de cooperantes que incluía estrangeiros. Eu dava-me com esses 
cooperantes e com santomenses. Fiz logo a integração a nível local e no seio dos cooperantes. 
 
A.C.: Se tivesse que traçar um perfil de professor cooperante como o faria? 
 
R. B.: Onde? Em S. Tomé ou na Guiné? 
 
A.C.: Acha que havia diferença entre o cooperante de S. Tomé e o da Guiné? 
H.: Quer dizer… a questão colocada dessa forma faz-me pensar um bocado. 
 
Eu fui, pelo CIDAC, para S. Tomé e integrei um grupo variado. Não eram todos, forçosamente, 
professores.  
 
Eu era psicóloga; havia a Vesta, que era professora primária, casada com um jornalista, que 
também foi para lá para repor o jornal local; havia outra pessoa ligada ao teatro para apoiar o 
teatro local; outra em artes dramáticas; havia outro que tinha andado em medicina e que foi dar 
aulas de Ciências da Natureza, apesar de ser uma pessoa interessada na Literatura. Havia outro 
que tinha vindo da Bélgica, onde tinha feito os seus estudos.  
 
Isto mostra que o nosso grupo não tinha só o perfil de professor. Foram pessoas que foram dar 
aulas e mais tarde, algumas delas, encarreiram pelo ensino. Não eram 100% professores. Fomos 
todos para a área da formação de professores, por convite. Em termos de perfil poderei dizer que 
era um grupo competente a nível profissional. 
 
Depois havia um pequeno grupo de gente interessante constituído por uma belga, um português, 
um francês, que tinham viajado pela Índia e tinham uma cultura e filosofia pró-indiana. Davam 
filosofia.  
 
Entre os locais também havia gente muito interessante. 
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Havia outros professores, fechados no seu universo, mas com quem eu não convivia. Havia um 
licenciado em Direito, que mais tarde veio a exercer advocacia. 
 
Eu dava-me com aquelas pessoas que não estavam tão fechadas no universo do ensino. 
 
Na Guiné o grupo era diferente. Fui sozinha. Havia pessoas com quem não me dava tanto. 
Interessei-me pelos cooperantes extra-ensino, que era malta mais interessante, mas não 
exclusivamente. Conheci outra psicóloga, que até queria ir para Angola e depois foi para Guiné 
e estava ligada às ONG’s e que também deu aulas. Eu não excluía as pessoas por pertencerem 
ao ensino. 
 
Não me dei com aqueles professores cooperantes que se fechavam no seu universo, quer em S. 
Tomé, quer na Guiné. 
 
A.C. : Havia algum tratamento especial por parte da direcção da escola? 
H.: Em S. Tomé tivemos um tratamento privilegiado, porque fomos para a formação de 
professores. Fomos recebidos pelo Director da escola e por outra professora. A recepção foi 
seguida de um almoço oferecido pela direcção. Fomos dar um passeio para conhecer a cidade e 
arredores. 
 
Fomos muito bem recebidos porque íamos pelo CIDAC e tínhamos tido contactos com o 
Ministro da Educação. Nós fomos dar o curso. Já levávamos tudo preparado daqui.  
 
Depois a situação modificou-se, mas passado dois anos. Adoptaram o modelo cubano e nós 
passamos para segundo plano. Os cubanos passaram a ter muito poder. Isto entre 1980 e 1981.  
 
Eu tive que dar o programa cubano. Meteram os cubanos na educação.  
 
A.C.: Houve alguma alteração política no país? 
H.: Não. Eles já estavam na área da saúde e da segurança. Só faltava a educação. O modelo 
cubano sobrepôs-se ao português. 
 
A.C.: E na Guiné?  
H.: Na Guiné, não senti qualquer tipo de privilégio por parte da direcção da escola. Aliás eu 
dava Psicologia, bem como umas brasileiras e dávamo-nos bem. Eu falava com o director da 
Escola, com o Alexandre Furtado, ele tratou-me bem. Era uma pessoa simpática, muito aberta, 
culturalmente e interessante. 
  
A.C. : Como era tratado pelos restantes professores? 
H.: Bem, quer num país, quer noutro. Quando os cubanos tomaram conta da educação 
mantivemos relações formais. Na Guiné trabalhei mais com as brasileiras e não houve 
problemas maiores. Mas aqui, também, não convivi muito com professores guineenses. 
 
A.C. : Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
H.: Em S. Tomé dava-me bem com o pessoal da Embaixada. As relações eram excelentes. Na 
Guiné eram do pior. Eram, dois extremos, completamente diferentes.  
 
Em S. Tomé estava o embaixador Francisco Knopfli, irmão do Rui Knopfli, o escritor. Era 
muito acessível. Era casado com uma argentina e eram pessoas bem formadas. Nós íamos 
apresentar as nossas reivindicações. Já nem me lembro quais. Quando eles nos via dizia. “Já cá 
estão outra vez?” e tal… Mas depois acabava por nos ouvir e ficava fascinado por falar 
connosco. 
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Depois, a título particular e como havia poucos cooperantes em S. Tomé, criou-se ali um 
convívio social agradável. Como havia crianças com idades comuns organizavam-se festas em 
conjunto, sobretudo as de aniversário. A esposa do embaixador organizava eventos em conjunto 
com uma ou outra professora.  
 
Não havia nenhuma clivagem. Os cooperantes não eram lixo, como se pertencessem a uma 
classe social inferior. Não havia descriminação social. Eram ouvidos. Isto tem a ver com o facto 
de sermos poucos cooperantes, nessa altura. Também, o relacionamento era mais íntimo com 
uns do que com outros. É como em tudo…Havia uns que se aproximavam mais, outros 
afastavam-se mais. 
 
Em Bissau, nunca tive que tratar nada na embaixada, pelo que não me posso pronunciar. Mas, 
das histórias que eu ouvia, é que eles não resolviam nada. Lembro-me do filho de um colega 
cooperante que morreu lá. O enterro também não teve a devida dignidade. Lembro-me de uma 
cooperante que quis trocar a fralda ao filho e puseram-na num quarto de arrumos e cheio de pó. 
A embaixada era totalmente infuncional. 
 
Não me lembro do embaixador, nem da esposa. Não consigo visualizá-los. Fui à embaixada 
quando foi lá o Ramalho Eanes e ofereceram uma recepção aos portugueses. Penso que isso foi 
em Outubro de 1983. Fui lá depois às comemorações do dia 10 de Junho. Achei a embaixada 
completamente afastada a maltratar e a desprezar os portugueses. 
 
A.C. : Acha que havia diferenciações entre os professores cooperantes portugueses e os de 
outras nacionalidades? 
H.: (Silêncio profundo) De um modo geral, em S. Tomé, eu poderei dizer que os cooperantes 
portugueses tinham melhor aceitação.  
 
Apesar de poucos, havia cooperantes estrangeiros que estavam dispersos. Havia um holandês, 
de quem eu era amiga, que trabalhava na agricultura. Este estava super bem integrado, em 
termos nacionais. Havia uma canadiana, pelas Nações Unidas, que também se dava bem com as 
pessoas. Havia aquela francesa que tinha estado na Índia…Portanto, esse grupo da Índia, que 
dava filosofia, eram pessoas com uma determinada cultura.  
 
Na formação de professores estavam apenas professores portugueses. 
 
Depois os cubanos tomaram conta da educação. Passaram a ser os privilegiados, por ordem 
superior. Havia cubanos na direcção da escola. Era o modelo cubano.  
 
Na Guiné lidava com professoras brasileiras. Não quero generalizar, mas a ideia que eu tenho 
das brasileiras, não é muito positiva. Havia uma brasileira que estava com uma série de 
problemas, tinha o pai doente, queria ir de férias ao Brasil, pôs-se com uma série de exigências e 
eles não gostaram muito. Depois, através de cunhas, lá conseguiu o que queria. As brasileiras 
tentavam manipular aquilo, um bocado, à sua maneira. Os portugueses cingiam-se mais às 
normas. 
 
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
H.: (Silêncio) Em S.Tomé, estive dois anos no Liceu, onde fui coordenadora da disciplina de 
Psicologia. Estive na formação de professores. Não ganhei mais por isso, foram eles que me 
pediram para exercer o cargo. 
 
Na Guiné também fui Coordenadora da disciplina de Psicologia. 
 



 193 

Na Guiné tive a ideia, conjuntamente com um outra colega, a Fernanda Dâmaso e com um 
psiquiatra holandês, de criarmos, um grupo dinâmico, que funcionasse aos sábados para que os 
alunos falassem de questões que quisessem.  
 
O público-alvo seria composto por alunos que tivessem vindo das aldeias para a cidade. 
Tínhamos também a preocupação com os fenómenos de aculturação. É que alguns alunos 
apresentavam dificuldades em conciliar os seus valores culturais, rurais, com os urbanos, 
sobretudo os valores transmitidos pelo ensino, nomeadamente as questões de família, as 
perspectivas de futuro que colidiam com os seus valores tradicionais.  
 
Este trabalho, não era bem na área da saúde mental, porque o público também não o era. Nós 
estávamos mais preocupados com as questões de adaptação. Se essas questões fossem discutidas 
no grupo, ajudá-los-ia a superar os seus problemas, de forma terapêutica. Eles não eram doentes 
da psiquiatria. Estavam com diversos problemas, como desmotivação, cansaço ou medo, que 
depois se reflectiam no estudo. Os seus costumes familiares não se adaptavam à cidade.                                       
 
Em S. Tomé, na formação de professores, gostei muito de ser professora cooperante. Num 
primeiro tempo, eu trabalhava directamente com a professora da psico-pedagogia, foi muito 
interessante, porque utilizamos pedagogias não tão clássicas quanto isso.  
 
Como as pessoas detinham linhas orientadoras não clássicas, queriam pôr em prática outro tipo 
de pedagogia. Em conjunto, com os santomenses, reflectimos como era a escola no tempo 
colonial. Caracterizou-se esse tipo. Depois pensámos no que é se queria para a escola naquele 
momento. 
 
Isto obrigou a que os santomenses pensassem na sua própria situação. Não foi impingir matéria. 
Obrigamo-los a pensar no que é que eles queriam e como poderiam resolver alguns problemas. 
Por exemplo, quando surgiam problemas de indisciplina, o que é que o professor deve fazer. O 
que é que se deve fazer para que o ensino seja motivador. Desenvolvemos um projecto para 
conhecer o meio local: o aeroporto, a pesca, o mercado, a comunicação - rádio, etc. Pretendia-se 
conhecer o funcionamento da sociedade. Pretendia-se fazer um estudo do meio. 
 
Lembro-me de termos feito outras actividades como a comemoração do dia da Mulher, no dia 8 
de Março. Expusemos livros, uma vitrine com materiais, fizémos cartazes. Eu e a Vesta fizémos 
um texto. A V., que era das Artes Dramáticas, leu-o, com uma entoação adequada. Fizemos 
slogans, como “Machismo e Fascismo não se discutem. Abatem-se!”. (risos) Aquilo teve 
mesmo muito impacto.  
 
No primeiro ano fomos para apanha do cacau e do café. Fizemos trabalho cívico. O Ministro da 
Educação também foi. Esse trabalho cívico era ao fim de semana.   
 
A.C.:E os cooperantes aceitavam de bom grado fazer esses trabalhos cívicos? 
H.: Uns sim, outros não. Estávamos na onda revolucionária. Fomos capinar à volta da nossa 
escola. Mas fomos todos. Não era obrigatório para os cooperantes. O ministro também foi 
capinar connosco. Mas isso era na época em que os governantes estavam mais próximos de nós. 
Depois acabou. 
 
A.C.: Sentiu-se professor cooperante ou apenas professor? 
H.: Senti-me professor cooperante. 
 
A.C.: Acha que, em termos sociais, os cooperantes eram reconhecidos como um grupo 
social diferenciado? 
 
H.: Em S. Tomé havia uma loja para cooperantes e nós tínhamos acesso a essa loja. Já não me 
lembro se tinha ou não cartão, mas penso que não. Bastava ser cooperante. Era um privilégio. 
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Mas, depois quando íamos passar férias, a Portugal, tínhamos que ir fazer aquelas burocracias 
todas, preencher papéis, etc. Tínhamos que ter uma declaração de todas as lojas a dizer que não 
tínhamos dívidas. Era infernal. 
 
É preciso que se diga que em S. Tomé havia uma burguesia citadina, letrada, que era a elite 
local. Nós convivíamos, ao domingo, com o Cônsul de Cabo Verde, com outros quadros. Havia 
santomenses licenciados na área da medicina. Quando havia festas também dançávamos com os 
alunos.                                                    
 
A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
 
(Silêncio). [repetição da questão]. 
 
H.: Como eu queria ir fazer Cooperação eu estava atraída pela maneira de viver, pela maneira de 
ser das pessoas, pelo clima…não sei quê…Quando cheguei as minhas expectativas foram 
superadas, pela positiva. Ainda foi melhor do aquilo que eu pudesse imaginar.  
 
Para além do mais as condições, em termos financeiros, não eram nada más. Nós ficávamos 
com 80% do ordenado cá. Tínhamos casa. A qualidade de vida era óptima. Eu estava-me a 
marimbar se havia farinha ou não. A qualidade de vida para mim tinha a ver com a qualidade do 
peixe e de outros produtos. 
 
Eu não percebia porque é que as pessoas se queixavam tanto, já que em Portugal, nessa altura, 
um professor podia não ter aquela qualidade de vida. O que é certo é que passados alguns anos a 
cooperação era do tipo “sete cães a um osso”. Mas, nos primeiros anos, não era nada de 
especial.  
 
É evidente que isto poderá estar relacionado com outros factores. A minha mãe nasceu no 
Brasil. A minha avó era brasileira, do Rio de Janeiro. Os meus tios também. Falavam com 
sotaque brasileiro. Eu estive sempre em contacto com outra cultura. De modo que os nossos 
hábitos já eram miscegenados. Quando havia feijoada era feijoada à brasileira. Havia um tio 
meu que tinha viajado pelo mundo inteiro, era médico a bordo, e à hora do almoço sempre 
contou histórias do que viu e viveu. Quase que posso dizer que tinha a cooperação no sangue. 
 
Desde pequena que vivi num imaginário que tinha a haver com África. Queria viver em África. 
 
Em termos de medos, penso que nunca tive medos nenhuns. (silêncio) A África era mais 
aconchegante, mais securizante. Em S. Tomé, houve uma altura em que ficamos receosos, 
porque tínhamos medo que acontecesse um golpe de estado.  
 
Na Guiné eu tinha medo de apanhar o paludismo. Havia o paludismo cerebral e esta questão era 
mais grave que em S. Tomé. O clima era mais propício a este tipo de doenças.  
 
Havia o problema da bicharada. Eu detesto aranhas ou outros animais rastejantes. Cá não posso 
com este tipo de animais dentro de casa. Mas lá não…não sei… reagia bem…não sei…não me 
incomodavam. Consegui vencer esse medo. E se eu tenho pavor dessa bicharada! 
 
Mas quando fui para a África não estava com medo. Espírito de aventura? Não sei. Era mais o 
aconchego. Estava preparada para tudo. 
 
A.C.: Que papel desempenhou, enquanto cooperante, entre uma Metrópole colonizadora e 
as ex-colónias? 
H.: Eu era contra o antigo sistema colonial. Era a favor das lutas de libertação. O meu papel era 
de estar ali, a ajudar na reconstrução. Eu estava ali a ajudar uma nação nova. Eram os meus 
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ideais revolucionários a funcionar. Mas, quando chegamos, a S. Tomé, depressa os nossos 
ideais foram por água abaixo. 
 
Constatamos o atraso dos países ditos comunistas, através dos cooperantes desses países e pelo 
sistema “pidesco” que estava instituído. Vimos logo isso quando chegamos. Havia russos, 
alemães de leste, etc. Não era muito bem visto que os nacionais estivessem a falar com os 
cooperantes. 
 
Por cima da minha casa moravam seguranças nacionais. Ele e a mulher, que por acaso era 
angolana, estavam contra o sistema e ele era segurança. (risos) Era tudo muito controlado. 
 
A.C.: À bocado falou em ideais revolucionários. Quer explicar melhor isso? 
H.: Quer dizer…Passados estes anos todos posso identificar esses ideais com as teorias do 
Amílcar Cabral. Mas o que nós encontrámos, foi o sistema político do leste europeu. Nós 
achávamo-lo um autêntico pavor.  
 
O próprio sistema cubano, que se calhar depois da Revolução cubana, foi muito giro e não sei 
quê… Mas, depois instalou-se uma máquina opressora. O ensino cubano era demasiado 
simplista, tudo nivelado pelo mesmo. A visão do mundo passava por uma máquina 
controladora. É certo que em termos de saúde pública ou do ensino fizeram coisas importantes; 
conseguiram erradicar algumas doenças, dar formação médica; também deram instrução a uma 
vasta camada pública que também não tinha. São aspectos positivos. Mas, a partir daí, deixou de 
haver diferenciação, liberdade de pensamento, de criatividade.  
 
Esta ausência de liberdade de pensamento, de criatividade, de diferenciação nós sentimo-la  
logo. Por isso tínhamos que ter um certo cuidado com os nacionais porque eles não queriam que 
os nacionais se dessem connosco. Eles não queriam que nos déssemos muito com os nacionais 
para eles não terem ideias de quererem abandonar o país. Havia uma máquina muito pesada em 
S.Tomé, pior do que na Guiné. 
 
A Guiné era muito grande. Tinha uma série de etnias. Tinha diversas religiões. Era diferente. 
Havia outros poderes para contrabalançar esta situação.  
 
Em S. Tomé era o poder do Estado. 
 
Depois, em S. Tomé, havia um outro poder ao qual nós chamávamos “underground”, porque 
toda a gente fazia tudo em underground. Eram as relações amorosas e as ideias políticas que se 
discutiam em underground. À superfície a situação parecia totalmente diferente, mas tudo se 
passava em underground. Aí fazia-se tudo e mais alguma coisa.  
 
Quando cheguei à Guiné verifiquei que a situação era diferente. Até comentei com um amigo 
meu essa situação. Era a única ex-colónia que estava livre naquele momento. Apesar de ter 
havido o golpe de estado do Nino Vieira, havia liberdade. Eu não me senti controlada. Era um 
país onde eu conseguia respirar, porque os outros países estavam todos subjugados. Estavam 
péssimos, péssimos, péssimos…Cabo Verde seria uma excepção. 
 
Na Guiné senti a grande liberdade (risos). 
 
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
 
R. B.: (Silêncio). Não, não senti que tivesse alguma missão. Eu tinha os tais ideais 
revolucionários, mas iam-se esbatendo. Eu também não era nenhuma revolucionária por aí 
além. Já me tinha deixado disso tudo. Gostei que se tivesse feito o 25 de Abril. As colónias 
eram independentes.  
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Digamos que os meus ideais já eram mais humanitários. Eu queria estar bem e desejava que eles 
também estivessem. Eu não tinha aquela ideia de “vou fazer não sei quê, com não sei quem”.  
 
Eu queria estar bem comigo própria. Eu não tinha nenhuma marca. Tinha sofrido influência 
daquelas culturas orientais, do budismo, das comidas alternativas, das questões da mulher … 
portanto, situava-me mais naquele universo isotérico. Em S.Tomé com alguns colegas e amigos 
já fazia aquelas coisas chinesas… a alimentação. Eu ria-me imenso, porque as pessoas falam do 
ministro como se fosse um deus, mas ele rapidamente estava a engatar uma miúda que estava ali 
na cooperação. 
 
Aqueles ideais revolucionários tinham ido por água abaixo. Eu estava ali a trabalhar e tirava 
gratificação disso. Não estava, propriamente, a esfolar-me para os outros. Eu já tinha 
desmontado a lógica dos grupos de esquerda portugueses. Eu já não alinhava com os radicais de 
esquerda, completamente estalinistas, opressores, com as políticas de leste, com os que tinham a 
“pancada” totalitária. Já não alinhava, nem com uns nem com outros.  
 
Estava mais numa de filosofia mais humanista. Já não tinha curiosidade pela extrema- esquerda, 
pelos países de leste, nada disso. Ali desmontei tudo, porque via os cubanos, os do leste, os 
russos, os africanos, tudo em ponto pequeno; apanhava-se ali um panorama de uma evidência 
tão grande; depois ficou tudo desmontado. 
Ainda, havia aqueles que estavam mais afastados, que tinham aquelas ilusões com as politicas 
do socialismo dos países de Leste, mas ali desmontou-se tudo. 
  
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
 
H.: Assim de repente acho que os meus contributos não foram nem mais, nem menos do que são 
agora cá. Não dei nenhum contributo, para além de ser como sou. (Silêncio) 
 
Penso que passei uma parte do meu saber para os meus alunos. Alguns dos meus valores 
poderão ter ficado, como por exemplo, ter confiança nas pessoas, não criar situações de 
discriminação, entre outros. Também me pareceu importante que eles valorizassem a sua 
própria cultura; que aprendessem a pensar; que participassem; que a reflexão partisse deles 
próprios; que soubessem pôr em prática os conhecimentos. A minha matéria de ensino, por 
exemplo, sobre o desenvolvimento da criança era explorada a partir da realidade exemplificada. 
Aproveitava o conhecimento que eles já tinham, para chegar aos novos conceitos. A teoria 
estava muito ligada à prática, o que na Psico-pedagogia faz, de facto, sentido.   
 
Passei conhecimentos da área da psicologia, das pedagogias, que dão mais valor ao ser das 
pessoas.   
Nós tínhamos uma relação muito próxima com os alunos, logo no primeiro ano.  
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem à profissão? 
H.: Sim. Não foi difícil.  
 
A.C.: Dava apenas aulas ou exercia outras funções? 
H.: Dava aulas, quer num país, quer noutro. Em S. Tomé foi mais a formação de professores. 
Também dei aulas de psicologia no liceu. 
 
No liceu, em S. Tomé, eu tinha a preocupação de arranjar textos que abordassem questões da 
cultura africana. Lembro-me de ter seleccionado um texto do Amílcar Cabral, sobre a cultura 
dos Balantas. Cada cultura tem a sua maneira de ser. O acto de roubar entre os Balantas é 
significado de astúcia e reflectimos sobre isso. Ainda nem sequer pensava ir para a Guiné. 
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Depois, na Guiné, vi aquela realidade. Lembro-me de ter mandado escrever um texto sobre os 
rituais do casamento, com o objectivo de reflectirmos sobre os valores culturais. Se havia 
diferenças culturais, o que é que isso representava e relacionava isso com a organização da 
família.  
 
A.C.: Como eram as condições de trabalho? Como eram as escolas locais? 
H.: As condições de trabalho não eram nada de especial. Havia papel, giz, etc. 
 
A escola de formação de professores era uma antiga escolinha primária. Era um edifício do 
Estado Novo. Tinha uma casa de banho que não interessava muito. O liceu, em S. Tomé, era 
particularmente bom, porque estava muito bem localizado. O mar parecia que entrava pela 
janela adentro. O edifício tinha janelas, vidros, portas e estava mesmo em frente ao mar. 
 
Na Guiné as condições eram péssimas, sobretudo as do QG [Quêgê], antigo quartel geral. Era 
assim uma sala comprida, com uma porta lá ao fundo…Aí dava aulas de psicologia ao antigo 
6ºano. As salas eram péssimas, não havia ventilação e havia sempre aquele ar abafado. As 
condições no liceu não eram melhores.  
 
A.C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
H.: Na formação de professores, em S. Tomé, foi gratificante, porque havia um bom 
relacionamento com os formandos. O projecto que desenvolvemos do conhecimento do meio foi 
muito interessante. Aqui, conseguimos utilizar uma metodologia mais aberta às inovações. 
Conjugamos o pensamento, as ideias dos formandos, com a realidade local.  
 
Foi gratificante. Em S. Tomé era um grupo pequeno. Uns já tinham dado aulas, outros não. 
Trabalhei com uma colega, que já tinha dado aulas na escola da Torre e que utilizava as teorias 
do Freinet. Era seguidora do Movimento da Escola Moderna. 
 
Depois a formação ficou controlada pelos cubanos e eu fiquei só no Liceu. Acabei por me vir 
embora por razões familiares. Mas tive muita pena, porque se pudesse tinha lá ficado mais 
tempo. Só que entendi que a minha filha, também, precisava do pai e vim-me embora. 
 
Vim-me embora da Guiné, também por razões familiares e porque entendi que já era tempo de 
fazer o meu percurso em Portugal Pensei em integrar-me na função pública. Eu queria integrar-
me neste sector, mas tinha sempre ideia de voltar à Cooperação numa fase posterior. Até pensei 
depois em pedir uma licença sem vencimento ou outra coisa qualquer, mas primeiro tinha que 
me integrar. 
 
Depois pensei em ir para Timor. Há cinco anos atrás ainda tentei ir para a Cooperação, mas já 
não consegui. Quis ir pela Cooperação do Ministério da Solidariedade Social e do Trabalho e 
mexi-me imenso. Depois o governo mudou e não sei quê … e não deu. 
 
Ainda tenho “o bichinho” da Cooperação. Se pudesse ir, ia. É evidente que agora já não seria 
qualquer coisa. Não me importava de ir para Cabo Verde no âmbito da justiça. 
 
Na Guiné dei aulas extraordinárias, no liceu e pagaram-mas.  
 
A.C.: Pensa que o exercício da sua profissão ao serviço da Cooperação constituiu uma 
oportunidade de progressão na sua carreira? 
H.: Para mim foi. Eu não tinha nenhuma carreira. Foi uma experiência muito rica, que eu 
consegui integrar muito bem, quando ingressei cá no Ministério da Justiça. 
 
A.C.: Então quando regressou da Guiné ingressou logo no Ministério da Justiça? Como foi 
isso? 
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H.: Eu quando estava na Guiné sabia que existia o Instituo de Reinserção Social e comecei a 
interessar-me, bastante por isso. Depois falei com uma pessoa que me disse que iam precisar de 
técnicos. Escrevi uma carta ao Presidente e nessa altura de facto meteram umas pessoas. O 
Instituo de Reinserção tinha acabado de se instituir, tinha apenas dois anos e eles precisavam de 
gente.  
 
A minha experiência na Cooperação foi uma mais valia, porque depois vim a lidar com 
população africana. Conhecia os países, conhecia as pessoas. Ainda hoje sinto isso. Temos uma 
população grande vinda das ex-colónias e a minha experiência tem-me sido muito proveitosa. 
Na questão da psicanálise foi muito importante ter passado por África. 
 
A.C.: Sentiu satisfação no exercício da docência? 
H.: Senti. Em S. Tomé ainda dei uma formação a enfermeiros e gostei muito. Pediram-me para 
dar uma formação intensiva a enfermeiros. Foi um trabalho voluntário, porque nunca me 
pagaram nada. Foi em acumulação com o meu trabalho no liceu. 
 
Gostei imenso. Fiz por interesse, Dei uma psicologia adaptada à área da enfermagem: a 
psicologia do desenvolvimento da criança, gravidez, eles gostaram muito e eu também. 
 
A.C.: Viveu algum dilema, pessoal em particular? 
H.: Acho que não tive qualquer dilema, que tivesse prejudicado o meu desempenho profissional. 
 
Em termos pessoais vivi os meus dramas de vida, quer num país, quer noutro, mas consegui que 
a minha vida pessoal, não se misturasse com a profissional.  
 
A.C.: O contacto com as populações influenciou o seu exercício profissional?  
H.: Eu interagi bem com as populações locais. Por exemplo eu tinha uma empregada fantástica. 
Era uma pessoa muito alegre e humanamente fantástica, com a minha filha. Ela, às vezes, 
levava a minha filha para casa dela e eu não me importava, porque a miúda, com 3 anos, estava 
muito bem entregue. 
 
Eu não ligava ao facto de as condições habitacionais dela não serem das melhores. Eu 
valorizava as qualidades humanas dela. Ao modo de estar. Eu sei valorizá-las., 
independentemente do seu estatuto. É evidente que se fosse uma pessoa que não tivesse 
higiene…porque tenho que ligar a higiene das pessoas. 
 
Contrariamente à nossa sociedade, os santomenses iam menos em palavreado. Eu, 
pessoalmente, também não gosto desse modo de ser que assenta em muito palavreado. Detesto o 
stress e os papéis que as pessoas desempenham. Gosto mais de ver as pessoas como elas são. 
Detesto ver as pessoas armadas em directoras, detentoras de um pseudo conhecimento, porque 
quando a pessoa desaparece, aparece ali um pseudo profissional. Umas que se armam em 
psicólogas, vestem-se, assim, com um fato não sei quê…têm tiques de psicólogas, com um 
vocabulário de psicólogas e depois acham que sabem muito nessa área. Nada disso me diz nada.  
Detesto a formalidade burocrata e esses pseudo superiores. O palavreado não conduz a nada. 
Prefiro a simplicidade das pessoas. 
 
O governo tinha gente corrupta, mas ninguém lhes dava crédito. Isso também acontece cá. O 
povo português não dá crédito aos corruptos. Mas, cá, vejo as pessoas mais alienadas, no 
sentido em que estão mais longe da sua essência. 
 
O facto de termos estado perante populações carenciadas condicionou também o nosso 
desempenho. Ficamos mais sensibilizados. Também eu aqui que trabalho na área da reinserção 
social, com miúdos, que praticam delitos, tenho outro tipo de sensibilidade. As competências a 
exigir serão diferentes.  
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A.C. Mas como era o seu quotidiano? 
H.: Em S. Tomé ia muito à praia. Às vezes ia equipada com o biquíni. Iniciava as aulas às 
7.00H e às 11.30H acabava e ia dar um mergulho. Depois ia para casa almoçar. Descansava um 
pouco. À tarde dedicava-me à preparação das aulas. Às 18 h já estava escuro. Jantávamos e 
depois convivíamos. Os tempos livres eram passados no convívio. Lia bastante. Também ia ao 
cinema público. Não havia televisão. Com os holandeses visitei o interior da ilha, os picos, a 
floresta virgem. Fiz muitas caminhadas para conhecer tudo melhor. Andei de barco pelas 
ilhotas. Fui ao Príncipe.  
 
Ia, ao cinema, ao Centro Cultural Francês. Aqui os santomenses tinham a entrada vedada, 
porque o governo não os deixava. 
Ia às festas tradicionais como o “tchiloli”. Ia dançar ao “fundão”, um baile público, como nas 
nossas festas de aldeia. Depois como conheci logo um santomense, levou-nos a conhecer isso 
tudo. Também fui a uma festa fúnebre. Tinha morrido uma pessoa e de facto as coisas são 
diferentes. 
 
Na Guiné foi diferente. Nunca entrei nas festas tradicionais. Penso que nunca fui ao cinema 
público, porque já havia os vídeos em casa. Era mais o convívio entre cooperantes e com alguns 
guineenses. É que nesse primeiro ano na Guiné eu estava muito implicada nas aulas. Trabalhava 
imenso, até porque tinha as tais horas extraordinárias. Tive que fazer o programa. Ia buscar 
muitos livros ao Centro Cultural Francês. Nunca fui ao Português, porque as condições eram 
péssimas.   
 
 A.C.: Como eram as suas relações com os órgãos de gestão? E com os outros professores?  
H.: Em S. Tomé, as relações com o director da escola eram boas, até os cubanos tomarem conta 
da educação. A partir daí foi o modelo cubano e eu dei o programa cubano e ponto final. A 
avaliação era de acordo com o modelo deles e depois vinham inspeccionar-nos como é que 
estávamos a dar as aulas. Mas eu dei a volta. 
 
Mas, não podemos generalizar, porque cubano não é igual a cubano…havia cubanos que 
estavam contra o sistema cubano. Havia um cubano que arranjou uma namorada portuguesa e 
esteve em vias de ser expulso. Mas depois, os outros colegas disseram que ele não tinha 
namorada e tal… e as coisas resolveram-se, porque eles se apoiavam uns aos outros. Quando 
havia festas na escola, eles estavam mais descontraídos e conviviam connosco. Mas fora disso, 
eles não podiam conviver, porque corriam o risco de serem expulsos. 
 
Nós tratávamos os aspectos formais, com os cubanos, sem problema. Articulávamos o que 
tínhamos que articular. Mas no que se refere aos controladores, nós achávamos aquilo ridículo. 
Acabávamos por aceitar porque não estávamos ali para contestar.  
 
Na Guiné, no meu grupo disciplinar havia brasileiras e o grau de formação delas era diferente 
do meu. Era mais baixo, em alguns aspectos… Havia uma que tinha um nível muito baixo, mas 
acertamos a situação e acabou tudo bem. Harmonizámos os procedimentos didácticos e 
pedagógicos. 
 
Em S. Tomé, o que veio a ser director da escola era cantor num grupo de música muito 
conhecido, os “Untués”. Quando não se estava a dar aulas, ele ligava sempre a música. Depois 
tocava, naquele espaço a que se chamava fundão. Nós dançávamos aí. Misturávamo-nos com as 
populações. Depois havia um colega nosso que também começou a ensaiar com ele. Ele cantou 
com o conjunto do director num fundão e eles adoraram. Cantou o “Milho Verde”, entre outras. 
Por isto tudo, as relações eram boas.  
 
A.C.: Quando surgiam conflitos como eram ultrapassados? 
H.: Com o meu grupo disciplinar nunca houve conflitos. Também não me lembro de conflitos 
com outros colegas. Não havia reuniões conjuntas. 
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A.C.: Havia algum coordenador de disciplina que pudesse intervir em situação de 
conflito? 
H.: Eu fui coordenadora de disciplina e tentei coordenar, o melhor possível, as outras colegas. 
Havia uma que se sentiu mais ressabiada, mas resolveu-se a situação. Consegui dar a volta à 
situação.  
 
A.C.: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países serem muito similares ao 
português? 
H.: Eu acho que tem a ver com a questão da falta de quadros. Depois, quando lá estive, tinham 
decorrido 3 anos pós independência. Era muito cedo para mudar o que quer que seja. 
 
A.C.: Sentiu algum tipo de conflito decorrente dessa situação? 
H.: Não. Correu sempre tudo bem. Eu também não tinha uma posição de estar a questionar o 
que quer que fosse.  
 
A.C.: Como eram os programas? E os manuais? Similares aos portugueses? Diferentes? 
H.: Os programas eram similares aos portugueses e foram feitos por nós. Em S. Tomé a situação 
inverteu-se quando os cubanos tomaram conta da educação e passou a vigorar o modelo cubano.    
 
Na questão da formação dos professores, nós fazíamos os textos e os formandos iam aplicá-los. 
Não controlávamos a aplicação, porque eles não estavam todos a dar aulas. Em S. Tomé havia 
mais apoio logístico do que na Guiné.  
 
Na Guiné fiz o programa. Eu utilizava o livro de psicologia que eu tinha levado de cá e que 
estava em vigor nessa altura. Depois como tinha levado outros livros fui fazendo textos.  
 
Na psicofisiologia, eu dava um texto que era explorado na aula. No verso da folha estavam 
inscritas umas frases incompletas ou com termos trocados e eles tinham que completar ou 
corrigir, de acordo com o rosto da folha. Era uma maneira de controlarmos se eles tinham 
percebido ou não a matéria. Eles faziam isso como trabalho de casa.   
 
Eles eram vinte alunos e eu tinha pedido vinte folhas. Eles trouxeram-nas. Eu pedi ao director 
da escola que guardasse as vinte folhas e quando regressei das férias da Páscoa, ele tinha gasto o 
papel todo. Depois consegui recuperar o papel por outra via. Fui pedi-lo ao GEOP (Gabinete de 
Estudos) 
 
A.C.: Como percepcionou as políticas educativas no país em que exerceu a Cooperação? 
Similares às portuguesas? Diferenciadas? Híbridas? 
H.: O que havia era muito similar a Portugal. Muitas coisas, como o programa, textos de apoio, 
etc, eram feitos por nós, portanto tinham que ser iguais aos portugueses. Não havia alternativa. 
Depois da independência havia outras preocupações. 
 
Depois com os cubanos, em S. Tomé, eles bem tentaram controlar tudo, até os manuais eram em 
espanhol. Passou a vigorar o modelo cubano. As aulas que eles davam não eram em português; 
posso dizer que comunicavam com os alunos num português espanholado, um “portunhol”. 
 
A.C.: Na sua óptica, porque terá o governo santomense enveredado pelo modelo cubano? 
H.: Eu penso que tem a ver com contrapartidas. Os alunos podiam estudar para Cuba. Os 
cubanos controlavam a saúde, a segurança. Deveriam existir, também, interesses comerciais. A 
população não gostava muito dos médicos cubanos, porque usavam muito a faca… 
O modelo cubano foi aceite e pronto. 
 
Mas eu nunca questionei nada. Faz-me mais impressão, nós aqui importarmos tudo. Às vezes 
até se importa mal, porque se importa um terço e os dois terços que não se importam, são os 
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mais significativos. Aqui importam-se os modelos. Por exemplo, faz-se um Centro Educativo e 
não se pensa como é que nós o podemos pôr a funcionar. Importamos os modelos. Ninguém 
pensa por si próprio. Eu estou habituada a Alemanha e à França, onde eles não querem saber 
dos modelos dos outros. Eles informam-se dos modelos dos outros, dos americanos, dos 
ingleses, mas não os copiam. Não estou a dizer isto no mau sentido. Só que cá em Portugal, 
infelizmente, é assim. 
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de a ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
H.: (Silêncio) Faço uma avaliação global positiva, se bem que tivesse tido também interesse, 
quando estive na Guiné desenvolver o projecto com o psiquiatra holandês. Pretendia-se criar 
uma dinâmica de grupo, através da qual os alunos colocassem os seus problemas. Isso teria 
correspondido mais ao meu interesse, porque estava directamente relacionado com a psicologia.  
 
Era um campo que poderia ser amplamente explorado. Depois, por razões pessoais, o projecto 
não se desenvolveu e eu já tinha em mente vir para Portugal, para me integrar. Como eu tinha 
feito um ano de psicanálise, entendi que devia vir continuar a minha psicanálise em Portugal. 
Isso tinha a ver com o meu percurso pessoal e isso, eu não podia fazer lá, em Bissau. 
 
Se voltasse à Guiné gostaria de trabalhar na área da saúde mental. Mais na área da psicologia. 
Agora, por exemplo eu estou a fazer um trabalho na área da psicologia clínica. 
 
A área da formação também me interessou. 
 
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência como cooperante o que diria?  
H.: (Silêncio). Nos dois países? 
 
A.C.: Se quiser separar não há problema. 
H.: (Silêncio). Foi viver uma dimensão pessoal, de forma diferente. Se estivesse estado cá, Se 
nunca tivesse ido, tê-la-ia vivido de forma diferente. O convívio que estabeleci foi óptimo. Foi 
uma espécie de renascimento da minha pessoa, noutra dimensão. 
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
H.: Se tivesse ficado lá mais tempo teria dado mais contributos. Nessa altura não tive muito 
tempo, até para desenvolver projectos, como os da área da saúde mental. 
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
H.: Às vezes acordava menos bem disposta e pensava: “se estivesse em Lisboa ia ao 
cabeleireiro”; “podia fazer outras coisas”. “Estou farta disto”. Mas não abandonei a Cooperação. 
Os problemas pessoais que vivi também me podiam ter acontecido em Lisboa e ia dar ao 
mesmo. Se calhar tive mais apoio quando vivi os meus dramas, em S. Tomé, do que se estivesse 
estado na Alemanha, onde também estive. 
 
Em S. Tomé havia muito aconchego. Não havia a solidão. Quando estava mais aborrecida ia ao 
café e aparecia logo alguém, depois mais um colega e conversávamos. Aqui se for ao café e 
estiver deprimida ninguém vem falar comigo. Há o problema da solidão. Às vezes ia à praia 
dava um mergulho e pronto. 
 
Também quando vivia em Paris andava aos altos e baixos. E não é por isso que mudei as minhas 
ideias sobre esta cidade. Eu por exemplo até sou uma pessoa que gosto de solidão. Não gosto de 
estar sempre acompanhada. 
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Mas, eu nunca tive “repentes” de querer vir-me embora. Na Guiné senti-me pior que em S. 
Tomé. Mas foi tudo relativo. Se tivesse tido um percurso pessoal diferente tinha lá ficado. Aliás, 
sempre imaginei o meu percurso a fazer-se nas Áfricas. 
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
H.: Neste momento não sei em ponto está a Cooperação, neste momento. Não sei se querem ou 
não cooperantes, nem o que estão a fazer. 
Mas na época falhou um pedaço a informação, sobretudo em relação à Guiné. 
 
Agora penso que as pessoas que vieram de lá e que adquiriram determinadas competências 
deviam ser melhor aproveitadas. Muitos dos nossos serviços intermédios não funcionam, porque 
os “funcionarioszecos” que lá estão, têm uma mente muito fechada e são uns grandes empatas. 
Os serviços são todos muito mal geridos. 
 
Há pessoas que vêm, da Cooperação, com uma capacidade de fazer leituras da realidade 
diferentes, de pôr as pessoas a funcionar, de fazer articulações, com um raciocínio mais 
desenvolvido.  
 
Não sei bem o que é que o nosso governo podia fazer. Mas se calhar devia olhar para o tipo de 
Cooperação que os canadianos fazem. Estes têm uma grande capacidade de adaptação, têm 
projectos de aproximação à natureza, cultivando formas de viver e de sobreviver. 
 
Os holandeses para seleccionarem os seus cooperantes fazem testes psicotécnicos de elevada 
dificuldade e com um nível de exigência específicas, que muitos directores de serviço, não 
conseguiriam responder, porque não têm essas capacidades. 
 
Há diversos países que podem fazer melhor Cooperação que a portuguesa e por isso os 
responsáveis podiam pensar, melhor nisso. 
 
Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido? 
H.: Penso que é importante referir que cá os cooperantes foram desvalorizados. Quando se fala 
em Cooperação pensa-se logo no atraso dos países africanos. Ninguém valoriza o espírito de 
aprender e de conhecer. Também tem a ver com a nossa cultura de emigração. Os emigrantes 
são o que são por culpa das políticas dos nossos governos e das condições de vida que 
encontram nesses países. 
Há uma certa depreciação. Acho que o tempo de serviço devia ser contado a dobrar, como no 
tempo colonial, porque as pessoas passam por uma série de dificuldades: há a questão das 
doenças, o vencimento não é grande coisa. Se o tempo contasse a dobrar, não faziam favor 
nenhum. É que as missões que se realizam agora são muito bem pagas, dadas as dificuldades 
que as pessoas têm que enfrentar. 
 
As condições salariais dos cooperantes levam-me a classificar os cooperantes entre os de 
primeira e os de segunda classe. Uns ganham muito bem, têm todas as regalias; outros, como os 
professores ganhavam mal e tinham poucas regalias. Isto para não falarmos dos cooperantes que 
iam pelas Nações Unidas ou pelo Banco Mundial, que tinham outra protecção. Eu, por exemplo, 
tive a oportunidade de ingressar, como voluntária, nas Nações Unidas e acabei por anão aceitar, 
apesar do salário ser maior e de ir receber mais por ter uma filha. Mas, eu tinha em vista o 
ingresso na função pública cá e como tal necessitava da contagem do tempo de serviço. Eu já 
tinha estado em França, na Alemanha e portanto tinha o fito de me estabilizar em Portugal. Eu 
sentia necessidade, depois de ter andado por outros países, de me estabilizar. Agora, acho que 
de facto foi a opção correcta.  
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Eu falei das minhas condições no Pdjiquiti, mas havia cooperantes que estavam em piores 
condições habitacionais. Portanto se houvesse uma valorização do estatuto as coisas tinham sido 
melhor.  
 
A.C.: Quer juntar alguns materiais que considere relevantes para esta investigação? 
H.: Se encontrar alguma coisa …agora ando em arrumações. Logo se vê. 
 
A.C.: Com vista à futura recolha de informação que sugestões faria, a nível de questões? 
 
H.: Acho que está tudo mais ou menos perguntado. 
 
A.C.: Acha que a realização da entrevista decorreu como tinha previsto? 
H.: Sim. 
 
A.C.: O que achou da entrevista? 
H.: Eu não queria falar muito, mas acabei por estar duas horas à conversa. 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente?  
H.: Acho que tem interesse estudar esta questão da Cooperação. 
 
A.C.: Muito obrigada pelo tempo que me dispensou. Depois envio a entrevista para 
correcção. Antes de terminarmos gostaria que me indicasse o nome de alguém para 
entrevistar, já que mantém contactos com alguns ex-cooperantes. 
H.: Ok. Vou dar-lhe o contacto da Vesta. Ela mora aqui perto e tem uma grande experiência no 
ensino. 
 
A.C. Muito obrigada. 
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Entrevista: Vesta 
 

Data: 30 de Março de 2005 
Duração da entrevista: Cerca de 2 horas 
  
Bloco A: Legitimação da entrevista. 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
V.: Não. 
A.C.: Importa-se que a entrevista seja gravada? 
V.: Sim pode.  
A.C.: Posso tomar notas? 
V.:: Pode. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Licenciatura em Ensino Especial 
Início da actividade docente: 1970 
Início da actividade como Cooperante: 1978  
Exercício da actividade de docência como cooperante: 4 anos lectivos (em S.Tomé) 
Disciplinas leccionadas no âmbito da Cooperação: Pedagogia e Prática Escolar 
 
Cargos desempenhados: Coordenadora do Curso Profissional de Professores do Ensino Básico 
(1ºCiclo), durante três anos. No último ano do exercício da Cooperação os cubanos controlaram 
essa coordenação. 
 
Projectos em que esteve envolvida: Elaboração de manuais 
 
A.C.: Porque é que decidiu ir dar aulas? 
V.: Quando acabei o 7º ano fui para a Faculdade para tirar o curso de Literaturas Românicas.  
 
Continuava a frequentar o curso de Românicas e as coisas não estavam a correr como eu queria. 
Não me dava gozo. Decidi, então, mudar para o Magistério. Nessa altura os meus pais moravam 
em Leiria e eu fui para Leiria, para a escola. Interrompi o curso de Românicas. Depois voltei a 
Lisboa para acabar o curso e comecei a trabalhar.  
 
Entretanto, uma irmã de uma colega minha tinha um projecto para abrir uma escola primária, 
que é a escola da Torre, com base nas teorias do Movimento da Escola Moderna.  
Comecei a dar aulas. Eu sempre gostei das idades mais novas, porque entendia que era nessas 
idades que se devia iniciar a sério o ensino. 
 
Continuei a trabalhar. Durante dois anos dei aulas nos Olivais e em Alfama. Eu queria ser, 
financeiramente, independente. As turmas eram enormes. Tínhamos 45 alunos por turma. As 
quatro classes na mesma sala. Era horrível. 
 
Entretanto continuava a dar-me com essas amigas que estavam ligadas ao Movimento da Escola 
Moderna. Utilizavam as técnicas Freinet. Estávamos na época do fascismo, em 1972. Havia 
uma parte política. Estávamos contra tudo.  
 
Nessa altura a minha amiga A. D. de A. abre finalmente essa escola e eu fui convidada para ir 
trabalhar com a equipa. Dava-lhes jeito ter alguém que tivesse o diploma do magistério primário 
e que pudesse dar aulas. Nessa altura podia-se dar aulas apenas com o diploma do ensino 
particular, portanto não era preciso o diploma do magistério. Eu embarco nessa aventura.  
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Fizemos uma escola que ainda hoje é conhecidíssima. Estive de 1972 a 1978 nessa escola.  
 
Entretanto separei-me do meu marido. Conheci outra pessoa com quem estabeleci uma nova 
relação. Aí decidi ir para S. Tomé.  
 
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
V.: Já tinha dois anos de trabalho na Segurança Social e pedi a exoneração para ir trabalhar para 
a escola da Torre. Eu desempreguei-me da escola da Torre para ir para S. Tomé. Portanto não 
tinha qualquer vínculo à função pública. 
 
A.C: Que entidades contactou quando decidiu ir cooperar para África? 
V.: O projecto para ir para S. Tomé surgiu no CIDAC. Essas minhas amigas a Ana Dias de 
Almeida e outra já tinham feito acções pontuais na Guiné-Bissau. Iam lá dar formação pelo 
CIDAC. O CIDAC perguntou-lhes se não conheciam ninguém que quisesse ir para África por 
um período mais prolongado. Elas sabiam que eu, bem como o meu marido, estávamos 
interessados. E foi a partir daí que se estabeleceu o contacto.  
 
A.C.: Recebeu todas as informações /apoios que julgou necessários? 
V.: A equipa constituída pelo CIDAC foi pensada ao pormenor. Não foi uma coisa de ir à toa. 
Foi tudo muito bem preparado. O grupo era constituído por um professor de Ciências, uma 
psicóloga, um professor do IADE, um professor de Matemática, entre outros. O CIDAC tinha 
enviado uma equipa ao terreno antes de nós irmos. 
 
A.C. Que tipo de preparação profissional realizou antes de ir?  
V.: Tivemos uma preparação com vista ao entrosamento do grupo. Falámos com várias pessoas 
que nos deram ideias. Fizemos inclusivamente um esboço de currículo, de programa.  
 
Nós íamos formar professores primários. Eram pessoas que só tinham a quarta classe, mas que 
já estavam a dar aulas. Era a essa gente que nós íamos dar um reforço na área de Português e 
noutras áreas ligadas ao ensino. Levei livros à minha responsabilidade.    
 
Levei materiais que tinha feito na outra escola, onde também tinha dado pedagogia. 
 
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação? 
V.: Por várias razões, entre as quais conhecer África, ganhar dinheiro, espírito de aventura. 
Apetecia-me sair daqui e ir conhecer outras pessoas.  
 
A.C.: Como imaginava a África que iria encontrar? 
V.: Tinha muitas referências. O meu marido era filho de um militar que tinha estado em África 
e que conhecia muito bem África. Tinha lá vivido muitos anos, sobretudo em Angola e 
Moçambique.  
 
A ideia que eu tinha era…muito calor (risos). Já sabia que S. Tomé era muito bonito. 
 
Quando cheguei tive um grande choque com o calor e com a humidade, pela negativa. Fiquei 
muito mal impressionada. Eu já tinha estado em Marrocos, mas não tem nada a ver com a 
África Equatorial. 
 
Nessa altura tinha problemas de asma e passados dois dias queria-me vir embora, porque tive 
uma reacção horrorosa. Quase que não respirava. Depois fiz um grande tratamento de 
acupunctura com os médicos chineses, durante quatro anos. O que é certo que já não tenho essa 
asma horrorosa (risos). 
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Havia uma grande comunidade de chineses. 
 
A.C.: Foi sozinha ou com a família? 
V.: Fui com o meu companheiro, com quem acabei por casar lá e com o meu filho que tinha 
quatro anos.  
 
A.C.: Conhecia as finalidades e os objectivos inerentes aos programas do governo para a 
área da educação? 
V.: Não. Não tinha grandes referências. A minha ideia era a de que havia alguns professores que 
eram enviados pelo nosso governo e nada mais. 
 
Conhecia, sim os projectos do CIDAC. O CIDAC agora é uma ONG. Mas nessa altura não se 
falava em ONG’s. Era uma associação cultural de apoio aos países em vias de desenvolvimento 
e apoiava também as lutas da Eritreia e de Timor.  
 
Era um centro de estudos e tinha o patrocínio de muitos organismos, sobretudo anglo-saxónicos. 
Estes tinham muito dinheiro e apadrinhavam missões nos países em vias de desenvolvimento. 
 
Havia uma associação canadiana que ia apoiar o projecto de formação de professores. Só que já 
não sei por que carga de água, o apoio não deu em nada. Não sei o que é que aconteceu. Sei que 
o dinheiro não veio e mais não sei quê…Foi então que se recorreu aos serviços de Cooperação. 
O governo de S. Tomé fez pressão e pediu muito ao governo português que enviasse 
professores. Eles precisavam de professores, porque ia começar um novo ano lectivo. 
 
Nós estivemos quase um ano inteiro à espera, sem saber se íamos ou não porque a Cooperação 
não dava resposta. Já toda a gente se tinha desempregado e estava à espera de embarcar. Ora 
íamos agora, ora depois… e a situação foi-se arrastando. E aquilo demorou…demorou… 
 
A Cooperação acabou por ceder às pressões feitas pelo governo santomense e pelo CIDAC. Sei 
que estávamos para ir em Janeiro e acabamos por ir em Novembro. 
 
A.C.: Vocês iam aos Serviços de Cooperação? 
V.: Sim. Assinamos lá os contratos. Ainda há pouco tempo fui lá pedir uma certidão e aquilo até 
faz impressão. Fui à Duque d’Ávila. Estão lá umas aventesmas que não fazem nada. É um 
serviço que funciona assim: se se for lá de manhã, só estão lá à tarde; se se for à tarde, a pessoa 
que nos devia atender já lá esteve de manhã. Depois de muitas idas lá consegui resolver o que 
queria. Aquilo é um buraco, onde estão 3 ou 4 pessoas. Os funcionários dos serviços da 
Cooperação que estão sedeados na Avª da Liberdade, dizem que os da Duque d’Ávila não 
querem fazer nada. É simplesmente uma vergonha. 
 
A.C.: Conhecia a estrutura/ funcionamento dos serviços de Cooperação?  
V.: Não. Os serviços de Cooperação não colaboraram muito no nosso processo. Foi tudo tirado 
a ferros. Se não houvesse a pressão que já referi, não tinha havido formação de professores.  
 
A.C.: Quer isto dizer que não havia grande articulação entre os parceiros envolvidos no 
projecto? Se houvesse algum problema como é que o resolveria? 
V.: A Cooperação pouco ou nada colaborou. Se houvesse algum problema recorreríamos ao 
CIDAC, nosso contacto privilegiado.  
 
Os serviços de Cooperação formalizaram a nossa situação. Nós íamos ganhar uma miséria. A 
Cooperação sempre pagou mal. Ninguém ia enriquecer com a Cooperação. A Cooperação 
depositava cá o nosso salário. 
 
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
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A.C.: A partir de que momento se considerou cooperante?  
V.: Quando aterrei em S. Tomé, ou seja quando tive comecei a exercer funções. 
 
A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
V.: Sim. Havia muitos professores portugueses que estavam a dar aulas no Liceu. 
 
A nossa equipa foi formada de um modo diferente. Não éramos uns “cooperantezinhos” avulso. 
Era uma equipa integrada. Havia famílias completas e organizadas. Os casais que foram 
levaram os filhos. 
 
Quando chegámos houve problemas, porque nos tinham prometido casas. Aliás, nós já tínhamos 
dito que só íamos se nos dessem casas ou apartamentos. No fim só havia duas casas para todos. 
Lá nos dividimos. Eram casas coloniais, lindíssimas, situadas no centro da cidade, como a casa 
Equador e outras, que o Estado santomense tinha surripiado aos portugueses (risos).  
 
A casa onde eu fiquei tinha dez quartos. Fizemos um quarto só para as crianças. Meteram-nos lá 
todos. Cada casa só tinha uma casa de banho. Quando queríamos ir à casa de banho era à vez 
(risos). O meu marido começou logo a reclamar: “Meteram-nos para aqui todos… Se não nos 
arranjam casas, vamos todos embora…etc.”. 
 
Coitado do Luís Moita, o responsável pelo CIDAC, que tinha ido connosco…o que ele padeceu 
com as nossas reclamações. Os outros ficaram noutra casa e mal se conheciam. 
 
Depois deram-nos uma vivenda lindíssima. Ah… Quando estávamos todos juntos, não 
cozinhávamos. Íamos aos restaurantes. Era tudo muito barato. 
 
Como o nosso grupo era muito grande demos logo nas vistas. Começamos a conviver com os 
outros. Havia cooperantes em apartamentos, junto do Parque da cidade. 
 
Depois, havia uma pousada, a do Benguidoche (nome da praia ao lado) que tinha muitos 
quartos, onde viviam muitos cooperantes, com um pátio interior. Aí estava a maior parte dos 
cooperantes. Nós íamos lá muitas vezes. 
  
A.C.: Se tivesse que traçar um perfil de professor cooperante como o faria? 
V.: Posso traçar vários perfis. O cooperante por militância e eu incluo-me nessa onda. 
Queríamos ajudar, contribuir para melhorar a situação, a nível do ensino, ajudar os pobres. O 
meu marido também se inclui neste grupo. Era e é um grande jornalista e foi por amor à 
camisola. Foi ajudar a construir o jornal local. O que é certo é que os seus alunos hoje são 
pessoas com cargos importantes. Uns estão na ONU, outros são embaixadores, estão não sei 
onde…Existe uma plêiade de bons discípulos. 
Nós do CIDAC tínhamos uma mente mais aberta, gostávamos de conviver, ir à praia, ir às festas 
locais, mas dávamos o nosso melhor.  
 
Neste perfil militante encontram-se também os militantes do PCP, que eram os mais chatos, 
mais papistas que o Papa. 
 
Os que iam pela aventura, pela experiência e digamos também pela solidariedade, mas que 
tinham uma postura de “tudo numa boa” constituem o segundo perfil.    
 
Havia os “lambe-botas” que alinhavam com as elites governamentais e com os cubanos. Não 
podíamos com eles. 
 
Havia os professores “friques” que fumavam os seus charros. 
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Havia os mais velhos que já tinham as suas raízes. 
 
Ou seja, o que eu quero dizer é que não havia um perfil único. 
  
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte da direcção da escola? 
V.: A direcção da escola tratava-nos muito bem. Nós éramos “um luxo”. Tínhamos uma escola 
própria. 
 
Até os cubanos tomarem conta da educação tínhamos uma relação harmoniosa com a direcção 
da escola. Depois modificou-se tudo. 
 
A.C.: Como era tratado pelos restantes professores? 
V.: Dávamo-nos todos bem, portugueses e santomenses. Era uma equipa bem disposta.  
 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
V.: Ninguém ajudava em nada. Nós íamos à embaixada, sobretudo, para ler. Depois havia as 
festas tradicionais como o 10 de Junho. Íamos à embaixada fazer telefonemas. Nessa altura o 
embaixador era o Francisco Knopfli. Nunca tivemos problemas com a embaixada. Não havia 
centro cultural. 
 
Os contratos eram automaticamente renovados e assinávamo-los na embaixada. Demoravam 
imenso tempo a estarem prontos. A Cooperação não dava resposta. Era tudo muito complicado. 
Não havia apoios. Não havia ninguém da Educação. Não havia adido cultural.  
 
Em contrapartida havia a “Maison de France” com bastantes condições. Nós íamos lá muito. Os 
cooperantes estrangeiros tinham acesso a este centro cultural, mas por exemplo, os cidadãos 
comuns de S. Tomé não tinham acesso. A elite de S. Tomé não ia a este centro, porque estava 
ocupada nos seus postos de trabalho. Mas quando havia cinema, iam os quadros médios e nós. 
Os ministros não iam. Havia palestras.    
A embaixada da China também desenvolvia muitas actividades, tais como os franceses.  
  
A.C.: Acha que havia diferenciações entre os professores cooperantes portugueses e os de 
outras nacionalidades? 
V.: Havia holandeses, mas esses estavam na área da agricultura. Havia outros cooperantes pelas 
Nações Unidas, como os brasileiros.  
 
Depois, o ensino foi invadido pelos cubanos… [mudança no tom de voz] que já lá estavam, mas 
na área da saúde e da segurança. Eles tomaram conta do ensino e passaram a mandar eles. 
 
A.C.: Gostava que me explicasse como é que os cubanos tomam conta da Educação? 
V.: As grandes mudanças ocorrem em 1980. Em 1979, eles tomaram conta, mas nada 
modificaram. Primeiro controlaram o aparelho de Estado; depois a segurança e o resto veio por 
arrasto. 
 
Eu como coordenadora tive que gramar com aquilo tudo. O que vale é que tenho um feitio 
pacífico e não estrilhei com nada. Individualmente, aquelas pessoas não eram más. Eram 
pessoas, não eram cubanos. Agora, ideologicamente eram um horror. Eu fiquei desolada. Todas 
as minhas esperanças comunistas, que não eram nada por aí além, caíram por terra. Eu caí na 
realidade, quando vi o que era um aparelho de Estado autoritário, centralista, com pensamento 
único. Era horroroso. Só faltavam umas velinhas…Eles pareciam uns santinhos a recitar os 
ditames do Fidel. 
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Lembro-me que na disciplina de História, eles alteraram o currículo. A História de Portugal foi 
substituída pela de Espanha, já que eles, em Cuba, só tinham dado Espanha, em termos de 
metrópole colonizadora. 
 
Depois puseram-me num projecto que consistia em fazer traduções, mal alinhavadas, de uns 
textos. Eu trabalhava com um italiano, muito simpático, que estava em S. Tomé pela CEE, 
actual UE. Ele era muito engraçado. Aquilo era par nos pôr a render (risos). Estávamos no 
Ministério e batíamos à máquina os tais textos. Nós riamo-nos imenso… ríamos…ríamos… 
 
Mas nesse gabinete, onde nós estávamos, havia também cubanos. E eles começavam a fazer-nos 
perguntas como: “Como é que é a vossa casa?”, e eu mostrava fotografias; “Já foste a Madrid?” 
e eu dizia que sim. Depois, tinha que explicar como era Madrid, tinha que descrever a Gran Via, 
as lojas, etc. Eles tinham um fascínio enorme pela ex-metrópole. 
 
A coordenadora dos professores cubanos era uma senhora mais velha. Era a “manda-chuva”. 
Nem ela, nem os outros professores me hostilizaram vez alguma. Eu fui a única, coisa rara, a ser 
convidada para ir jantar à casa dela. Ela tinha uma casa com vista para o mar, que acolhia, não 
sei quantos professores. Eles foram muito simpáticos. O jantar estava óptimo. Foi uma 
aproximação.   
 
Eles tinham acesso a mais produtos do que nós, porque o governo dava-lhos. Individualmente 
não eram más pessoas. Conhecendo-os eram normais. Eu sempre tive a noção que não devia 
rotulá-los pela mesma medida. Mas o sistema cubano era horrível. Era quase como a anedota 
que se contava em Luanda do “camarada Faraó”. Os cubanos chegaram a Luanda, modificaram 
tudo e o “Faraó” passou a ser o “camarada Faraó” (risos). 
 
Este revisionismo era uma coisa absolutamente incrível. Nós já tínhamos ouvido falar de 
histórias destas sobre os países de Leste. Mas ali, era ao “vivo e a cores”. Fazia muita 
impressão.         
 
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
V.: Foi sentir que estava a dar qualquer coisa àquela gente. Estava a pôr o meu saber ao serviço 
de outras pessoas que precisavam de aprender. Estava a ajudar 
Nunca me senti em casa. Estava ali como estrangeira e tinha os meus cuidados. Senti-me 
sempre assim. 
 
A.C.: Sentiu-se professor cooperante ou apenas professor? 
V.: Senti-me apenas cooperante. 
 
A.C.: Acha que, em termos sociais, os cooperantes eram reconhecidos como um grupo 
social diferenciado? 
V.: Os cooperantes eram reconhecidos, apesar de existirem professores que faziam figuras 
tontas. Isso não era bem visto. Havia uma malta mais nova, guedelhuda, não sei quê (risos) … 
Faltavam às aulas.Iam para a praia…  
 
A.C: Mas eram penalizados? 
V.: Não. A Direcção da escola, geralmente, não os chamava à atenção. Poderia actuar num caso 
ou noutro. 
 
A.C: E quando os cubanos tomaram conta da situação? 
 
V.: A situação modificou-se um pouco. Houve maior controlo. Havia portugueses que também 
alinhavam com os cubanos, porque eram do PCP e diziam que aquele era o melhor sistema.   
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A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
V.: A maior atracção? A África…águas mornas (risos) …O calor…tudo diferente. Eu tinha 
estado em Marrocos, mas não era nada que se comparasse. O meu marido é que já conhecia bem 
África, porque já tinha estado em Angola e Moçambique. 
 
O maior medo era a saúde. Eu tinha um miúdo com 4 anos. Tinha medo das doenças tropicais. 
Quando chegámos tivemos uma sorte fantástica, porque havia um médico belga, o Dr. Jackie, 
que estava lá pela OMS e que se tornou no pediatra de todas as crianças. Quando ele se foi 
embora, todas as mães entraram em pânico. Então, fomos aconselhadas a levar os miúdos aos 
médicos chineses. Quando havia qualquer coisa com o João, eu ia aos médicos chineses. Mas, 
de um modo geral, nunca houve problemas maiores com os miúdos…um paludismo e pouco 
mais.  
 
A.C.: Que papel desempenhou, enquanto cooperante, entre uma Metrópole colonizadora e 
as ex-colónias? 
V.: Eu entendi que estava perante um processo novo e que nada tinha a ver com a ex-metrópole. 
O meu marido, mais recentemente, já esteve em S. Tomé três vezes e ficou horrorizado, porque 
está tudo a cair. Está tudo decadente. Aquelas casas com os caramanchões, à beira mar, que 
ainda estavam muito bonitas estão em mau estado. Agora a grande aposta é o turismo. Está tudo 
caríssimo.  
 
Portugal podia ter feito muito mais. Aquela gente foi explorada e ofendida durante a 
colonização. Nesse aspecto, as minhas ideias sobre a colonização mantiveram-se tal e qual.  
 
Eu entendi que estava a contribuir para a formação de um país novo. Nunca me senti culpada 
por nada. Até porque eu sempre fui contra o regime salazarista, contra o colonialismo. Sempre 
me bati contra isso tudo. Nunca me senti culpada de nada. 
 
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
V.: Não senti que tivesse qualquer tipo de missão. Fui lá dar o meu contributo e pronto. Eu não 
sou messiânica. Estive lá como técnica. Pretendia dar o meu contributo, fazer alguma coisa por 
eles. 
  
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
V.: Acho que, humanamente, lhes passei muito. Eu ouvia-os muito. Era uma relação que 
ultrapassava o ponto de vista técnico…os materiais… os programas. Acho que contribui com 
qualquer coisa.  
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem à profissão? 
V.: Sim. Adaptei-me. No primeiro ano, dei prática escolar. Eu não dava receitas, mas falava da 
prática, de como é que se podia encarar o ensino da leitura; abordava a didáctica, a matemática e 
depois por trás tinha o reforço da pedagogia. Aliás, muitas aulas eram dadas com outra colega, 
uma psicóloga. Em conjunto dávamos psico-pedagogia. 
 
Com a psico-pedagogia, a psicóloga abordava questões ligadas ao desenvolvimento da criança e 
eu depois integrava esses assuntos no âmbito da pedagogia.  
   
A.C.: Dava apenas aulas ou exercia outras funções? 
V.: Dava aulas e exerci o cargo de coordenadora.  
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Era um curso para formação de professores. Os alunos tiravam apontamentos; faziam testes, que 
já estavam institucionalizados localmente. Depois íamos assistir às aulas que eles davam. 
Fazíamos uma avaliação conjunta e corrigia-se o que estava mal.  
 
Eu fui logo nomeada coordenadora do curso. Havia também um coordenador santomense.  
 
Eu fui nomeada, porque era a única que reunia o consenso de todos na medida em que me dava 
bem com todos. Isto começou em Lisboa. Antes de irmos, reuníamos muitas vezes e às tantas já 
andavam todos zangados uns com os outros. Era o “diz que disse”. Então, já no avião, o Luís 
Moita veio ter comigo e disse-me: “Ó Ilda, tu és a única que podes ser coordenadora”. Não é 
que eu tivesse perfil. Eu era a única que tinha o aval de toda a gente. Eu dizia: “ Mas eu não sei 
mandar”. “Eu detesto mandar”. “Eu detesto ser directora”. “Não tenho feitio nenhum para 
mandar, no que quer que seja”. Mas, pronto, lá acabei por aceitar o cargo.  
 
Eu exerci uma coordenação pedagógica, mas também quando era necessário tratar de assuntos 
burocráticos tinha que o fazer. Se fosse necessário ir falar com o Ministério da Educação lá ia 
eu; se fosse necessário ir falar com o Director, também lá ia.  
 
Por exemplo, houve uma colega que se separou lá do marido e como não podiam continuara a 
viver juntos na mesma casa, eu tive que tratar do assunto e arranjar outra casa. Falei várias 
vezes com o Ministro por causa das casas, que nunca mais eram entregues aos cooperantes. 
 
Eu articulava as minhas funções de coordenadora pedagógica, com o professor Bartolomeu, que 
representava o governo santomense. Havia, ainda, assessores pedagógicos e logísticos.  
 
A.C.: Como eram as condições de trabalho? Como eram as escolas locais? 
V.: Havia o Liceu e a nossa escolinha. A nossa era uma antiga escola primária, construída nos 
anos 70, durante o colonialismo, mas relativamente moderna, situada nas imediações do liceu.  
 
Tinha tudo desde cadeiras, carteiras, janelas, portas, giz, quadro, etc.    
 
A.C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
V.: Sim. Foi uma experiência que ficou. Por exemplo, tínhamos uma boa relação pedagógica 
com os alunos, sobretudo porque havia o factor língua, como instrumento de aproximação. 
 
A.C.: Pensa que o exercício da sua profissão ao serviço da Cooperação constituiu uma 
oportunidade de progressão na sua carreira? 
V.: Não me contaram os quatro anos para a monodocência. Esses anos contaram para 
progressão, em termos de escalões e para a reforma. 
Quando cheguei a Portugal estive a dar aulas em Óbidos durante dois anos. Depois o meu 
marido tinha a carreira, em Lisboa, no jornal Expresso. Viemos morar para Lisboa e eu quis 
mudar e pensei: “O que é que eu vou fazer?”. Apostei no Ensino Especial. Concorri à Escola 
Superior de Educação, que nessa altura era a Costa Ferreira. Comecei aí e acabei na Escola 
Superior de Educação e fiz o curso. Durante três anos só estudei. 
 
Depois acabei o curso e estive um ano nas equipas de Educação Especial. A seguir trabalhei 
durante dois anos na Reforma Educativa. Fui convidada para integrar a equipa, que ia elaborar 
os novos programas do ensino primário. Estive a trabalhar com a equipa do Dr. Fraústo da Silva 
e do Eng.º Marçal Grilo e outros. Nessa altura o ministro era o Eng.º Roberto Carneiro. 
Trabalhei durante dois anos nesse projecto e depois fui para a Casa da Praia.   
 
A.C: Então quando chegou ficou desempregada. Nunca equacionou a hipótese de o 
governo português dar um subsídio de reintegração aos cooperantes? 
V.: Não. Cada um deve safar-se por si. As pessoas já sabiam ao que iam.  
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A.C.: Sentiu satisfação no exercício da docência? 
V.: Sim, bastante. Por exemplo, quando cheguei apliquei a metodologia da Escola Moderna. 
Apliquei técnicas de organização do espaço – sala de aula –; explorei textos livres; promovi o 
espírito da classe cooperativa. 
 
Eu dava ideias ao grupo dos formandos e eles depois, utilizando novas técnicas, aplicavam-nas. 
Eu explicava que havia uma organização diferente que podia ser explorada. É evidente que tinha 
sempre em conta as condições difíceis que se viviam. 
 
A.C.: Viveu algum dilema, pessoal em particular? 
V.: Não. Correu sempre tudo bem. 
 
A.C.: O contacto com as populações influenciou o seu exercício profissional?  
V.: Eu e a equipa do CIDAC nunca tivemos problemas. Os santomenses são agradáveis. São 
simpáticas e nós nunca fomos muito íntimos com eles. Nós éramos cordiais para com eles. 
 
Vivíamos num bairro, de classe média, com vivendas, junto ao Palácio do ex-governador, agora 
do Presidente da República, perto das Nações Unidas. Éramos os únicos que tínhamos casa ali. 
Era uma zona de classe média e não popular. Tínhamos como vizinha uma professora primária, 
cujo marido estava preso por pertencer à oposição. 
 
É evidente que o contacto com as populações modificou a nossa vivência, porque víamos como 
eles viviam diariamente e as dificuldades que tinham, sobretudo a nível de acesso aos bens 
alimentares. Os cooperantes tinham um acesso diferente às lojas do que os nativos. 
 
A.C.: Como eram as suas relações com os órgãos de gestão? E com os outros professores?  
V.: Mantínhamos relações cordiais com todos os cooperantes estrangeiros. Com os brasileiros 
dávamo-nos bem. Os cubanos não se misturavam. Os russos e alemães de Leste, também não. 
Eles julgavam-se acima de nós. Mas, depois tinham uma inveja terrível, porque nós vivíamos 
muitíssimo melhor.  
 
Nós tínhamos um ensino mais aberto. Éramos pessoas comuns. Enquanto nós estávamos ali por 
opção, eles não. Eles estavam para ali enfiados.  
 
A.C.: Quando surgiam conflitos como eram ultrapassados? 
V.: Tentávamos sempre resolver os conflitos. Os conflitos que existiam eram mais de carácter 
pessoal. Eu tive que intervir, porque as relações entre as pessoas azedaram. Era muito o “diz que 
disse”. As pessoas zangavam-se e eu tentava aplacar os ânimos. “Um não podia com aquele”: 
“aquele não podia com o outro”, etc. 
 
Mas depois com os cubanos, ficou uma cubana a mandar. Ora mandava, ora desmandava. “Faz 
assim, ou assado” e toda a gente obedecia. Em relação ao nosso curso julgo que eles tinham um 
certo cuidado. A interferência era limitada. Não estavam sempre a intrometer-se. Nunca 
aconteceu nenhuma situação similar àquela que aconteceu ao Giovanni, quando entraram dentro 
da sala de aula dele e contrariam-no: “Não é nada disso que está a fazer…Tem que fazer assim e 
tal…”. 
O Giovanni estava no Liceu e aí o controlo era bem pior. Lembro-me de ele andar desesperado e 
dizer-me: “Eu com o doutoramento… com o doutoramento e com esta formação e ter-me que 
sujeitar a isto…” e mais coisas. Enfim. 
 
O inspector cubano era um indivíduo, que nem o curso tinha.      
 
É preciso que se diga que os cubanos iam para diversos países africanos pelas brigadas 
internacionalistas. Estas brigadas, compostas por cubanos, deveriam ajudar o mundo. Era 
pressuposto ser um trabalho voluntário, mas eles eram forçados a ir. Um casal nunca ia para o 



 213 

mesmo sítio, para não haver a hipóteses de fuga. Por exemplo, o marido ia para S. Tomé e a 
mulher para Angola. 
 
No fundo eram atraídos por uma cenoura e depois levavam com um pau. Ou seja a atracção era 
feita com os dólares. Era horrível. É por isso que eu não vou a Cuba, nem que me paguem. 
Recuso-me a ir a um país que faz isso aos seus cidadãos. 
 
Eu constatei esta situação quando fui trabalhar com o António, o italiano a quem nós 
chamávamos Totó, para o tal gabinete, onde fazíamos umas traduções de uns textos que nunca 
percebemos para quê que serviam. Aí contactamos com os cubanos e eles disseram-nos que um 
casal nunca podia ir junto para o mesmo país, para não terem a tentação de fugir.    
 
A.C.: Como coordenadora do curso interveio em situação de conflito? 
V.: Eu tentava que as relações pessoais não interferissem nas profissionais. 
 
Eu não vigiava a programação, nem interferia no trabalho das pessoas. Eu confiava nos colegas. 
Fazia um relatório, todos os trimestres, que mandava para o CIDAC, no qual relatava os 
aspectos positivos e os negativos. 
 
A.C.: Entregava uma cópia desse relatório ao governo português? 
V.: Não. Nunca. O governo português só pagava e não pedia contas. 
 
A.C.: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países serem muito similares ao 
português? 
V.: No início as políticas eram similares às portuguesas, mas depois foi a influência cubana, tal 
como já disse. Era o que estava a dar. Havia um governo pseudo-marxista. Tinham ocorrido 
nacionalizações. Angola estava cheia de cubanos. Eles estavam em força. 
 
Eles rebentaram com muita coisa. Eram uns incompetentes. A maioria deles nem sequer era 
formada. O facto de irem para S.Tomé, o que geralmente acontecia quando estavam no 3ºano da 
sua formação, permitia-lhes acumular pontos e depois progredirem na carreira. Com a entrada 
do sistema cubano deixou de haver diálogo. Eles decidiam: “É assim e assim… e ponto final”. 
Os “blacks” todos embasbacados e diziam: “os camaradas cubanos é que são bons. Nós 
queremos um país marxista”. Era a época. 
 
Já os chineses eram competentíssimos, particularmente os médicos. Tinham outra cultura e 
outro trato. 
 
A.C.: Sentiu algum tipo de conflito decorrente dessa situação? 
V.: Não, porque como já disse o meu próprio feitio não me levou a entrar em conflitos com 
ninguém. Eu nunca os hostilizei. Não tinha feitio para tal. Não dizia nada. Não mandava vir, 
porque não valia a pena. Passei a boicotar e a trabalhar na sombra. Eles não metiam o nariz nas 
minhas aulas. Mas eu tinha um certo cuidado nas aulas porque havia alunos delatores. 
Continuava a fazer os relatórios para o CIDAC.    
 
Mas, eu penso que havia determinadas matérias que tinham que ser dadas mesmo pelos 
portugueses, porque os cubanos por mais que se esforçassem não dominavam a língua e isso às 
vezes não era tido em conta, o que me aborrecia. 
  
A.C.: Como eram os programas? E os manuais? Similares aos portugueses? Diferentes? 
V.: Antes dos cubanos tomarem conta da Educação, nós demos o programa que tínhamos feito 
em Lisboa e levamos livros de apoio portugueses. Levamos textos de apoio e em S. Tomé 
construímos outros. Batíamos os textos à máquina para depois serem policopiados em stencil. 
Não havia manuais. 
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Depois quando os cubanos começaram a coordenar o curso, a psico-pedagogia e a prática 
escolar foram à vida. A Hera começou a dar só Psicologia, já que nós, as duas, dávamos psico-
pedagogia. 
 
Os cubanos deram-me um programa feito por eles e uns manuais e disseram-me que a partir 
daquele momento tínhamos que começar a seguir o programa deles. Mas não havia manuais 
para toda a gente. Eles forneciam, também, textos em espanhol, que eu procurava traduzir. Eram 
coisas muito rígidas; os princípios disto ou daquilo. Eram muito teóricos.  
 
Lembro-me, por exemplo, de que quem estava à frente do Departamento de Biologia era um 
professor suíço, da parte italiana, o Giovanni, casado com uma brasileira e doutorado. Ele tinha 
aquelas ideias de ajudar os pobrezinhos e mais não sei o quê. Os cubanos fizeram-no mudar 
tudo, até que ele se foi embora. Ele estava lá como voluntário das Nações Unidas, a ganhar uma 
porcaria. Ele não estava em S. Tomé por dinheiro. Não precisava de dinheiro para nada. Estava 
lá pelos seus ideais. Aquilo era do género: ele estava a dar aulas e eles apareciam ao meio da 
sessão e ele ia falando e eles diziam “Não é nada assim”… e tal... 
 
Havia uma professora de Matemática, a Dr.ª A. B., cuja família vim a conhecer posteriormente e 
que já lá estava há imenso tempo. Era casada com um médico, que foi Delegado de Saúde, no 
tempo colonial. Eles nunca abandonaram S. Tomé. Mantiveram-se lá a seguir à independência. 
Essa professora, já tinha uma certa idade e mantinha uma boa relação pedagógica com os 
alunos. Eles adoravam-na. Os cubanos começaram a implicar com eles. O regresso adiado 
acabou por se concretizar. Eles trabalhavam há muitos anos para aquela gente. Eram pessoas de 
referência, a todos os níveis e bem aceites. O Dr. B. ia à casa de toda a gente: “Dr. B. para aqui, 
Dr. B. para acolá”.  
 
Depois, foi constituída uma equipa para a elaboração de manuais liderada pelos cubanos. Mas, 
como as minhas ideias eram subversivas, eles não as aceitaram (risos). Penso que o convite que 
me foi dirigido teve a pressão dos santomenses, na medida em que era muito chato o CIDAC 
não fazer parte da equipa. Não o governo português, o CIDAC. Fiquei com a ideia de que eles 
tinham assumido um compromisso especial com aquele curso e depois, até parecia que tinham 
uma certa vergonha com o rumo que as coisas tinham tomado. 
 
Esse projecto de elaboração de manuais surgiu durante o terceiro ano da minha cooperação. Eu 
participei em determinadas reuniões, mas a partir de determinada altura deixaram de me 
convidar. Elaboraram eles os manuais. Eu ainda dei ideias. Eles aceitavam-nas, mas depois 
faziam como entendiam. Fizeram manuais para o 3º e 4º anos do 1ºCiclo. Eram manuais para os 
alunos, baseados nos manuais cubanos.    
  
A.C.: Como percepcionou as políticas educativas no país em que exerceu a Cooperação? 
Similares às portuguesas? Diferenciadas? Híbridas? 
V.: Quando nós chegámos tentámos dar-nos bem com todos e trabalhar o melhor possível. Da 
parte de S. Tomé estava o professor Bartolomeu e a professora Páscoa. Estes dois davam uma 
disciplina da área da política, que se designava por Organização Política. Davam, ainda, 
legislação. 
 
Era uma equipa alargada composta por santomenses e portugueses. Mas o sistema educativo era 
igual ao de Portugal. Não houve um esforço conjunto para fazermos qualquer coisa diferente. 
Eles também estavam habituados ao sistema educativo português, ou seja às nossas políticas. 
Isto só se alterou com a entrada dos cubanos na Educação.    
 
As políticas educativas eram similares às portuguesas por inércia deles. Mantiveram tudo aquilo 
que os portugueses tinham deixado. Isto também tem a ver com o facto de não existirem 
quadros. Eu critico o governo colonial, porque este não se preocupou em formar quadros que 
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depois pudessem pegar na governação do país. Os franceses e os ingleses apoiavam, muito, a 
ida de jovens africanos para as suas ex-metrópoles estudarem. Já Portugal não.  
 
É claro que há uma assimilação das políticas educativas portuguesas ou até das cubanas, por 
inércia e por falta de quadros. 
 
É preciso não esquecer que S. Tomé tinha grandes famílias, com apelidos sonantes, que vinham 
de épocas remotas. Esses faziam parte da burguesia local. Adaptaram-se muito bem aos novos 
ventos da independência do país. Viviam em casas lindíssimas e boas. Foram esses que, depois, 
integraram o governo e ocuparam os cargos políticos. 
 
Eu discuti, muitas vezes, com a Alda Espírito Santo, professora primária e uma grande poetisa, 
alguns assuntos desta matéria. Foi ela que escreveu o Hino de S. Tomé.  
 
Mas depois, por exemplo, ninguém fez frente aos cubanos. Pelo contrário aplaudiram e acharam 
muito bem todas aquelas medidas. Não mexiam com o “tacho”. As forças armadas estavam bem 
mobilizadas. Tinham-se formado em Moscovo e Cuba. As chefias eram santomenses, mas os 
assessores eram cubanos. Havia muitos cubanos militares. 
 
O Director da escola era um fantoche. Tinha que haver um director santomense, como é 
evidente, porque parecia mal dizer que quem mandava era um cubano.   
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de a ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
V.: Pessoalmente gostei imenso. Foi óptimo, quer para mim, quer para o meu marido, que 
ajudou a criar o jornal da terra. Formou uma equipa e refundaram o jornal. Saía, quando saía. Às 
vezes era semanal; outras bissemanal. Dependia. Ensinou-os a ser jornalistas à maneira da velha 
guarda. Aí os cubanos não tocavam muito. Havia uma censura imposta por eles, mas o F. já 
estava habituado a isso. Viveu-a cá e em Moçambique, antes do 25 de Abril. Formou um grupo 
que hoje é uma elite, detentora de cargos na ONU, embaixadas e BBC. 
 
Quanto a mim, tive uma enorme satisfação, um enorme gozo, no desempenho das minhas 
funções, sobretudo nos dois primeiros anos. Depois com os cubanos disse para comigo própria: 
“já não estou aqui a fazer nada. São dois anos de desânimo.” E desisti. 
 
Ao contrário, os dois primeiros anos foram bastante enriquecedores. Nos dois anos seguintes, 
senti um enorme desânimo. Eu dava os princípios de didáctica que eles obrigavam a dar, mas 
dizia sempre aquilo que pensava. Fui passando, para os alunos, as minhas ideias.  
 
Vim desiludida com o rumo que aquilo tomou. 
 
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência como cooperante o que diria?  
V.: Foi uma experiência enriquecedora. 
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
V.: Penso que foram alguns. Era difícil ter lá ficado mais tempo que o que lá fiquei. Foram 4 
anos. Estava cansada e o miúdo começava a escolarizar-se e tudo isso pesou. Ele fez a pré e o 1º 
e 2ºanos do 1º ciclo lá, numa escola pública. Quando chegámos cá ele integrou-se bem. Aliás, 
quando chegámos a S. Tomé, em Novembro, não havia ainda aulas. Só começaram em Janeiro e 
durante esse período quer o miúdo, quer nós, tivemos tempo de nos ambientar. 
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
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V.: Sim. Quando puseram DTT em todas as casas, eu ia morrendo. Aspergiram as casas com 
esse produto por causa do paludismo. Fiquei danada. Se houvesse um avião naquele dia tinha-
me vindo embora. Perto da nossa casa não havia charcos. Aliás eu só apanhei paludismo uma 
vez, o miúdo a mesma coisa e o meu marido mais vezes. 
   
A.C: Como era o seu quotidiano? 
V.: Dávamo-nos cordialmente com as pessoas, mas mantínhamos as distâncias. Sabíamos que 
havia muitas dificuldades.  
 
Nessa altura ninguém passava fome. Podiam estar mal alimentados, sob o ponto de vista 
nutricional, mas havia muitos recursos. O país tem muita fruta-pão que cai e é só apanhá-la; 
bananas é mato; mangueiras é mato. Para apanhar um polvo basta pôr um arame na água. Pesca-
se bem. Não era um país onde se passasse fome.       
 
O J. andava pelos palmares e dava-se com os outros miúdos. Ainda hoje ele refere que passou 
uma infância boa por não ter estado agarrado à TV ou aos jogos de computador, mas sim, por 
ter andado descalço pelos palmares. Tínhamos uma boa vizinhança.   
 
Nós tínhamos uma empregada, que actualmente está cá em Portugal, junto dos filhos e que é 
nossa amiga. Ela esteve quatro anos connosco. Era uma senhora mais velha e eu respeitava-a 
imenso. Vivia numa palafita, muito linda, de madeira. Agora está enfiada numa casa em S. 
Mamede de Infesta, cheia de frio. Mas por causa dos filhos e dos netos teve que vir. Ela fazia as 
compras. Eu dava-lhe o dinheiro diariamente e ela comprava o que havia no mercado. Como os 
cooperantes tinham acesso aos armazéns do Estado, podíamos comprar farinha, arroz, massas, 
manteiga, etc. Carne e peixe … era o que havia no mercado. 
Íamos a festas, aos fundões. Quando havia fundão de música íamos todos. Misturávamo-nos 
com os santomenses. Víamos o Tchiloli. Aquilo demorava imenso. Eu nunca aquilo do 
princípio ao fim. Havia um amigo nosso espanhol, médico, o Angel Veja, que andava sempre 
connosco. Aos fundões amos nós, os brasileiros e esse espanhol. O resto dos cooperantes não se 
misturava.  
 
As aulas começavam às 7 da manhã. Às vezes íamos dar aulas à tarde. Nos tempos livres 
líamos, íamos à praia, ao cinema, às festas, etc.  
 
Nós tínhamos um jipe. Fomos passear ao Príncipe. As estradas eram más. Agora estão piores. 
Circulávamos. Íamos às praias aos fins-de-semana. A praia na cidade não prestava, por isso 
íamos para outros lados. Telefonávamos e marcávamos lugar nas roças, onde dormíamos. As 
roças recebiam pessoas. Pagávamos a estadia. Havia uma pousada na montanha onde se podia 
ficar. Às vezes íamos lá almoçar.   
 
Fomo-nos habituando ao “lenti…lenti…lenti”. 
 
A.C: Nas Antilhas francesas diz-se “cool-cool”. 
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
V.: Quando? Agora? 
 
A.C: Sim. 
V.: Acho que é vergonhoso que não haja uma Cooperação como deve ser. É um sintoma de 
mediocridade. Um país como o nosso, com a tradição colonial que teve, não possuir um quadro 
de técnicos ao serviço da Cooperação. Não entendo. A culpa é dos sucessivos governos que 
deixaram morrer isto. É a nossa cultura nesses locais. Um país que detém desempregados a 
todos os níveis…não proceder a campanhas por esses povos, que falam a nossa língua, é uma 
coisa grave. 
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É vergonhoso. A nível cultural, civilizacional deveríamos manter uma cooperação mais estreita. 
As outras ex-metrópoles mantêm esquemas de Cooperação diferentes do nosso. Atente-se, por 
exemplo, no caso dos ingleses, espanhóis, italianos ou dos franceses. Se formos a Angola, 
vemos imensos italianos e espanhóis. 
 
Será que existem linhas orientadoras para a Cooperação portuguesa? Será que existem? O que é 
que o Secretário de Estado da Cooperação faz? Que Cooperação existe? O governo devia pegar 
nas boas práticas que já foram realizadas e desenvolvê-las. 
 
Os espanhóis estão a implantar-se em todo o lado. O meu filho foi de férias a Moçambique e 
ficou em casa de um espanhol amigo, que é gestor lá há três anos. Já domina a língua 
portuguesa e não sei quê. Agora está a fazer um doutoramento. Nós estamos a ficar para trás. Os 
brasileiros também investem imenso.  
Por exemplo, o meu filho quis ir fazer Cooperação e não conseguiu. 
 
Penso que cada vez mais se vai perdendo uma certa autonomia neste processo de Cooperação, 
em relação aos outros países, que cada vez mais conseguem executar as suas políticas para esta 
área.    
 
Há tanto desemprego entre os professores, porque não se investe nisso. Basta ver o que 
aconteceu com Timor. Eu ainda estive tentada a ir para Timor, mas depois recuei por motivos de 
saúde. Não me importava nada de ter ido para Timor. Eu fiz um programa para os Bijagós, para 
o CIDAC e a partir daí, uma amiga minha que foi Secretária de Estado, convidou-me para ir 
coordenar o ensino do 1ºCiclo para Timor. Mas eu já estava com problemas de saúde e não 
aceitei. 
 
O CIDAC fez mais que o governo português. Este só pagava e mais nada. O CIDAC continua 
com muitos projectos a nível da educação e da agricultura.  
 
 
Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido? Sei que realizaram uma 
espécie de trabalho cívico quando chegaram. Gostaria que me falasse disso. 
V.: Ah! Essa história do trabalho cívico foi engraçadíssima. Isso foi em 1978. As ideias 
revolucionárias ainda estavam muito frescas. O 25 de Abril era recente. 
 
Quando chegamos lá fomos, algumas vezes, para a mata. Apanhávamos cacau e capinávamos. 
Íamos e ficávamos uma manhã. Entrosávamos com as populações locais. Nessas brigadas de 
trabalho participavam santomenses com responsabilidades políticas e outros cargos. Ia a 
directora, não sei de quê, o director não sei de quê e lá estávamos todos. As pessoas conheciam-
se todas. Depois os cubanos tomaram conta da Educação e fizeram o revisionismo à maneira 
deles. 
 
A.C: Mas vocês iam com ideais revolucionários? 
V.: Não. Ninguém de nós ia com ideias revolucionárias. Era gente minimamente…A Hera 
tinha-se formado em Paris. Era uma mulher do mundo. O J. A., professor de português, esteve 
na Bélgica, em Lovaina, até ao 25 de Abril. Eu e o meu marido já tínhamos andado muito. Não 
éramos propriamente revolucionários. Mas, já que estávamos ali achávamos que devíamos 
conhecer o país.  
 
Depressa nos percebemos que os ministros tinham um nível cultural muito baixo. Não havia 
garra nenhuma no que faziam. Aquilo era uma desgraça. Esta situação acaba por ser o retrato da 
sociedade actual africana, ou seja, por um lado a elite dirigente que vive muito bem, detentora 
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de Mercedes e do outro os pobres, já que não há uma classe média. Já nessa altura esta situação 
era perceptível.           
 
A.C.: Para além disso, quer acrescentar mais qualquer coisa que não tenha referido? Quer 
juntar alguns materiais que considere relevantes para esta investigação? 
V.: Eu só quero dizer que o que me revolta é o abandono da nossa política de cooperação, a 
nível da Educação. É pena que o nosso governo tenha feito uma cooperação avulsa. Nunca 
ninguém me perguntou nada. Se as coisas estavam a correr bem. Quando vínhamos de férias, 
íamos à Cooperação para tratar de assuntos, mas ninguém fazia perguntas do género: “ O que é 
que está a fazer? Está a gostar? Há problemas?” Ninguém queria saber de nada. Os cooperantes 
nunca foram valorizados. Ganhava-se mal. Éramos os cooperantes de segunda classe. 
 
Mantínhamos ligação ao CIDAC. Eu enviava os tais relatórios de que já falei. Eles, também, 
foram a S. Tomé, duas vezes, para fazerem a avaliação do processo. Tinham essa preocupação. 
O CIDAC fez um bom trabalho de integração e de informação. E o nosso governo, nada (risos). 
Que pena!  
 
Quanto a materiais já não tenho nada. Já deitei tudo fora, porque já mudei várias vezes de casa. 
 
A.C.: Acha que a realização da entrevista decorreu como tinha previsto? 
V.: Sim. 
 
A.C.: O que achou da entrevista? 
V.: Normal. 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
V.: Acho que é importante estudar estas questões da Cooperação. Estudos destes devem vir cá 
para fora. É importante haver uma continuação entre Portugal e as ex-colónias. Há a questão da 
Língua. E depois, não se faz nada?  
 
É bom dar a conhecer ao país e às pessoas outras realidades. Nós também temos imigrantes 
africanos cá. O contacto com as pessoas das ex-colónias é muito importante. Devemos preservar 
a cultura e a língua. 
 
A.C.: Muito obrigada pelo tempo que me dispensou. Depois envio a entrevista. 
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Entrevista: Juno 
 
Data: 1 de Abril de 2005  
Duração da entrevista: Cerca de 2 horas 
  
Bloco A: Legitimação da entrevista. 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
J.: Não. 
A.C.: Importa-se que a entrevista seja gravada? 
J.: Não. Pode gravar.  
A.C.: Posso tomar notas? 
J.: Pode. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Licenciatura em História. Mestrado em História e Cultura. 
Início da actividade docente: 1982 
Início da actividade como Cooperante: 1982 
Exercício da actividade de docência como cooperante: 4 anos lectivos (na Guiné). 
Disciplinas leccionadas no âmbito da Cooperação: Inglês e História 
Cargos desempenhados: Nenhuns. 
Projectos em que esteve envolvida: Aulas de Português no Centro Cultural Português. 
 
A.C.: Porque é que decidiu ir dar aulas? 
J.: Eu estava a trabalhar nos CTT nessa altura. Logo a seguir ao 25 de Abril surgiu a ideia de se 
ir ajudar os povos que tinham sido colonizados por Portugal. Eu tinha uma visão anti-colonial. 
Sempre tive. Na ordem do dia estavam questões como a da solidariedade e eu queria ir ajudar.  
 
Pelo meio havia também o espírito da aventura. Havia um grupo de colegas que queria ir fazer 
Cooperação e eu estava inserida nesse grupo. De facto, nesse ano, foi um grupo grande para a 
Guiné. 
 
A.C.: Já tinha a Licenciatura? 
J.: Sim. Acabei nesse ano.  
 
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
J.: Eu trabalhava nos CTT. 
 
A.C: Que entidades contactou quando decidiu ir cooperar para África? 
J.: Eu fiz poucos contactos, porque estava a trabalhar. Os meus amigos praticamente é que 
trataram de tudo e iam-me mantendo ao corrente da situação. Penso que eles começaram por ir à 
Embaixada da Guiné. 
 
A.C.: Recebeu todas as informações /apoios que julgou necessários? 
J.: Não. Funcionou, sobretudo, o espírito de aventura, o querer ir. Eu não me preocupei muito 
com o assunto. Os meus amigos fizeram todos os contactos. 
 
Depois de tudo tratado, pelos meus amigos, fui aos Serviços de Cooperação, que funcionavam 
na Avª Duque de Ávila e formalizei a minha inscrição. Na altura nem pensei se essa informação 
era ou não suficiente. Era o espírito de aventura.  
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A.C. Que tipo de preparação profissional realizou antes de ir?  
J.: Não. Não realizei qualquer tipo de preparação. Eu pensei em ir e mais nada. Não levei 
manuais, nem qualquer outro tipo de material de apoio didáctico. Levei alguns livros de apoio, 
mas que já tinha. 
 
Houve uma reunião, na altura, com um técnico do Ministério da Educação da Guiné, em Lisboa, 
na pensão onde ele estava alojado, para tratarmos de alguns assuntos prévios. Mas estava tudo 
tão desorganizado, que eu entrei para a reunião com a ideia de que ia dar História e quando 
cheguei à Guiné fui dar Inglês. Havia imensos professores de História e poucos de Línguas. 
Outros professores acabaram por ir dar português, sem terem sido contratados para tal. Fui 
assim uma grande confusão. Recebemos poucas informações. No fundo ele nem sabia em que 
áreas faziam, mais, falta os cooperantes. 
 
A.C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação? Foi só o espírito de solidariedade? 
Poderia ter ficado a dar aulas cá, não? 
J.: Para além do espírito de solidariedade eu queria conhecer África, gentes novas, um país 
diferente, outros ambientes. Era tudo isso. 
 
A.C.: Como imaginava a África que iria encontrar? 
J.: Eu tinha lido algumas coisas e tinha uma certa ideia... 
 
A.C.: Como era essa ideia? 
J.: Ah!... Quer dizer… No fundo, não fiquei muito admirada com o que encontrei. Houve 
pessoas no grupo que ficaram muito desapontadas, muito desiludidas. Eu não fiquei. Estava à 
espera de encontrar um país muito pobre, com muitas carências, não tantas como aquelas que 
encontrei. Pronto… e depois tudo o resto…toda aquela diferença de ambiente… 
 
Quando cheguei ao aeroporto estavam uns colegas, que já tinham ido antes, à minha espera. 
Levaram-me para o Hotel 24 de Setembro. Fiquei lá uns meses e depois mudei para o Ancar. 
Depois conheci o A. e comecei a viver com ele. Ainda mantive o quarto do Ancar, por um ano, 
mas depois já não se justificava.  
 
A.C.: Foi sozinha ou com a família? 
J.: Fui sozinha. Fui com esse grupo de amigos que conhecia da Faculdade. Era o meu grupo de 
trabalho, quando frequentava o curso na Faculdade.  
 
A.C.: Conhecia as finalidades e os objectivos inerentes aos programas do governo para a 
área da educação? 
J.: Sim. Tinha uma vaga ideia. Sabia que a ideia era a de formar quadros nacionais. Esta 
informação que eu tinha, não a tinha adquirido via Ministérios, mas pela Comunicação Social. 
Depois, pelos contactos informais que fui estabelecendo, percebi um pouco melhor o processo. 
Os serviços de Cooperação pouco ou nada informavam. 
 
A.C.: Conhecia a estrutura/ funcionamento dos serviços de cooperação? Se houvesse 
algum problema como é que o resolveria? 
J.: Não conhecia os serviços da cooperação. Se houvesse algum problema resolveria através da 
embaixada. Também não equacionava a possibilidade de ocorrerem problemas.  
 
Sabia que havia uma situação política instável. Sabia que havia o problema das doenças, o que 
muito comum em África. Mas eu não me preocupava com problemas. Por outro lado sabia que 
podia contar com a embaixada. 
 
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
 
A.C.: A partir de que momento se considerou cooperante?  
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J.: Eu senti-me cooperante quando iniciei as funções docentes. A noção que eu tinha é que 
estávamos muitíssimo mal preparados, em termos profissionais, para executarmos as nossas 
tarefas. 
 
Nós não tínhamos tido qualquer tipo de formação específica para o ensino, nem qualquer tipo de 
preparação para o contacto com a realidade local, com as populações, com aqueles alunos. Nós 
não estávamos minimamente preparados. 
 
A.C.: Aqueles alunos eram assim tão diferentes dos de cá? 
J.: Eu nunca tinha dado aulas cá. Aqueles jovens tinham muitas carências. Tinham perfis 
diferentes dos de cá. Por isso, acho que os cooperantes, para além de terem uma preparação 
profissional com base numa licenciatura generalista, deveriam, também, ser conhecedores da 
realidade local, ou seja, deter uma formação mais específica sobre o tipo de sociedade em que se 
iam inserir. Eu, na Faculdade, nem sequer tive a cadeira de História de África, que aliás 
funcionava como uma opção.    
 
 A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
J.: Ah, sim. Quer dizer, os cooperantes de facto constituíam um grupo social diferente. Agora, 
havia era dois tipos de cooperantes. Havia o grupo que dependia das organizações internacionais 
(da ONU, da comunidade Europeia), com funções técnicas e depois havia os professores que 
estavam num escalão inferior. 
 
Ou seja, podemos dizer claramente que havia os cooperantes de primeira e os de segunda. Isso 
era notório a nível dos vencimentos que cada um auferia, sendo que os dos primeiros eram 
muito bons. Depois, as condições de vida, os alojamentos, o acesso aos bens de consumo eram 
mais fáceis para eles. 
 
A.C.: Que razões encontra para uma tal dicotomia? 
J.: Eu penso que tem a ver com o facto de o nosso governo não dar grandes apoios aos 
professores. Os nossos salários eram baixíssimos. Nós ganhávamos uma ínfima parcela do que 
os outros ganhavam e isso reflectia-se no estilo de vida que cada cooperante praticava. 
 
A.C.: Esses salários eram suficientes para adquirir os bens essenciais? 
J.: Era suficiente. Só que não havia bens essenciais para adquirir (risos), portanto estava o 
problema resolvido (risos). 
       
A.C.: Se tivesse que traçar um perfil de professor cooperante como o faria? 
J.: O perfil ideal ou aquele que havia lá? 
 
A.C.: O que havia lá… 
J.: Normalmente, tirando algumas excepções, como era o caso do Sileno, que era um professor 
com outro tipo de formação e experiência, os professores que iam para lá eram muito 
inexperientes. 
 
No primeiro ano em que exerci a cooperação e foi um grande grupo, eram quase todos recém-
licenciados. Foram muito à aventura. Bastante desenquadrados, a nível institucional. Havia 
outros que tinham problemas pessoais para resolver e iam para a África para fugir aos seus 
próprios problemas. É claro que não conseguiam fugir a esses problemas, se bem que em alguns 
casos até tivessem conseguido.  
 
Havia alguns que tinham problemas de toxicodependência. Felizmente que havia uma 
percentagem pequena de gente desequilibrada. Basicamente eram pessoas com pouca 
experiência profissional e com muito espírito de aventura. 
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O cooperante ideal seria aquele que deveria ter, na realidade, essa vontade de fazer alguma 
coisa, manter o espírito de solidariedade, mas que tivesse outro tipo de formação, um outro 
enquadramento institucional, uma formação profissional complementar à licenciatura.   
 
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte da direcção da escola? 
J.: (Silêncio). Eu não sei como é que tratavam os outros professores. Mas penso que de um 
modo geral éramos bem tratados. Eu não tenho razão de queixa.  
 
A.C.: Como era tratado pelos restantes professores? 
J.: Não havia muito convívio. Pelo menos eu, não convivia muito com eles. Havia russos, 
cubanos, brasileiros, para além dos guineenses. Mas onde eu estava, havia poucos brasileiros. 
Os russos davam notas altíssimas aos alunos e isso era motivo de muitos problemas, para nós 
portugueses, que éramos considerados muito rigorosos. Pois é evidente que se existe uma 
grande discrepância nas avaliações, os alunos reagiam mal aos portugueses, porque davam notas 
mais baixas. 
Mas, de um modo geral, os guineenses não tratavam mal os portugueses. Eram amistosos.   
 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
J.: Na altura…Eu já nem me lembro se havia embaixador. Lembro-me do cônsul. Eu nunca 
percebi bem se os contactos com a embaixada eram formais na parte informal, ou, informais na 
parte formal. Não éramos muito próximos.  
 
Não havia ninguém da educação na embaixada que pudesse dar apoio aos professores. A 
embaixada servia para aqueles pequenos formalismos. De um modo geral não dava muito apoio. 
Havia histórias que corriam. Eu já não me lembro bem, mas acho que havia um cooperante que 
perdeu a mãe e que não recebeu qualquer tipo de apoio para vir a Portugal. Depois houve um 
casal que perdeu o filho com paludismo cerebral e que não teve apoio, quando era necessário 
evacuar a criança para um hospital para o Senegal, com mais condições.  
 
Eles eram muito ineficientes. A embaixada funcionava muito mal. Aliás houve um adido 
militar, o comandante Picorelli que acabou por dar mais apoio aos cooperantes, apesar de não 
ser da área da educação. Era com ele que mantínhamos uma relação mais amistosa, porque com 
os outros membros da embaixada não.  
 
A.C.: Acha que havia diferenciações entre os professores cooperantes portugueses e os de 
outras nacionalidades? 
J.: Sim. Havia. Os cooperantes estrangeiros tinham mais dificuldade a nível da Língua e isso 
constituía um problema para darem as aulas.  
 
Em termos de apoio das respectivas embaixadas havia também diferenciações. Por exemplo, a 
embaixada de Cuba tinha menos meios do que a portuguesa, mas acabava por dar mais apoio 
aos cooperantes cubanos. Sei que eles recebiam produtos básicos. Não sei muito bem como é 
que eles funcionavam. A embaixada do Brasil, também, dava muito apoio aos seus cooperantes. 
Da embaixada de França, nem sequer se fala…eram super bem tratados. Apesar de tudo, não 
havia franceses no Liceu.  
 
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
J.: Para mim foi uma experiência muito rica. Eu aprendi muita coisa e foi uma forma de 
conhecer melhor as culturas da Guiné e do ponto de vista do contacto humano, foi muito 
compensador.  
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Eu senti-me muito pouco preparada para o trabalho, que estava a desempenhar e tinha uma certa 
pena de que as coisas se passassem assim. Podia ter dado mais e melhor, mas dei o que foi 
possível, face à minha formação. 
 
A.C.: Sentiu-se professor cooperante ou apenas professor? 
J.: (Silêncio). Eu senti-me professora cooperante. Eu sabia que estava a prestar um serviço no 
âmbito da cooperação. 
 
A.C.: Acha que, em termos sociais, os cooperantes eram reconhecidos como um grupo 
social diferenciado? 
J.: Bem… Eu uma vez tive que explicar o que eram as classes sociais e tinha que explicar o que 
era a burguesia. E num teste em que pedi para explicitarem o conceito de burguesia, houve 
alunos que responderam que os burgueses eram aqueles que tinham bons carros, casa com 
electricidade, que tinham regalias e portanto eram os cooperantes. Éramos nós. Isto mostra que 
éramos reconhecidos como um grupo social diferenciado. Eles não escreveram taxativamente 
que os burgueses eram os cooperantes, mas estava implícito na forma como davam as respostas.  
 
Os cooperantes eram uns privilegiados. Os alunos viam-nos como alguém que tinha acesso a 
coisas que eles gostariam de ter. Como alguém que acabava por vir para Portugal, quando 
acabasse o contrato, o que era uma coisa que todos eles gostariam de fazer: vir para Portugal, ou 
quase todos.  
 
Éramos vistos como um objecto de curiosidade. Eles gostavam de saber o que é que nós 
fazíamos. Era uma espécie de telenovela para eles. Pronto. Mas eram amistosos. 
 
A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
J.: O maior medo era o das doenças, até porque quando chegámos houve colegas que 
apanharam paludismo. Nunca tive receio da bicharada. Também não gostava de acender a luz e 
encontrar uma barata voadora, mas não me preocupava. Tinha medo das cobras. 
 
A maior atracção era a de conhecer uma cultura diferente, pessoas diferentes. 
  
A.C.: Que papel desempenhou, enquanto cooperante, entre uma Metrópole colonizadora e 
as ex-colónias? 
J.: Eu tinha uma mentalidade aberta e uma atitude nova perante os factos passados. Aliás, com a 
minha experiência política, eu estava muito atenta às questões do neocolonialismo. Tenho a 
noção de que, a falta de organização dos nossos serviços de cooperação nos permitia uma 
margem de manobra grande, para fazermos o que entendíamos. A nossa própria atitude política, 
enquanto governo, era contrária a qualquer tipo de projecto de cariz neo-colonial.  
 
A.C.: Havia ideais revolucionários nesse percurso? 
J.: Não. Não era bem isso. Era a ideia de ir ajudar. Eu já me tinha desligado da extrema-
esquerda. Tinha a noção dos perigos que os radicalismos representavam para a democracia. 
Depois, na Guiné apercebi-me que estava perante um regime ditatorial, liderado pelo Nino 
Vieira.  
 
As pessoas eram oprimidas do ponto de vista político. Revoltei-me muito com as questões 
políticas, sobretudo quando foi a revolta do Paulo Correia, já no meu último ano. Os implicados 
nesse processo foram torturados até à morte. Foi isso que me fez vir embora. Por outro lado a 
minha filha adoeceu e eu entendi que era melhor regressar a Portugal.   
 
A situação política do país revoltava-me imenso. Havia muita repressão, corrupção e uma certa 
discriminação. 
 
A.C.: Mas comentava essa situação com os alunos ou com outros professores? 
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J.: Não. Ninguém falava abertamente da situação, porque estava instalado o medo. Eu não 
comentava, publicamente, a situação política do país. Não falava destas questões com os 
professores guineenses, quando muito com alguns portugueses. Inclusive, a certa altura, fui 
mais ou menos ameaçada por uns alunos do PAIGC, a quem mandei passear. Eles disseram-me 
que eu devia “pensar” bem naquilo que dizia. Nessa altura eu estava a dar, nas aulas, matéria 
relacionada com as democracias e as ditaduras. Peguei no exemplo das ditaduras do Leste 
europeu e eles não queriam aceitar essa realidade. Eu estava a dar as aulas com uma certa 
objectividade e não me intimidei. Face aos conteúdos programáticos eu tinha que abordar os 
assuntos.     
 
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
J.: Não, em particular não. A missão que eu tinha era a de tentar transmitir, o melhor possível, 
alguns conhecimentos, algumas ideias sobre aquilo que os esperava, quando eles viessem 
estudar para Portugal. Portanto, tinham de estudar para enfrentar uma sociedade diferente. 
Teriam de vir a concorrer com pessoas que tinham tido uma instrução mais adequada. Eu 
incutia-lhes o gosto pelo estudo, o espírito de trabalho… o esforço pessoal. Eu tinha alunos que 
eram espíritos brilhantes. Se tivessem outras condições chegariam muito longe. Pensavam muito 
bem.   
 
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
J.: Os meus contributos nesta matéria poderiam ter sido muito mais. Se eu tivesse outro tipo de 
preparação e de enquadramento, certamente que teria feito melhor. Mas, na realidade o que 
acontecia, era que nós tínhamos que despejar matéria. Tínhamos que cumprir aqueles programas 
enormes. Nem sequer percebíamos que programas eram aqueles. Tínhamos que dar a matéria e 
ponto final. 
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem à profissão? 
J.: Adaptei-me, apesar da alta de parâmetros que balizassem todo o funcionamento do sistema. 
Eu dava-me bem com os cooperantes que não estavam ligados ao ensino. Mas, dava-me, 
também, com os outros professores e relacionávamo-nos bem. 
 
A.C.: Dava apenas aulas ou exercia outras funções? 
J.: Dava apenas aulas. Eu nunca tinha muito tempo para estar na sala de professores, porque 
ficava sempre nas aulas para lá do tempo limite. Tinha muitas turmas. No início tive 400 e tal 
alunos, o que significava, em termos de turmas, mais ou menos 10.   
 
A.C.: Já que estamos a falar de turmas e vejo que tinha um número elevado, como eram 
as condições de trabalho? Como eram as escolas locais? 
J.: As turmas eram muito grandes. Nem todos alunos tinham lugar para se sentar. À hora de 
almoço, eu via que havia miúdos com fome, porque não tinham tomado o pequeno-almoço. 
Muitos, como os Balantas, só comiam uma vez por dia. Quando chegava ao Ramadão, os 
muçulmanos só comiam depois do pôr-do-sol e ainda por cima tinham que cuspir a saliva. 
Tinham umas latinhas para o efeito. 
 
Eu dava aulas nuns pavilhões provisórios, anexos ao Liceu, do tempo colonial, aos quais os 
alunos chamavam Texas. Se não eram do tempo colonial tinham sido construídos em 1973 ou 
1974. A escola parecia que tinha sido bombardeada. As salas não tinham janelas, não havia 
vidros, poucas portas, quadros esburacados…por isso, como eu não podia escrever no quadro, 
eu ditava os apontamentos aos alunos.   
 
A.C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
J.: Sim, em todos os aspectos. Eu fiquei mais rica em termos da percepção da minha própria 
riqueza. Ou seja, as pessoas podem ser ricas e acharem que são pobres e pobres e pensarem que 



 225 

são ricas. Depende do modo como vêem a sua situação. Há pessoas que têm tudo e acham que 
têm pouco e que precisam de mais. Nunca estão contentes com aquilo que têm.  
 
Aquilo que eu quero dizer, é que fiquei automaticamente rica na percepção de que era uma 
privilegiada em relação à maioria das pessoas da terra. As nossas dificuldades são criadas por 
nós próprios, pela nossa maneira de ver as coisas, por querermos adquirir coisas inúteis, que 
achamos que não temos e como tal achamo-nos pobres. Pobres são eles, porque lhes faltavam as 
coisas mínimas para a sua subsistência.  
 
Isso fez-me relativizar muita coisa e mudar a maneira de encarar a vida. Isso foi um aspecto 
muito positivo e fez-me perceber que nós temos a obrigação de partilhar a riqueza europeia com 
a África. Esta indiferença, que existe em relação ao destino de África, que é um continente onde 
há muita miséria e que está a passar por diversas complicações, faz-me muita confusão. 
 
A.C.: Pensa que o exercício da sua profissão ao serviço da cooperação constituiu uma 
oportunidade de progressão na sua carreira? 
J.: Nem por isso. Eu quando voltei a Portugal não fui dar aulas. Isso implicava ter de me 
deslocar pelo país. Tinha a minha casa, tinha uma filha e não podia andar com “a casa às 
costas”, como acontecia à maior parte dos professores que concorriam. Voltei ao meu serviço 
antigo e depois optei por ser trabalhadora independente. 
 
Eu também não estava muito interessada em dar aulas, porque não tinha uma vocação por aí 
além para dar aulas. Eu gosto do contacto com os jovens, gosto de ensinar, mas não gosto do 
sistema das aulas. Eu, na Faculdade já fazia traduções e tinha uma certa vocação para as línguas 
e foi para aí que me virei. A minha vocação, para as línguas, acabou por se concretizar. Custou-
me largar o ensino, mas foi uma situação, pessoalmente, pacífica. Aliás, a minha experiência lá 
foi mais enriquecedora do ponto de vista humano, de aquisição de algumas competências 
pessoais, do que profissional. 
 
Digamos que tive a vantagem de o tempo de serviço contara a dobrar, já que eu estava nos CTT 
e fui para a Guiné no âmbito de uma portaria especial.  
 
A.C.: Sentiu satisfação no exercício da docência? 
J.: A satisfação resultou do contacto com os alunos, na vivência com as populações locais. Mas, 
eu senti que não havia uma carreira de docência lá. Não era lá que eu iria aprender qualquer 
coisa de especial. É evidente que eu sempre aprendia qualquer coisa, enquanto professora, 
sobretudo a nível das relações interpessoais. Era tudo muito centrado em mim, na minha sala de 
aula, nos meus alunos. Não existia um enquadramento exterior. Não havia estruturas necessárias 
ao bom funcionamento das escolas. 
 
A.C.: Viveu algum dilema, pessoal em particular? 
J.: Sim. Tive alguns problemas pessoais, resultantes da minha relação conjugal, que interferiram 
no meu desempenho profissional. Mas, fora isso, não tive problemas com a direcção da escola, 
nem com professores e muito menos com alunos. 
 
Eu tentei ultrapassar esses problemas, mas penso que poderia ter-me empenhado muito mais e 
ter feito muito mais. Se bem que analisando a situação depois destes anos todos, não sei muito 
bem como o poderia ter feito. Nós não tínhamos feedback nenhum sobre actividades 
suplementares que quiséssemos realizar. Também não pediam o nosso apoio, a nossa 
colaboração para outras actividades. 
 
A.C.: O contacto com as populações influenciou o seu exercício profissional?  
J.: Eu tive preocupação em conhecer as culturas guineenses. No âmbito escolar eu pedi aos 
meus alunos que escrevessem textos sobre a sua própria cultura, as suas realidades, rituais. Eles 
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recorriam ao Boletim da Guiné, do tempo colonial e faziam cópias desses textos. Também viajei 
bastante pelo interior e foi uma forma de conhecer as pessoas.  
 
Mas, no desempenho profissional, acho que não me deixei influenciar pelas dificuldades 
materiais que os alunos atravessavam. O que me fez esmorecer foi a compreensão do regime 
político que vigorava na altura. Eu sentia-me revoltada e isso interferia a nível psicológico.  
 
Eu não tinha nenhuma expectativa que a Guiné, enquanto jovem república, estivesse 
propriamente no caminho do Amílcar Cabral, daqueles ideais que ele tinha, porque ele era uma 
pessoa muito inteligente e tinha uma grande capacidade de organização. Mas, também não 
imaginava que tivesse um nível elevado de corrupção e que já não se respeitassem os direitos 
humanos.   
 
A.C.: Como eram as suas relações com os órgãos de gestão? E com os outros professores?  
J.: Durante quatro anos, período em que lá estive, o director do Liceu manteve-se. Era o 
Alexandre Furtado, de quem eu gostava imenso. Era cordial e tratava-nos bem. Por exemplo, 
quando eu vim para Portugal ter a minha filha, ele ficou muito satisfeito por eu ter preparado os 
materiais que entreguei aos alunos para eles irem estudando e depois realizarem as provas 
quando eu regressasse. Portanto, com a direcção da escola eu mantinha um relacionamento 
distante, mas cordial. 
 
As minhas relações com os outros docentes, também, eram distantes. Eram amigáveis, 
sobretudo com aqueles com quem me dava mais ou menos. Muitos deles tinham sido formados 
na Rússia, em marxismo-leninismo e aquilo dava azo a poucas possibilidades de conversa 
(risos).  
 
Mas, ninguém avaliava o nosso desempenho; quer reprovássemos muitos ou poucos alunos, 
ninguém ligava nada, ninguém avaliava nada. Ninguém queria saber de nada. Era uma coisa 
impressionante.  
 
A.C.: Quando surgiam conflitos como eram ultrapassados? 
J.: Não havia conflitos. Havia um coordenador de disciplina, mas era tudo muito fluído, pouco 
definido. 
 
No primeiro ano eu estive a dar Inglês. O coordenador, nesse ano era o Manuel Augusto, que 
era excelente. Não havia problemas absolutamente nenhuns.   
 
No segundo ano passei para o grupo de História e as coisas estavam mais ou menos 
desorganizadas, porque a maior parte dos cooperantes que tinham ido comigo no anterior 
regressaram a Portugal e não renovaram o contrato. Houve uma diminuição de cooperantes e 
nunca mais esse número foi reposto. A partir daí o número de cooperantes veio sempre a 
diminuir.  
 
Lembro-me de um coordenador moçambicano, mas com nacionalidade portuguesa que resolveu 
fazer uma revolução no programa. Para além dos conteúdos programáticos já constantes do 
programa, resolveu que devíamos dar a História de África, mas nos seus aspectos mais remotos 
e míticos. Eram quilómetros de matéria. Tínhamos que seguir uma sebenta feita por ele. Era 
bastante complicado, até para os alunos acompanharem a matéria.   
 
A.C.: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países serem muito similares ao 
português? 
J.: Eu encontrei um sistema educativo desorganizado. Não havia coordenadas para nada. 
Contudo, eles faziam um grande esforço para que as coisas corressem bem. Estávamos 
abandonados à nossa sorte.  
 



 227 

O sistema era decalcado do português. A nível dos programas, por exemplo do de História, isso 
era bem visível. Não se dava a história de Portugal, mas a organização da História Universal era 
igual à de Portugal. Dávamos a Idade Média e por exemplo falávamos da Peste Negra. “Mas 
porque é que a peste era negra? Será que tudo que era mau tinha que ser negro?” – perguntavam 
eles. Eles reagiam assim e eu lá explicava as razões da designação de tal maleita. Depois 
dávamos outros conteúdos, como já referi anteriormente.  
 
A.C.: Sentiu algum tipo de conflito decorrente dessa situação? 
J.: O facto de existir um sistema muito similar ao português não provocou qualquer conflito. No 
fundo nós íamos debitar o que tínhamos aprendido. Não tínhamos uma preparação prévia para 
fazer de modo diferente. Eu não tinha sido professora em Portugal, apesar de na altura em que 
estava a frequentar a licenciatura pensar seguir o ramo educacional. Mas no fundo, não sentia 
uma grande vocação para o efeito. 
 
Nós, professores portugueses, não éramos entendidos como os colonos, os que tinham 
explorado a Guiné. Havia alguns alunos mais ligados ao PAIGC, que falavam do colonialismo, 
da exploração dos brancos, mas isso não era relevante. Penso que foi no meu segundo ano de 
cooperação que o Ramalho Eanes foi à Guiné. Eles apareceram todos de bandeirinha de 
Portugal e eu fiquei estupefacta, porque me diziam: “ Vem aí o nosso Presidente. O nosso 
Presidente está cá.” (risos) E eu respondia-lhes: “O vosso não, o meu”. E eles retorquiam: “Não, 
não. Ele também é nosso Presidente”. 
 
Isto mostra que no fundo não havia grandes ressentimentos contra esse tempo colonial. As 
pessoas, às vezes, criam determinadas ideias, dizendo isto ou aquilo sobre o colonialismo, sobre 
a exploração, mas não é verdade, porque os guineenses não reagem pela negativa. Os mais 
velhos falavam com saudade do tempo em que os portugueses estavam em Bissau. Tinham 
saudades do bacalhau, do azeite, das batatas, das coisas a que tinham acesso e que, depois 
quando eu lá estava, ou não existiam, ou eram muito raras.  
 
Por outro lado aqueles que tinham algum poder político e económico, que dominavam a 
administração não tratavam bem os mais pobres, sendo da mesma raça. Digamos que com a 
troca, não tínhamos a percepção de que tivessem ganho muito. Mas gostavam de se terem 
tornado num país independente, numa nação livre. Queriam era manter um nível de vida similar 
ao que tinha tido. É que nesses anos havia muita fome.    
 
A.C.: Como eram os programas? E os manuais? Similares aos portugueses? Diferentes? 
J.: Os programas estavam completamente desadequados da realidade guineense. Ao nível da 
História era uma coisa completamente louca. Por exemplo, quando tínhamos que dar o crash 
bolsista de Nova Yorque, de 1929, era uma complicação. Explicar o conceito de “acção”, o 
conceito de “bolsa de valores”, de “crash”, etc.…era completamente irrisório. Isso estava 
completamente fora da realidade guineense. 
 
O programa de História era enorme. Nós tínhamos que dar muita matéria. Eu nem sei como é 
que os alunos conseguiam apreender tanta informação. Eu ditava, ditava, ditava…passava as 
aulas a ditar apontamentos e eles escreviam e estudavam, apesar de todas as dificuldades. 
Muitos não tinham electricidade em casa e então iam estudar junto dos candeeiros acesos, ao pé 
do palácio do governador.  
 
Os programas eram mais ou menos decalcados dos portugueses. Houve uma altura em que se 
decidiu “africanizar” o programa e a situação ainda se complicou mais, porque juntou-se toda a 
matéria europeia com a africana e o programa tornou-se extensíssimo. Estava tudo muito 
desorganizado. Quando abordava alguns conteúdos da História Universal, eu tentava sempre 
valorizar as questões ligadas à África. Por exemplo falava da participação dos africanos na 
segunda guerra mundial; falava da importância das lutas de libertação, etc. 
 



 228 

Não havia manuais. No início havia umas sebentas. Eu, entretanto, fiz diversos materiais para 
eles estudarem. Isto, porque entretanto engravidei e vim ter a criança a Portugal. Nesse espaço 
de tempo eles ficaram com materiais para puderem estudar, porque não fui substituída. Eles 
gostaram imenso e, o que é verdade, é que estudaram. 
 
De um modo geral não havia suportes de apoio. Nós recorríamos aos livros portugueses, mas os 
alunos não recorriam a nada, porque não havia nada. Havia falta de material. Mas havia o 
essencial. Ao longo dos quatro anos em que lá estive, a situação foi-se deteriorando e em 1986, 
as carências eram ainda maiores. 
 
Há um colega que esteve ligado à organização dos programas, o Joaquim Pintassilgo, e que se 
calhar pode dar algumas pistas. 
 
A.C.: Já tenho essa entrevista agendada. Mas havia alguma equipa encarregue de 
produzir os manuais? 
J.: Que eu me lembre não. Enquanto lá estive, não tive conhecimento de ninguém que estivesse 
ligado à produção de manuais.  
 
A.C.: Como percepcionou as políticas educativas no país em que exerceu a cooperação? 
Similares às portuguesas? Diferenciadas? Híbridas? 
J.: Acho que nessa altura eles próprios não tinham ainda definido muito bem essa área, já que 
havia outros problemas mais complicados, como a carência de material escolar. Não havia um 
rumo definido. Estavam ainda muito dependentes do sistema educativo introduzido pelos 
portugueses. 
 
Eu nunca achei que eles tivessem, propriamente uma política educativa. Havia alguma 
sobrevivência das doutrinas marxistas-leninistas. Naquela época, havia uma grande influência 
do bloco soviético.  
 
Acho que eles nem tinham ideia em que áreas era necessário formar quadros, que tipo de 
quadros, quais as competências que esses quadros deviam adquirir. (risos) 
 
A.C.: Então era mais fácil recorrer à cooperação? 
J.: Não é uma questão de facilidades. A situação era bem mais complicada. Os cooperantes 
técnicos estavam ligados a projectos. A introdução desses projectos implicava a entrada de 
capitais no país. Infelizmente algum dinheiro ia para os bolsos de alguns dirigentes. Havia 
pouco controlo, porque interessava deixar andar a situação. 
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de a ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
J.: Os anos em que lá estive foram anos difíceis, como já expliquei dada a conjuntura política e 
económica que o país atravessava. Foram anos difíceis, de fome. Havia falta de géneros 
alimentícios. Não havia nada à venda. Depois, já para o final começaram a aparecer produtos 
nos mercados, mas eram caros e a população não tinha meios para os adquirir. Depois de me ter 
vindo embora, penso que a situação voltou a piorar e passado algum tempo é que melhorou.  
 
Quando eu lá estava o hospital funcionava mal, mas funcionava, embora com médicos cubanos 
e da Guiné-Conackry, mas depois deixou de funcionar. Havia pouquíssimos medicamentos, mas 
ainda havia alguma coisa. Depois de me ter vindo embora complicou-se tudo.  
 
Passados alguns anos a situação modificou-se. O país liberalizou-se, não fugiu às malhas da 
globalização. Os jovens têm apetência pelo modo de vida ocidental, nas suas formas de vestir e 
de estar. Assimilaram muito do que vinha de fora. Eles gostam do modo de vida ocidental, 
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europeu e americano e querem adoptá-lo, porque têm mais conforto material. Nem é preciso 
fazer-lhes qualquer tipo de lavagem ao cérebro. Eles querem ter comida, roupa, bens materiais, 
entretenimento. Fez-se a abertura democrática. Instalou-se a televisão. 
 
Apesar de não existir, propriamente, o conceito de democracia nas sociedades tradicionais, 
surgiram esses anseios. Mesmo entre os Balantas que tinham um sistema mais igualitário, 
surgiram esses anseios. Essa igualdade tem que ser vista com um certo cuidado, porque são 
sociedades horizontais, com sistemas muito rígidos sobre a questão da posse de bens. Os 
guineenses gostam de falar, de exprimir as suas ideias e nessa altura, dado o regime político 
instalado, não o podiam fazer. 
 
Em termos globais, a avaliação que faço é que a nível profissional, não senti uma realização por 
aí além. Podia ter feito melhor, se houvesse outro tipo de enquadramento. No entanto, faço uma 
avaliação positiva em termos do meu percurso pessoal, do contacto com outras pessoas, da troca 
de pontos de vista, mas poderia ter feito melhor.  
 
Isto não é uma culpabilização, porque na altura eu não tinha nem maturidade, nem formação 
suficientes para ter feito melhor. Fiquei com uma ideia do que é dar aulas, aliás tinha que ficar, 
porque foram quatro anos de ensino. Foram anos muito ricos para a minha vida, em que aprendi 
imenso. Não foram anos perdidos.  
 
Não aprendemos apenas nas faculdades. Não aprendemos só a nível intelectual; há uma série de 
coisas que são bem mais importantes e que não aprendemos só na faculdade, vamos 
aprendendo.   
  
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência como cooperante o que diria?  
J.: Isso é difícil. Foi uma experiência de vida riquíssima. Foi uma aprendizagem de vida muito, 
muito rica. 
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
J.: Eu tinha uma grande preocupação em transmitir-lhes a ideia de que havia outros pontos de 
vista, outras atitudes, que tinham a possibilidade de pensar com a própria cabeça, que deviam ter 
responsabilidades nos seus próprios caminhos. Lá, ainda mais do que aqui, havia a noção de que 
as coisas vinham de fora. Eu punha muito a tónica nas capacidades pessoais, no esforço que 
cada um devia desenvolver. Eu primava por passar estas ideias. 
 
O contributo que dei, para além de transmitir conhecimentos sobre a História de outras 
sociedades, sobre a História Universal, foi incutir-lhes o espírito crítico. Aproximei realidades 
diferentes. Estudaram a História de África sob outro ponto de vista, se calhar mais europeu, 
embora eu me esforçasse por dar o mais objectivamente possível os conteúdos programáticos.  
 
Havia todavia aquela simpatia pela História Africana, visível pelos manuais, por exemplo 
quando referiam as questões alusivas às guerras de libertação, mas eu transmitia-lhes isso de 
forma crítica. Até porque nessa altura a situação política não permitia grandes aberturas. Os 
meios de comunicação social escasseavam, a sociedade era muito fechada. O professor era o 
canal que fazia a ligação com o exterior. 
 
Por exemplo enquanto dei aulas no Centro Cultural eu fui adquirindo livros, cada vez que vinha 
a Portugal, para trabalhar com os alunos. A biblioteca do Centro era pobre e se eu não tivesse 
essa preocupação, não tinha feito nada. 
 
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
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J.: Tive momentos em que me apeteceu apanhar o avião e vir embora, sobretudo quando foi a 
história do Paulo Correia. Aliás eu tive vontade de apanhar o avião e depois apanhei-o e vim-me 
embora. Eu não era amiga do Paulo Correia, nem sequer o conhecia. Ele era um chefe Balanta e 
foi acusado pelo Nino Vieira de ter feito um golpe de estado. Ninguém percebeu, como é que 
tinha havido um golpe de estado, se ninguém tinha visto nada. Ele resolveu prender uma série 
de chefes Balantas, que foram torturados até à morte. O Mário Soares ainda interferiu pelo 
Paulo Correia, quando ele estava vivo, mas já cegara com a tortura e não estava em condições 
de ser apresentado a ninguém. E mataram-no.  
 
Para mim foi o culminar de determinadas coisas, das quais eu já estava farta, como as prisões 
arbitrárias, as execuções sumárias, etc. Não havia gasóleo para os barcos irem buscar peixe a 
Bubaque para as populações, mas havia para ele, Nino Vieira, mandar buscar sardinhas, de 
helicóptero. Isso sabia-se, porque a sociedade era pequena e fala-se. Custava-me muito ver as 
populações a passarem mal, sofrerem e coexistir, em simultâneo, um esbanjamento de riqueza 
estatal, uma prepotência total... quer dizer, era o Nino Vieira, mas isto é comum em África. 
 
Eu acabava por ter consciência que os sistemas de cooperação, incluindo a cooperação técnica, 
colaboravam com aqueles regimes. Se se quisesse podia-se mudar a situação… Bem, não sei se 
podia mudar alguma coisa, porque o Mwgabe está ostracizado e faz o que quer e bem lhe 
apetece.  
 
A.C: Como era o seu quotidiano? 
J.: Para além das aulas, viajei muito pelo interior. Nós íamos em grupo. Organizávamos viagens 
em grupo. Havia malta que fazia essas viagens para o interior através da candonga, mas eu 
nunca o fiz. Nessa altura já vivia com o António e ele tinha carro e deslocávamo-nos no carro 
dele. Não tínhamos medo. 
 
Os cooperantes viajavam e eram bem acolhidos pelas populações locais. Às vezes, quando 
viajávamos os carros ficavam atolados, rebentavam os pneus, acabava o combustível e as 
pessoas socorriam-nos. Aparecia um grupo que carregava o carro, alguém mudava o pneu…  
 
Dormíamos em casa de guineenses sabe Deus como… Eles faziam aquele frango à cafriela, 
cheio de pimenta malagueta e nós suávamos imenso, por todo o lado. 
 
Mas se tínhamos algum problema aparecia alguém para ajudar. Eram muito generosos. Nós 
víamos que eles tinham muito pouco, mas davam o pouco que tinham. 
 
Nunca houve problemas do género: são brancos, portugueses, colonialistas, etc.…pelo 
contrário, quando sabiam que nós éramos portugueses, ainda nos recebiam melhor. Eles 
queixavam-se dos russos. Diziam que não eram simpáticos. Isso até poderia ter a ver com a 
questão da Língua, mas que eles se queixavam, queixavam. 
 
O que eu posso dizer é que não se passa por uma experiência de cooperação sem ter contacto 
com as populações locais. Não se fica incólume. Eu aprendi imenso. As pessoas, aqui em 
Portugal passam a vida a queixar-se que não têm isto ou aquilo, que são pobres, que são 
desgraçadas, e que são não sei quê. Lá eu passei automaticamente a ser rica, porque aprendi 
através da vivência, que há pessoas que subsistem com muitíssimo menos e com muitas 
dificuldades e que, contudo, vivem. As vezes conseguem manter uma alegria e uma 
solidariedade entre elas, que são invejáveis, se comparadas com as nossas atitudes dos países 
ditos mais “civilizados”. 
 
Na realidade, eu nunca senti que aquelas pessoas fossem estranhas para mim, apesar de as 
nossas culturas serem diferentes e existirem modos diferentes de ver as coisas. Essas barreiras 
não significavam nada para mim. Era muito fácil partilhar estados de espírito como a alegria ou 
a tristeza.    
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Aproveitei para ir a Bubaque, Varela, Senegal, Gâmbia, Cabo Verde. Viajei bastante. Nas férias 
vinha também a Portugal. 
  
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
J.: Para já acho que os programas de cooperação deviam ser remodelados e praticar-se uma 
cooperação a sério. Depois dar formação às pessoas antes de irem. Essa formação devia incidir 
sobre as funções que iam desempenhar, bem como sobre a zona para onde iam. Seleccionar 
muito bem os cooperantes, nomeadamente através de testes psicotécnicos. Não interessa só a 
competência profissional. 
 
Eu vi muitas pessoas que não tinham ido bem para lá e quando chegaram ficaram ainda pior, em 
termos psicológicos. Viram-se confrontadas com uma realidade diferente, com a carência de 
bens, com o clima, com as doenças, com populações diferentes e isso não era nada benéfico 
para a própria cooperação. Alguns foram-se tornando racistas, com um discurso do tipo: “os 
pretos isto e aquilo” e à partida não eram. 
 
A situação também não ajudava em nada. Havia postos de controlo quando se saía de Bissau. 
Eram situações desagradáveis. Eram os Ministérios que não funcionavam. Havia muita 
corrupção. Pediam isto e aquilo para desempenharem as funções e as pessoas iam-se fartando e 
tornando-se racistas. Era um racismo verbal e verbalizado entre os cooperantes.  
 
Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido?  
J.: Acerca da questão da cooperação, acho que o governo português devia preparar melhor os 
cooperantes, ter um programa com objectivos e finalidades bem definidos, porque não se 
entendia bem qual era a política de cooperação. Deviam fazer reuniões prévias com as pessoas 
antes de irem para África. Os licenciados deviam ser profissionalizados.   
 
Percebia-se que a ideia da cooperação era ajudar a formar novos quadros. Mas não basta haver 
um objectivo geral, tem que haver metas, uma metodologia de trabalho, balizas para o 
desempenho dessas actividades, por parte dos cooperantes e das entidades tutelares. Os órgãos 
responsáveis pela definição dessa operacionalização deviam fazê-lo de forma mais visível. 
 
Acho que deviam inserir a política de cooperação de forma alargada, no âmbito da CPLP, tendo 
em conta a questão da Língua Portuguesa as diversas culturas, etc. Devia haver uma coisa 
muitíssimo bem pensada, para que em termos culturais houvesse a projecção do nosso país e de 
todos aqueles que têm a mesma herança linguística. Por outro lado devia existir uma ajuda mais 
efectiva às pessoas de lá: a formar quadros, a preparar pessoas capazes de desempenhar bem as 
suas funções.  
 
Queria ainda referir que também não existia nenhuma união entre os professores cooperantes. 
Aquilo funcionava como um microcosmos. Era como se fossemos um grupo de bactérias que 
estávamos numa lamela. Ninguém estava capacitado para viver num ambiente que não era o 
nosso. Reproduzíamos o nosso ambiente, mas a um nível mais restrito. As pessoas fartavam-se 
umas das outras e surgiam problemas de relacionamento. Não havia nenhuma entidade que 
gerisse esse mal-estar. 
 
A Embaixada comemorava o 10 de Junho e nada mais. Não perguntava aos cooperantes como é 
que estavam; não ia às escolas. Não se informavam; não sabiam que trabalho as pessoas 
estavam a fazer. Não media se os objectivos da tal cooperação estavam ou não a ser cumpridos. 
Não houve qualquer tipo de trabalho, do que acabei de referir, nos 4 anos que lá estive. 
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A.C.: Quer juntar alguns materiais que considere relevantes para esta investigação? 
J.: Eu deixei tudo na Guiné, incluindo trabalhos de alunos que queria guardar. Mas, depois 
como não foi possível transportá-los, a pessoa que estava encarregue de tal tarefa deitou tudo 
fora.   
 
A.C.: Acha que a realização da entrevista decorreu como tinha previsto? 
J.: Sim. 
 
A.C.: O que achou da entrevista? 
J.: Foi importante falar da minha experiência. Eu adorava a Guiné, as pessoas, aquela bicharada. 
O calor não me incomodava. Ensinei algumas coisas aos meus alunos. 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
J.: Acho que tem interesse estudar a cooperação para se aprender o que não se deve fazer. Acho 
que os cooperantes nunca foram valorizados. 
 
A.C.: Quer indicar-me um cooperante para a próxima entrevista? 
J.: Sim. O Íbico. Ele está ligado à Educação e seria interessante. 
 
A.C.: Muito obrigada pelo tempo que me dispensou. Depois, vou enviar a entrevista para 
ler, corrigr ou acrescntar o que entender. 
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Entrevista: Íbico 
 
Data: 4 de Abril de 2005  
Duração da entrevista: Cerca de uma hora e tinta minutos. 
 
Bloco A: Legitimação da entrevista. 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
I.: Não. 
A.C.: Importa que a entrevista seja gravada? 
I.: Sim pode.  
A.C.: Posso tomar notas? 
I.: Como queira. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Doutorado em História da Educação 
Início da actividade docente: 1981 
Início da actividade como Cooperante: 17 de Setembro de 1982. 
Exercício da actividade de Cooperante: 1 ano lectivo. 
Disciplinas leccionadas no âmbito da Cooperação: História. 
Cargos: Coordenador de grupo disciplinar 
 
A.C.: Porque é que decidiu ir dar aulas? 
I.: Eu estava no último ano do curso de História quando decidi ir dar aulas. Concorri ao mini 
concurso, a horários incompletos. Era uma forma de ganhar algum dinheiro e simultaneamente 
ir acabando a licenciatura.  
 
Apesar de ter preferência pela área da investigação, eu sabia que, em termos práticos, a saída 
para aquela licenciatura era a docência, por isso decidi fazer a experiência e concorri.  
 
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
I.: Tinha sido colocado pelo mini-concurso. Era contratado. 
 
A.C: Que entidades contactou quando decidiu ir cooperar para África? 
I.: Se bem me lembro fui à Avª Duque d’Ávila aos serviços da cooperação. 
 
A.C.: Recebeu todas as informações /apoios que julgou necessários? 
I.: No momento penso que a Direcção Geral de Cooperação deu as informações básicas.  
 
Depois de ter sido seleccionado houve uma reunião com um representante do governo 
guineense, em Lisboa, num hotel ou residencial que se chamava D. Estefânia, na rua da 
Estefânia. Aí fiquei com algumas ideias, apesar de não se terem concretizado muitas das coisas 
que tínhamos projectado. 
 
A. C.: Que tipo de preparação profissional realizou? Foi munido de recursos educativos? 
I.: De forma estruturada não fiz qualquer tipo de preparação profissional, em parte porque os 
órgãos que a deviam garantir não se preocuparam com ela, tanto do lado português, como do 
guineense. 
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Por outro lado éramos muito jovens e os concursos, em Portugal, não exigiam formação 
profissional. Não estávamos muito conscientes do que, realmente, era ser professor. Estávamos 
todos inconscientes (risos) face à profissão docente… Éramos todos jovens… e do ponto de 
vista profissional, não tínhamos habilitações. 
 
Lembro-me que tive uma preocupação. Como eu não conhecia nada de História de África e 
considerava isso uma lacuna, comprei vários livros de História de África. Comecei a lê-los, 
mesmo antes de partir. Acabei o curso pouco antes de ir, portanto estava com bastante trabalho.  
 
Numa fase inicial fui lendo e depois à medida das necessidades aumentei as minhas leituras. 
Penso que foi a única preocupação particular, do ponto de vista de algum aperfeiçoamento de 
conhecimentos académicos. A minha experiência de docência no ano anterior dava-me uma 
certa margem de manobra e eu pensava que conseguiria gerir aquilo sem grandes problemas.   
 
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação? 
I.: A ideia de cooperar surgiu na sequência de conversas entre colegas. Foi-se falando. A 
possibilidade de enveredarmos por esta área era interessante, porque significava a garantia de 
um ano de trabalho lectivo. 
 
Por outro lado, como estávamos na década de oitenta, havia alguns ideais sobre o Terceiro 
Mundo e a cooperação era vista como uma forma de se ir ajudar povos que estavam em 
dificuldades. Era um contributo nosso para com a África. 
 
A partir daí a ideia foi germinando no seio de um grupo de colegas e depois decidimos pedir 
informações. Portanto, tentando alinhar todos os factores: éramos jovens, idealistas; apesar 
daquela fase mais politizada já ter passado, havia alguma vontade de contribuir para as 
transformações sociais; a solidariedade internacional acabou por ser canalizada, não para opções 
políticas, no sentido estrito, mas para algo que nos parecia mais capaz de unificar, que era a 
cooperação com os países do Terceiro Mundo. Neste caso seriam os PALOP’s, com os quais até 
tínhamos afinidades. Esta foi uma das razões, tendo em conta o nosso idealismo da época, que 
não seria, obviamente, igual nos tempos actuais. 
 
Depois, a minha opção foi mais cultural e pessoal, simultaneamente; essa vontade de ter uma 
experiência diferente, forte, marcante; ir para um país muito diferente, era sem dúvida uma 
motivação importante. 
 
O facto de se ter criado uma dinâmica de grupo, de existir uma grande articulação entre os 
elementos do grupo, porque era um grupo razoável, foi uma situação que facilitou a perda de 
receios e fez com que as pessoas embarcassem nessa aventura.    
 
Em último lugar e penso que com algum peso, na época só conseguiríamos colocação em mini-
concurso e não sabíamos quando, portanto esta era uma condição favorável num futuro 
próximo, porque assegurávamos um ano lectivo de trabalho. 
 
A.C.: Foi sozinho ou com a família? 
I.: Fui com o grupo de amigos. 
 
A.C.: Como imaginava a África que iria encontrar? 
I.: Foi a minha primeira experiência africana e a única. Foi uma experiência marcante, porque 
quando reencontro pessoas que estiveram lá, acabamos sempre por falar muito da Guiné e da 
África em geral. 
 
Não consigo recuperar as representações daquela época, porque até corro o risco de as misturar 
com a experiência posterior. Mas, nunca imaginei que aquilo fosse tão pobre e que tivesse um 
clima tão rigoroso. 
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Nunca esperei que o clima fosse tão difícil. Quando desembarquei senti um bafo e um cheiro 
que nunca mais vou esquecer. Aliás, nunca mais o senti… aquele calor …um cheiro quente …à 
terra… a humidade…. Quando desci do avião senti-o. 
 
Mas a maior desilusão foi o sistema político. Na época havia algumas ilusões em relação aos 
regimes políticos que vigoravam. Não tanto comigo, mas com algumas pessoas que iam 
comigo. Imaginava-se um determinado modelo socialista e confrontamo-nos com uma imensa 
burocracia. Havia corrupção a vários níveis. Havia um grande distanciamento entre as elites 
políticas e com poder económico e o resto da população e isso tirou-nos algo que restava das 
nossas crenças nesta terceira via. 
 
Nós fomos logo depois do golpe de Estado perpetrado pelo Nino Vieira. O país sofria de uma 
grande desorganização económica e social. A parte social desiludiu-nos. Nunca pensei que fosse 
tão difícil fazer algumas coisas, que aparentemente pareciam tão fáceis. 
 
A.C.: Quando chegaram a Bissau estava alguém à espera desse grupo de cooperantes? 
I.: Esperámos algumas horas até se resolver a logística. Estava lá um representante do governo 
guineense, da área da educação. Depois fomos para o hotel. Esperamos um bom par de horas, o 
que nos fez cair na realidade. Aí começamos a ver que as coisas não eram como pareciam. 
Houve uma revista detalhada às bagagens, o que nos mostrou que estávamos num país diferente 
do que tínhamos deixado. 
 
O grupo foi dividido em dois carros e fomos levados para os alojamentos. Primeiro fiquei no 
Hotel 24 de Setembro e depois fui para o antigo lar. Depois entrou-se na rotina: comia na 
pensão da dona Berta. 
 
A.C.: Conhecia as finalidades e os objectivos inerentes aos programas do governo 
português para a área da educação? 
I.: Concretamente não. Das finalidades dos programas… já não me recordo. Sabia qualquer 
coisa. 
 
A.C.: Como obteve essas informações? 
I.: Lembro-me de ter pedido alguns documentos quando fui à Avª Duque d’Ávila, mas não eram 
muitos e pouca ou quase nenhuma informação recolhi. 
 
A.C.: Conhecia a estrutura e funcionamento dos serviços da Cooperação? Perante um 
problema sabia com quem devia contactar?  
I.: Não. Nessa altura éramos jovens e não pensávamos em problemas. Por exemplo, agora 
quando viajo para o estrangeiro faço sempre seguros. Nessa época não se pensava em nada disso 
e acho que ninguém pensou. 
 
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
 
A.C.: A partir de que momento se considerou cooperante?  
I.: É difícil… (risos). Pelas razões que já indiquei senti-me professor cooperante desde o início. 
O assinar o contrato não me provocou qualquer sentimento mágico.  
 
Foi uma construção lenta. Depois comecei a dar aulas e senti-me professor cooperante. Comecei 
a estabelecer laços com os alunos, logo desde os primeiros tempos.  
 
A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
I.: Sim. Nos primeiros tempos fomos logo apresentados a outros cooperantes que já estavam no 
ensino e noutras áreas. No ensino havia uma rotação muito grande. Havia alguns que já lá 
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estavam e que foram importantes para a nossa integração. Tivemos algum relacionamento, na 
fase inicial, com cooperantes de outras áreas, como médicos, engenheiros, etc. 
 
A.C.: Se tivesse que traçar um perfil de professor cooperante como o faria? 
I.: O perfil…era um perfil de professor não profissional. As pessoas estavam a aprender muito. 
Esse ano, realmente, foi um ano de aprendizagem, pensando-se no que seria ideal. 
 
Contudo, havia colegas que já estavam lá e que eram profissionais, no sentido formal, com anos 
de experiência. 
 
Eu até tinha tido um ano de experiência incompleto, mas a maioria não tinha nada. Muitos 
nunca tinham dado aulas, porque os cursos não contemplavam essa dimensão. Muitos não 
teriam alguns elementos que caracterizam o profissionalismo docente e penso que isso seria 
uma condição importante para serem profissionais. 
 
Na época as condições eram diferentes. Éramos jovens e idealistas. Pensando bem e dadas as 
circunstâncias, os jovens que foram, com vinte e tal anos, encontraram situações adversas e 
trabalharam sem condições nesse ano. Todos se esforçaram e fizeram coisas positivas. Não 
havia condições para se ser um bom professor. 
 
De facto teria sido melhor se todos fossemos profissionais, mas não éramos. Depois havia 
aqueles que foram com o objectivo de ganhar algum dinheiro, mas era uma minoria. Outros 
foram com aquele espírito aventureiro. Outros com vontade de ajudar o povo, com a iniciativa 
de se integrarem culturalmente. 
 
Depois, as circunstâncias difíceis foram alterando algumas das representações iniciais em 
relação ao Outro (o povo guineense). 
 
De qualquer forma esta caracterização das pessoas não corresponde ao que seria ideal para hoje.  
 
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte da direcção da escola? 
I.: Não me consigo recordar se haveria algum tratamento especial por parte da direcção da 
escola para connosco.  
 
Os portugueses eram bem vistos e aceites. Tínhamos uma boa ideia do director da escola, o 
Alexandre Furtado, com quem mantínhamos excelentes relações, não só com ele, mas com 
outros elementos da direcção.  
 
Mas, por exemplo, com a elite política, com quem contactámos, havia, por parte de alguns um 
sentimento anti-português bastante nítido. 
 
Mas, globalmente, havia uma boa relação e até afectiva para com os portugueses, se pensarmos, 
por exemplo, nos alunos. 
 
A.C.: Como era tratado pelos restantes professores? 
I.: Nunca tive qualquer tipo de problema, a nível do relacionamento pessoal, com outros 
colegas. Há sempre situações complicadas que cada um tende a resolver por si próprio, quer seja 
com alunos, quer seja com colegas. 
 
Os relacionamentos mais complicados com colegas ocorreram com professores cooperantes 
portugueses. Tanto quanto me lembro, as pessoas funcionavam em círculo fechado e iam-se 
acumulando tensões e a uma certa altura a gestão das relações passou a não ser fácil. Havia 
algumas situações de conflitos latentes, com alguma tensão, mas entre os cooperantes 
portugueses. 
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Com os colegas guineenses não houve problemas. Houve com outras pessoas, mas não comigo. 
 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
I.: Não ia muitas vezes à Embaixada, mas ia ao Centro Cultural Português. Ia ler livros de 
literatura portuguesa e requisitava-os. Havia colegas que davam aí aulas, mas eu nunca dei. Ia, 
também, ao Centro Cultural Francês ver filmes e ler livros. 
 
Em relação à nossa Embaixada foi uma desilusão para nós. No início ia lá para tentar resolver 
alguns problemas que se colocavam aos professores. Houve promessas que não se 
concretizaram; não tivemos as situações que esperávamos de vida e de trabalho. Os primeiros 
meses foram muito reivindicativos, quer junto da embaixada, quer junto das autoridades 
guineenses, com alguns momentos de tensão e de complicação. 
 
Havia uma comissão que preparava as reivindicações, da qual fiz parte e que realizava reuniões 
com o embaixador, com o encarregado de negócios e talvez com o secretário. Lembro-me que o 
adido militar, de então, se relacionava com os professores e tentava ajudar, sem grande sucesso.  
 
Quando o Dr. Luís Fontoura foi à Guiné, na altura era Secretário de Estado da Cooperação, com 
o General Ramalho Eanes, foi de surpresa ao lar masculino e ao meu quarto, em particular, para 
ver em que condições vivíamos; portanto foi observar in loco a situação e apurar as razões das 
nossas reivindicações. 
 
A Embaixada funcionava com alguma lentidão e tinha dificuldades em dar uma resposta às 
nossas necessidades; daí a nossa desilusão, porque não recebemos o apoio de que estávamos à 
espera, o qual não se concretizou.  
 
Lembro-me de ter participado nessa comissão que reivindicou junto de várias pessoas da 
Embaixada. Eu tinha alguma tendência para ser eleito, nessa época, para essas comissões 
(risos). Pertencia sempre aos órgãos que se criavam. Lembro-me de uma famosíssima reunião 
que houve no liceu e à qual compareceu um indivíduo do Ministério da Educação guineense, a 
quem eu disse: “ As nossas reivindicações são…”. Ele respondeu, furiosamente: “ Aqui não há 
reivindicações.” (risos) Foi uma das coisas que nunca mais me esquecerei. Para além de não 
haver reivindicações, na Guiné, ele pretendeu demonstrar-nos que os cooperantes não deviam 
ter qualquer tipo de reivindicação. 
 
A.C.: Como é que essa comissão, que representava os cooperantes, reagiu? 
I.: Algumas coisas foram-se resolvendo. Simultaneamente fomo-nos integrando e interiorizando 
o que era habitual. Houve colegas que conseguiram melhorar as suas condições de alojamento. 
Mas, no meu caso, que morava num sítio péssimo continuei a viver num sítio péssimo. Fiquei a 
morar no lar durante um ano, situação que era provisória e que se tornou definitiva. Acabei por 
me integrar, mas as condições eram realmente péssimas. 
 
As casas de banho eram colectivas. Havia homens de um lado e mulheres do outro. Havia 
alguma promiscuidade. Acabava por não haver qualquer separação de géneros. Os quartos não 
tinham redes mosquiteiras. As janelas tinham redes, mas os mosquitos arranjavam sempre 
maneira de entrar. A solução nos primeiros tempos de desespero foi a de usar repelente, por um 
lado e ventoinha, por outro. Já nem me lembro se fui eu que comprei a ventoinha ou se ma 
deram. Lembro-me que no início não havia e fizemos reivindicações, bem como para as redes 
mosquiteiras, que nunca as puseram.   
 
A.C.: Acha que havia diferenciações entre os professores cooperantes portugueses e os de 
outras nacionalidades? 
I.: Havia cooperantes de várias nacionalidades: russos, cubanos, alemães, brasileiros. A nível de 
relacionamento humano, os portugueses tinham melhor relacionamento com os guineenses. 
Eram mais abertos. 
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Os cooperantes de outras nacionalidades eram bastante mais fechados, quer para com os 
guineenses, quer para com os portugueses. Fechavam-se por grupos de nacionalidade. Alguns 
não iam à sala de professores, excluindo-se de um certo relacionamento social. 
 
Havia a barreira da língua, mas eles não se misturavam. Estou a lembrar-me dos soviéticos e dos 
cubanos que evitavam qualquer relação humana. Fora do contexto de trabalho não se 
relacionavam, nem connosco, nem com os guineenses. 
 
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
I.: Foi um percurso… É um momento que a pessoa nunca mais esquece, apesar de só lá ter 
estado um ano. Nunca mais se esquece, não pelo exercício da profissão em si, mas pelo contexto 
de vida e das relações humanas que lhe está associado. Foi uma experiência muito marcante 
para o resto da minha vida e que deixou marcas.  
 
A.C.: Sentiu-se professor cooperante ou apenas professor? 
I.: Professor cooperante. Foi uma situação que me acompanhou desde o início. A própria 
situação concreta, as pessoas com quem lidávamos, os alunos, tudo isso nos conduzia à situação 
de professor cooperante. Não sei… tudo quanto poso reconstruir, agora… não foi só sentir ser 
professor, mas sentir ser professor cooperante.  
 
A.C.: Acha que, em termos sociais, os cooperantes eram reconhecidos como um grupo 
social diferenciado? 
I.: Sim. Penso que sim. Os guineenses viam-nos como uma elite que tinha dinheiro, privilégios, 
o que não era verdadeiramente verdade, sobretudo no que diz respeito aos docentes cooperantes. 
 
No que diz respeito aos cooperantes, tanto quanto me lembro, havia grandes diferenciações. 
Havia os privilegiados com boas condições de vida e trabalho, com casas boas, com ar 
condicionado. Eram coisas que eles tinham e eu não.  
 
Poderemos dizer que havia os cooperantes de 1ª e os de 2ª, neste último caso os mais 
desfavorecidos. Isso era muito marcante. Era muito marcante entre os cooperantes das várias 
áreas. No início mantinha relações com os cooperantes de várias áreas, mas depois deixei de as 
ter (risos) … é uma das poucas coisas que me lembro. Eles olhavam para nós como se nós 
fossemos inferiores (risos) e nós víamo-los como privilegiados (risos). O afastamento era a 
nossa reacção à situação. 
 
Relativamente à elite guineense, viam-nos como próximos. Eu fui convidado para algumas 
festas onde estavam ministros. Mas funcionava uma certa lógica: os professores cooperantes 
estavam abaixo dos outros cooperantes. Havia a lógica dos privilégios, pelo que os cooperantes 
eram alinhados como um grupo privilegiado, porque auferiam bons vencimentos. Mas, 
simultaneamente, funcionava a lógica da diferenciação. Os professores eram desvalorizados.   
 
Os alunos e a população em geral viam-nos como um grupo privilegiado, o que nem sempre 
correspondia à realidade das nossas disponibilidades financeiras e das nossas condições de vida.   
 
A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
I.: Maior atracção… (risos) Medos? … Bem eu à certa altura andava obcecado pelos problemas 
de saúde e já me imaginava a ser evacuado por esse motivo. Foi numa altura em que tive com 
um problema grave de saúde e um colega fora evacuado com problemas de foro psíquico. 
 
No início a pessoa é muito descuidada, sobretudo com a água. Bebia-se a água sem qualquer 
tipo de precauções e então tive problemas intestinais e fui parar ao hospital. Estive, pelo menos 
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um dia, a soro. Digamos que a questão da saúde era o que mais preocupava as pessoas. A certa 
altura começou-se a tomar consciência que se podia ter problemas de saúde graves, pelo que era 
essencial tomar-se algumas precauções particulares. 
 
A atracção…penso que foi o contacto cultural, como o foi para muitas pessoas. Descobrir 
culturas diversificadas. Recordo-me das festas guineenses que se realizavam no interior do país. 
Fui várias vezes para o interior, na candonga, primeiro com um grupo de colegas e depois, à 
medida que me fui integrando, ia com os guineenses ou com outros portugueses. Fui para Gabu 
e Bafatá. Fiquei em casa de guineenses. Essa relação cultural foi diferente…essa diferença 
cultural, esse contacto cultural tocou-me muito, até porque havia uma grande abertura da nossa 
parte para isso.   
 
A.C.: Que papel desempenhou, enquanto cooperante, entre uma Metrópole colonizadora e 
as ex-colónias? 
I.: Não sei se pensei muito nisso. Não pensei na presença portuguesa na Guiné. Mas, 
completando uma das respostas anteriores, porque isto agora é como se estivesse a fazer um 
puzzle, a presença portuguesa tinha pouca visibilidade. Era muito menor do que em relação 
àquilo que imaginávamos.  
 
As manifestações físicas e culturais portuguesas e isso sentimos logo, eram sensíveis nas 
cidades, particularmente em Bissau. Se caminhássemos para o interior eram muito ténues, o que 
demonstra que a presença portuguesa foi sobretudo a nível do litoral, nas grandes 
concentrações, mas na realidade não foi muito expressiva noutras partes do território. 
 
Não se pretendia dar continuidade à situação existente, a colonial, mas sim apoiar a cultura e 
contribuir para a divulgação da língua. Claramente que queríamos aprofundar a relação 
existente entre portugueses e guineenses.  
 
Essa questão da língua e da cultura, não era propriamente uma questão de neocolonialismo. O 
que é verdade é que fomos confrontados com uma situação em que a maioria da população não 
falava português, ou então dominava mal a língua. Lembro-me que existia uma tabuleta à 
entrada da escola que dizia: “ Proibido falar crioulo” (risos), o que não era real, porque nos 
intervalos todos falavam crioulo e nas aulas também se esqueciam dessa recomendação. Esta 
questão da língua foi uma situação que nos surpreendeu, porque não estávamos à espera que 
assim fosse. De qualquer forma acho que estávamos a contribuir para aprofundar as relações 
culturais e a difusão da língua, seguramente através das aulas e dos diálogos extra que 
mantínhamos.        
 
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
I.: (risos) Missão … nesse plano em que está assente a pergunta não. Penso que a resposta está 
contida na questão anterior. Tínhamos algumas ambições, às quais não podemos chamar de 
missão. No fundo havia algum idealismo terceiro mundista e portanto alguma vontade de 
contribuir para o aprofundar das relações entre Portugal e a Guiné. Depois vieram as desilusões 
que apelaram ao espírito de solidariedade mais sob um ponto de vista humano e cultural do que 
outro qualquer. 
 
Fomos confrontados com uma política muito frágil da parte do governo português, 
relativamente a esse aprofundar das relações culturais. Por exemplo o Centro Cultural Francês 
era bem mais activo que o português, que mantinha, apenas, a biblioteca aberta. Os franceses 
tinham uma política mais agressiva. Por isso eu criticava a nossa embaixada, dada a sua atitude 
de passividade. 
 
Por isso, entendíamos nós que a forma de compensarmos essa situação era dando o nosso 
contributo. À medida que o tempo ia passando, se tínhamos algum espírito de missão, ele foi, de 
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facto, esmorecendo, embora se tenham mantido algumas manifestações concretas de 
intervenção cultural.  
 
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
I.: É um pouco difícil estar a responder a isso sem estar a fazer retórica sobre esse assunto 
(risos). 
 
Eu dei História Universal e penso que transmiti valores como a solidariedade, a igualdade e 
outras competências, através das aulas. Mas acho que provavelmente o meu papel foi muito 
diminuto (risos). Se calhar se fosse noutra altura da minha vida teria dado mais. Noutras 
circunstâncias, com outra preparação, com objectivos mais definidos, em termos profissionais, 
teria sido melhor. Mas, pela idade que tínhamos, pelas condições de trabalho que tínhamos, foi 
o possível.   
 
Da minha experiência, acho que o capítulo das relações humanas foi o mais positivo. Mantive 
uma boa relação pedagógica com os alunos. Penso que consegui transmitir um pouco o que tem 
a ver com a pessoa, o cooperante em si.  
 
Face aos alunos que tinha imagino que contribui para outra visão global da História, 
fomentando um espírito crítico e a aquisição de valores culturais. 
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem à profissão? 
I.: Sim. Como é que dava aulas lá? (risos) Já não me identifico (risos), seguramente, com as 
opções pedagógicas de então. Provavelmente, não tem nada haver com o que fiz lá… a maneira 
como geri os programas… a maneira como dei as aulas. 
 
Como já tinha dado aulas um ano, em Portugal, o choque com a realidade, tal como se diz hoje, 
foi mais difícil nesse ano em que trabalhei com jovens de 10 e 11 anos, o actual 2º Ciclo. Era 
uma escola difícil, no Seixal, com muitos problemas disciplinares (risos) tal como hoje. 
Actualmente colaboro com os estágios pedagógicos, na área da formação profissional dos 
docentes e vejo que esses problemas persistem. A pessoa vai com ideais que não correspondem 
à realidade e como tal tenta-se não ser um professor autoritário e fazer-se uma gestão correcta 
entre liberdade e autoridade, o que nem sempre se consegue.  
 
Esse primeiro ano foi muito difícil em termos de gestão de grupo, por total inexperiência. 
Houve um desfasamento entre a realidade e o tal idealismo, não contribuindo para uma boa 
prática pedagógica.    
 
Na Guiné, em contraponto aos meus colegas que não tinham qualquer tipo de experiência e face 
ao público que tinha, adultos, não tive problemas particulares. Verifiquei que tinha maior 
apetência para trabalhar com adultos. Geri bem o grupo turma. Eram alunos extremamente 
agradáveis na relação pessoal; tinham as dificuldades ao nível do domínio da língua, mas 
tinham uma vontade enorme de aprender. Os problemas que surgiam e que não eram muitos 
iam-se resolvendo.   
 
Tentava dar aulas muito interactivas. Isso terá deixado algumas representações positivas junto 
dos alunos. Provavelmente, isso será um factor que fará com que os meus alunos se lembrem de 
mim como professor. De qualquer modo, acho que houve aspectos negativos, isto vendo as 
coisas criticamente. 
 
A.C.: Dava apenas aulas ou exercia outras funções? 
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I.: Eu fui coordenador do grupo disciplinar de História. Assumi o cargo em Janeiro, por 
substituição de um colega. A maioria dos docentes eram portugueses e houve uma reunião e por 
consenso chegou-se à conclusão que eu devia assumir o cargo. 
 
A.C.: Como eram as condições de trabalho? Como eram as escolas locais? 
I.: Eu dava aulas no anexo, distante do liceu e ao ensino secundário. Tinha turmas grandes. 
Primeiro dava aulas no liceu a turmas do 3º Ciclo, depois assumi o cargo de coordenador e o 
meu horário foi alterado. 
 
As salas eram desagradáveis, sobretudo as do anexo, que eram do tipo militar. 
 
Era difícil arranjar-se papel e outro tipo de material. Os testes eram feitos em stencil. Não havia 
manuais. Nós improvisávamos muito. Não havia fotocópias. Foi um trabalho artesanal. 
 
A.C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
I.: Poderia ter-me aplicado mais. A partir do momento em que me integrei melhor, ou seja a 
partir de Dezembro, senti-me bem comigo próprio e com os outros e acabei por não me 
arrepender da opção que tinha tomado. Depois não renovei o contrato, por opção própria. Penso 
que nunca mais me cheguei a arrepender, tirando a fase inicial, que foi muito difícil e depois de 
ter estado doente, acabei por gerir o resto do período com gosto.  
 
A.C.: Pensa que o exercício da sua profissão ao serviço da Cooperação constituiu uma 
oportunidade de progressão na sua carreira? 
I.: Sim, continuei na carreira docente e fiquei colocado pelo concurso nacional. Fui colocado 
antes das aulas iniciarem. Nesse ano fui logo colocado numa escola da área de Almada. Caso 
contrário, pelo mini-concurso só seria colocado em Novembro ou Dezembro, na melhor das 
hipóteses. Portanto esse tempo de serviço tornou-se vantajoso. 
 
Senti uma segurança maior ao voltar para cá e retomar as minhas funções como professor. Esse 
crescimento contribuiu para que eu conseguisse gerir os problemas pedagógicos de outra forma. 
Este ano na Guiné foi muito bom. 
 
A.C.: Sentiu satisfação no exercício da docência? 
I.: Sim. Sim. Posso dizer que esse ano contribuiu muito para a minha experiência profissional e 
para os anos seguintes. O meu regresso, aqui, foi muito forte. Senti que crescera imenso, apesar 
de ter sido só um ano.  
 
A questão que vejo hoje, de forma mais crítica, é a questão pedagógica. Nós carecíamos de 
técnicas e métodos adequados para aqueles alunos. O nosso conhecimento era quase nulo nessa 
matéria. A abertura que demonstrávamos contribuiu para uma boa experiência. 
 
A.C.: Viveu algum dilema, pessoal em particular? 
I.: Foi a questão da doença, que de facto me afectou. Depois tive outros dilemas de carácter 
pessoal, dos quais não vou falar aqui (risos). Na fase inicial é que me perguntava a mim próprio: 
“Porque é que vim para aqui?”.  
 
Aquele choque inicial, porque as coisas não corresponderam ao que se esperava, foi terrível. Era 
um mundo completamente diferente. Havia a vontade de descobrir, mas por outro lado, a maior 
parte estava ali sozinha, sem a família, sem enquadramento. Eu pensava: “O que é que eu estou 
aqui a fazer?” (risos). 
 
Houve dilemas profissionais relacionados com as aprendizagens e com as opções tomadas, mas 
nada de relevante. 
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Lembro-me de que alguns alunos a quem eu dava aulas pertenciam ao PAIGC e já trabalhavam 
e às vezes utilizavam um discurso anti-português, racista ao invés e às vezes até agressivo. Não 
eram muitos: dois ou três. Ainda por cima viam o grupo de professores cooperantes como 
privilegiados. Mas eu, com bom senso, consegui gerir essa situação e no fim tornaram-se 
amigos. A experiência pedagógica não era muita para tratar desses assuntos e funcionava muito 
com o bom senso e com a intuição. Consegui fazer uma boa gestão dos grupos turma. Eu pu-los 
a pensar sobre os assuntos.  
 
Neste domínio, da gestão científico-pedagógica, foram-se pondo alguns dilemas. A relação que 
estabelecíamos com algumas pessoas punha-nos em situações desagradáveis, por causa de uma 
situação predominante que nós poderíamos chamar de “cunha”. 
 
Vou relatar uma situação que se passou, resultante da amizade que estabeleci com algumas 
pessoas da elite. Havia um casal de quem me tornei amigo e a certa altura, ela candidatou-se a 
exame. Cheguei a ter pressões de um e de outro, para lhe dar a conhecer a prova antes dela a 
realizar. Foi uma situação complicada de gerir. A solução passou por eu fingir que não percebia 
o que ela queria e prontifiquei-me a dar-lhe explicações sobre a matéria que eu tinha trabalhado 
e que possivelmente sairia no exame. Tive que me abstrair desta situação quando fiz o exame.  
 
Havia alunos que apareciam e se ajoelhavam e agarravam-me as pernas para eu os passar. Isso 
era frequente e habitual. A pessoa era muito pressionada, constrangida para os beneficiar, 
sobretudo porque eram alunos candidatos às bolsas portuguesas.  
 
Por vezes, da parte feminina, havia tentativas de sedução para as passar e era complicado. 
Houve conflitos com cooperantes por causa disso. Isso afectou-me um bocado. A pessoa era 
muito jovem e podia ser sensível a essas situações, sobretudo para pessoas que nos tinham 
aberto as portas lá para as boas relações sociais. Houve dilemas humanos complicados, porque 
realmente éramos ingénuos, mas as relações humanas construídas não eram tão ingénuas quanto 
pudéssemos pensar. 
 
A.C.: Como interagiu com as populações locais? O contacto com essas populações 
influenciou o seu exercício profissional? Desvirtuou ou fortaleceu os seus ideais? 
I.: Eu tinha uma grande preocupação em conhecer a cultura guineense e como já disse, fui muito 
para o interior ver as festas locais. Essas incursões ao interior funcionavam como motivação 
para esse contacto cultural. Foi uma atitude muito positiva da maioria dos cooperantes. Refira-
se que alguns reagiram mal à cultura guineense e ao povo em si. 
 
Os portugueses misturavam-se abertamente e prova disso são as relações afectivas entre 
cooperantes e pessoas guineenses. Acho que isso foi positivo. As pessoas eram interessantes e a 
cultura muito rica.  
 
Acabei por ficar com grandes relações de amizade com pessoas de lá. Tive uma namorada 
guineense, relação que me facilitou muito o contacto com a elite guineense.  
 
Nos anos subsequentes ainda me encontrei com pessoas que vinham a Lisboa, fruto dessa 
experiência sócio-afectiva muito quente, da qual me recordo muito.  
 
A.C.: A vivência dos nativos reflectiu-se na sua vivência pessoal? 
I.: Uma das coisas que me desagradava era a atitude subserviente por parte de algumas pessoas, 
fruto do tempo colonial. Era uma característica cultural marcante e difundida. Achei que eram 
vestígios do período colonial e do regime democrático, que de democrático não tinha nada, mas 
que no fundo ainda contribuiu para esse tipo de atitude, mesclado com a agressividade de 
alguns.  
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Como já referi tinha algum peso a reacção das pessoas mais envolvidas politicamente, mais 
escolarizadas, que culpavam os cooperantes, que continuavam a culpar, pelos erros do passado e 
isso desiludiu-me um pouco, em alguns momentos.  
Viemos menos crentes nas virtualidades destas relações entre raças, ou pelo menos não as vendo 
de forma tão idealista, talvez. Todo o percurso histórico, realmente, marcou a diferença, que 
depois foi visível no relacionamento entre negros e brancos, entre portugueses e guineenses.  
 
Mas, o gosto pela cultura e as relações sócio-afectivas que se estabeleceram influenciaram o 
meu modo de ser, de forma positiva, porque mantive contactos que só mais tarde esmoreceram. 
 
A.C.: Como eram as suas relações com os órgãos de gestão? E com os outros professores?  
I.: Eram boas. Trazendo à memória essa rede de relações, penso que os guineenses e os 
portugueses eram os que melhor se entendiam e que melhor se integravam. Os guineenses 
gostavam mais dos portugueses, do que dos russos ou dos cubanos, porque estes tinham 
determinados preconceitos para com eles. Havia uma relação mais fácil com os portugueses. 
 
A.C.: Quando surgiam conflitos como eram ultrapassados? 
I.: Enquanto fui coordenador, penso que nesse ano consegui coordenar com eficácia e sem 
problemas esta área disciplinar. Havia reuniões regulares, pelo menos uma mensalmente. 
Lembro-me de ter tido uma situação complicada, já no final do ano, com um professor 
cooperante português, mas consegui gerir a situação. 
 
A.C.: Havia algum coordenador de disciplina que pudesse intervir em situação de 
conflito? 
I.: Enquanto fui coordenador penso que geri os pequenos problemas que iam surgindo da 
melhor forma. 
 
A.C.: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países serem muito similares ao 
português? 
I.: Sobre os sistemas educativos, quero referir que não se pode falar de uma cooperação técnica 
no sentido das Ciências da Educação. Não se podia colaborar com eles, reformular programas, 
elaborar manuais, porque não havia cooperação nesse sentido, que pudéssemos chamar técnica. 
Havia uns professores que iam dar aulas, mas não me lembro de técnicos dos ministérios ou das 
universidades que pudessem colaborar na reformulação do sistema educativo.  
 
Eles não tinham uma Lei de Bases, não tinham nada; era a inércia do sistema colonial, que se 
mantinha. Nós tínhamos introduzido o leque curricular que funcionava cá.  
 
A.C.: Sentiu algum tipo de conflito decorrente dessa situação? 
I.: Não. Integrei-me e adaptei-me ao que existia. Nessa época, nós não éramos propriamente 
especialistas em Ciências de Educação. As questões curriculares não se nos puseram muito; 
puseram-se mais no plano estrito dos programas, nomeadamente a questão de História de 
África, que não conhecíamos. Nós conhecíamos a História Universal, eurocêntrica. 
 
A nossa inconsciência é agora clara, no que se refere às questões do domínio das Ciências da 
Educação. A nossa intervenção foi mínima. 
 
A.C.: Como eram os programas? E os manuais? Similares aos portugueses? Diferentes? 
I.: Não havia manuais e tínhamos que improvisar uns textos de apoio. As condições eram, 
relativamente, difíceis não conhecendo nós a História de África muito bem. Eu estava num 
segundo ano de aulas, sem profissionalização.   
 
O trabalhar com textos permitia que eles desenvolvessem o espírito crítico, a capacidade de 
análise, de síntese, algum distanciamento crítico, Ainda hoje trabalho assim. A estratégia que 
desenvolvi lá foi a do diálogo (pergunta/resposta) e discussão sobre os textos. 
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Eu fiz o programa que dei, ou pelo menos adaptei-o. Fiz uma gestão muito livre do mesmo. 
Acho que não o cumpri. Perdi muito tempo com os primeiros temas (risos). O programa 
abarcava temas de História Universal e uma parte de História de África. Se dei metade do 
programa foi muito. Era tudo muito elementar. 
 
Fiz textos de apoio, em stencil, que depois dava aos alunos, baseando-me nos livros que levei e 
nos que ia buscar ao Centro Cultural.  
 
Lembro-me que a certa altura se constituiu um grupo que iria elaborar os manuais. Os manuais 
que tinham chegado eram portugueses e não se adaptavam, nem à realidade, nem ao programa. 
No meu caso, nem sequer havia manual. 
 
A.C.: Como percepcionou as políticas educativas no país em que exerceu a Cooperação? 
Similares às portuguesas? Diferenciadas? Híbridas? 
I.: Era uma cópia do sistema educativo português, do tempo colonial. O liceu incluía todos os 
anos a seguir ao primário. De qualquer forma, também não era semelhante ao que vigorava em 
Portugal nesse ano. 
 
A.C.: Na sua opinião, quais seriam as razões para essa similitude?   
I.: Dá-me ideia que as coisas funcionavam assim por inércia da parte deles, mantendo-se 
“colados” ao velho sistema colonial. Por outro lado, a falta de quadros que pudessem repensar o 
sistema. Por outro, os cooperantes eram muito jovens, inexperientes, pelo que não podiam 
ajudar muito. Haveria um ou outro com mais experiência, mas isso não era significativo. 
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de a ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
I.: O balanço que faço como profissional foi o de uma boa experiência, num contexto diferente. 
Eu dei aulas a adultos, em que uma parte trabalhava e até eram pessoas importantes com cargos 
na rádio, em ministérios e foi uma experiência muito rica, pela diferença, pelo esforço a que me 
obrigou. Por um lado, o esforço da preparação científica; por outro, o esforço de adaptação 
àquele tipo de público, alunos adultos, aos discursos, ao meio… as adaptações culturais e isso, 
seguramente, do ponto de vista pessoal e profissional, estando eu na Guiné, era diferente.  
 
Faço uma avaliação positiva, sobretudo a nível da experiência humana. Depois isso vai-se 
relativizando e torna-se num percurso, dentro do meu percurso de formação profissional e 
humana. Agora relativizo-o, mas foi importante. Quando encontro outros colegas da altura, 
acabamos sempre por falar de Bissau. Como professor é evidente que esse não foi o meu ano 
mais importante, houve outros momentos importantes. 
 
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência como cooperante o que diria?  
I.: Eu utilizaria uma fórmula que já referi: “cresci muito nesse ano”. 
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
I.: O meu contributo para o ensino na Guiné foi diminuto, mas penso que foi algum. Tal como já 
disse com outras condições teria sido melhor. 
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
I.: O ser cooperante deixou marcas positivas e negativas. Evocando-as, idealizando-as, fazendo 
este exercício de memória é sempre assim…vêm mais as ideias positivas e a vontade de um dia 
voltar à Guiné, concretamente, ou à África em geral, de forma turística.  
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Neste momento, a minha Faculdade está a colaborar com Moçambique e é provável que um dia 
destes vá a Moçambique, numa missão de curta duração, no âmbito das aulas de mestrado. É 
evidente que me agrada voltar a África. Várias pessoas disseram-me e eu subscrevo, que quem 
vai a África fica com o vício de África e como tal gostaria de lá voltar. É obvio que isso se foi 
acumulando um pouco, com o multiplicar de experiências. Lembro-me que a seguir à 
cooperação esse desejo era mais forte, sobretudo devido ao forte relacionamento que construí 
com guineenses, mais do que com cooperantes portugueses. Acabei por ficar por cá, mas fui 
mantendo alguns relacionamentos humanos nos anos seguintes.  
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
I.: Não faço ideia em que ponto está a cooperação neste momento. Nessa altura não havia 
qualquer articulação entre MNE e ME, nem me lembro do ME fazer qualquer coisa de útil. Na 
embaixada não havia ninguém. 
 
O apoio das autoridades portuguesas era exíguo e isso aborreceu-nos. Tratava-se de uma atitude 
passiva, nula, em termos de afirmação da língua, da cultura em geral. Fizemos essa crítica ao 
director Geral da Cooperação quando se deslocou a Bissau. Neste momento, passados vinte 
anos, não sei o que terá mudado. Provavelmente a Guiné está mais deseestruturada devido à 
guerra. 
 
Em relação à cooperação portuguesa, neste momento, acho que deveria ser diferente. Por 
exemplo, a nossa Faculdade tem colaborado com Moçambique a nível dos cursos de mestrado. 
Mas, acho que deveriam ir técnicos da educação que aconselhassem, que ajudassem a produzir 
documentação, que reestruturassem os sistemas educativos, que colaborassem com as 
universidades locais. 
 
Se calhar os PALOP’s não estão todos ao mesmo nível e muitos já têm produção de muita 
documentação. No caso da Guiné, talvez não. Mas, continuo a achar que se devem estreitar as 
relações com estes países. Na comunidade onde me insiro, temos desenvolvido uma relação de 
intercâmbio com o Brasil. 
 
A cooperação pode ser concretizada por outras instituições, mas deve haver organismos estatais 
que a enquadrem. Já não faz sentido o voluntariado com pessoas sem formação.  
 
O governo português devia reforçar, politicamente, os laços culturais, nomeadamente na área da 
educação. Por várias razões, provavelmente, ainda não existe um relacionamento tão estreito 
com os PALOP’s, como o que existe com o Brasil; se calhar até pelas dificuldades que esses 
países enfrentam. 
 
A sugestão é que as relações privilegiadas com a Europa e com a América não apaguem a 
relação com os países lusófonos. 
 
Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido? 
I.: Em termos de política educativa, não me lembro de orientações nesse terreno. As 
recomendações eram muito concretas. A sensação que tenho é que era tudo muito inexistente. 
Nem me lembro de se falar em política educativa, embora estivéssemos muito atentos. 
 
Havia uma enorme falta de quadros. Os professores eram pessoas com muitas dificuldades, sem 
formação superior. Daí o tal vazio sob o ponto de vista da política educativa. 
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Penso que a cooperação não era levada a sério. Por exemplo, o papel do cooperante nunca foi 
valorizado. Isso dever-se-ia mudar, no sentido de se criar uma atitude que conduzisse à 
valorização desse papel e de ser possível uma melhor intervenção dos cooperantes. 
  
A.C.: Quer juntar alguns materiais que considere relevantes para esta investigação? 
I.: Deitei tudo fora e agora até trabalho nessa área da educação, da memória da educação. Seria 
interessante estudar esses materiais, mas não tenho nada. Guardei registos fotográficos 
pessoais… (risos). 
 
A.C.: Acha que a realização da entrevista decorreu como tinha previsto? 
I.: Sim. 
 
A.C.: O que achou da entrevista? 
I.: Normal. 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
I.: Acho que tem interesse estudar a cooperação. É de valorizar a dimensão educativa.  
 
A cooperação continua a ser importante. Penso que não deve haver muita investigação nesta 
matéria e como tal poderá ser uma forma de influenciar, de alguma maneira, a política do 
Estado. Dou o meu incentivo total aos investigadores que o queiram fazer. 
 
Há um desconhecimento nesta área e pouca abertura de entidades intermédias e alguma 
investigação poderá ser positiva para influenciar a cooperação com os PALOP’s. 
 
A.C.: Muito obrigada pelo tempo que me dispensou. Depois, envio a entrevista para ler e 
corrigir o que entender. 
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Entrevista: Témis 
 
Data: 6 e 12 de Abril de 2005  
Duração da entrevista: Cerca de 3 horas 
  
Bloco A: Legitimação da entrevista. 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
T.: Não. 
A.C.: Importa-se que a entrevista seja gravada? 
T.: Não. Pode gravar.  
A.C.: Posso tomar notas? 
T.: Pode. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Licenciatura em História. Frequência do Curso de Direito (4º Ano) 
Início da actividade docente: 1983 
Exercício da actividade de docência como cooperante: 1983 
Disciplinas leccionadas no âmbito da Cooperação: História  
Cargos desempenhados: Directora de Turma 
Projectos em que esteve envolvida: Recolha de dados/testemunhos orais para a História Local.  
 
A.C.: Porque é que decidiu ir dar aulas? 
T.: Foi um acidente de percurso. Eu estava no 4º Ano de Direito, na Faculdade de Direito, 
Universidade Clássica, em Lisboa e incompatibilizei-me com o Dr. Oliveira de Ascensão, que 
na altura era docente da Faculdade, por causa de uma questão que lhe coloquei sobre uma oral.  
Eu estava indecisa se havia de fazer oral sobre a primeira parte da matéria em Julho ou em 
Setembro.  
Ele entendeu que a pergunta era impertinente, porque eu, também, o questionara sobre a nota 
baixa com que ia à oral. Ele entendeu que eu estava a pôr em causa a nota dele e mandou-me 
fazer o exame em Coimbra. 
Eu respondi-lhe que não ia e houve ali uma troca de palavras azedas. Como a passagem para a 
licenciatura de História era automática mudei-me para a Faculdade de Letras. Foi só efectuar a 
matrícula no outro lado da rua. Com os meus 19 anos entendi que tinha feito uma grande coisa 
ao mudar-me. Na altura pensei: “Quem é o Dr. Oliveira Ascensão para me mandar fazer a 
cadeira a Coimbra?”. Eu entendi que aquela ordem era injusta. 
 
Depois deste acidente de percurso fui ter ao curso de História, sem pensar em termos de ensino. 
Os meus holofotes estavam mais ligados para a carreira diplomática (risos). 
 
Entretanto conheci o J., com quem casei no Brasil. Estive um ano a viver no Brasil, fruto das 
circunstâncias do 25 de Abril. Estávamos em 1976/77. As coisas não correram bem, porque 
estava à espera do apoio do meu pai, que era empresário e vivia no Brasil. Como ele não me deu 
o apoio de que estava à espera vim para Sevilha. Posteriormente ele “ajudou-me”, porque me 
incentivou a acabar o curso. 
 
 Eu vivia em Sevilha e vinha a Lisboa fazer as cadeiras e aproveitava para visitar a minha mãe. 
Havia muitos livros a consultar em inglês e francês, especialmente em inglês, que nunca foi o 
meu forte. Sempre gostei mais das línguas mortas e sempre dominei melhor a escrita do que a 
oralidade, pelo que lá fui fazendo o curso. 
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Entretanto a minha relação matrimonial deu para o torto e como diz o ditado popular “quem está 
mal muda-se”, peguei na bagagem (risos) e vim-me embora para Portugal. 
 
O meu pai quando soube disto tirou-me “o tapete”, ou seja tirou-me todas as ajudas que me 
dava e tive que arranjar um emprego. A minha mãe dava-me uma boa ajuda económica. 
 
Entretanto a minha avó faleceu, pensei melhor na minha vida e empreguei-me num escritório. 
Acabei o curso e entrei no sistema de mini-concurso, que na altura era a forma mais rápida, 
segundo se dizia, de arranjar trabalho no ensino. 
 
Entretanto ainda tentei entrar para a carreira diplomática. Contactei o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, mas na altura não havia nenhum concurso em aberto, nem se avizinhava qualquer 
tipo de concurso nos tempos mais próximos.  
 
Ainda tentei posteriormente, mas começaram a exigir o inglês para ingresso na carreira 
diplomática e aí é que era o meu calcanhar de Aquiles, porque eu tinha certas dificuldades a 
nível da conversação. Tentei a carreira de Relações Internacionais, mas também era necessário o 
inglês.  
 
Os lugares abertos na carreira diplomática eram poucos e até me conseguir aproximar de uma 
zona razoável era complicado. Os lugares abertos eram para as Arábias, para os confins da 
África. Não havia nada para os PALOP’s. Mas isso até não era impeditivo. O problema é que 
nunca sabiam as datas exactas para os concursos e tínhamos que andar sempre em cima para 
vermos quando é que abriam as vagas. Era muito complexo.    
 
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
T.: Não. 
 
A.C: Então a opção pela cooperação foi uma forma de resolver a sua situação 
profissional? 
T.: A cooperação foi uma forma de arranjar emprego, mas ao mesmo tempo foi uma aventura, 
ou seja aqui a ordem é arbitrária (risos). Não sei qual delas terá influenciado mais a minha 
decisão… misturam-se de tal forma (risos). 
 
A.C: Que entidades contactou quando decidiu ir cooperar para África? 
T: Quando soube que havia a possibilidade de ir para a África como cooperante, porque no 
início dos anos 80 falava-se muito da cooperação, fui à Avª Duque d’Ávila, ao Departamento da 
Cooperação e inscrevi-me para ir dar aulas de português.  
 
Eu não queria ficar em Portugal, devido aos meus “saltinhos” lá por fora. Eu nunca fui muito 
ligada às raízes familiares, nem de nascença. Eu achava que para me sentir bem, não precisava 
de estar no lugar onde nascera e crescera. Para estar bem, bastava estar num lugar que me 
agradasse. Hoje, por exemplo, vou à Guarda, local onde nasci e gosto muito de lá ir, onde estão 
alguns familiares e pessoas amigas, mas quando lá chego não encontro raízes. É o local onde 
nasci, mas não sinto nada…aquela coisa emocional, de ligação à terra, não a tenho. Isto pode ser 
um erro meu, mas não tenho aqueles ataques de patriotismo exagerado que as pessoas têm 
(risos), portanto, nesse sentido, estou um pouco desenraizada.  
 
Inscrevi-me primeiro para Bissau e depois para S. Tomé. Também me inscrevi para Cabo 
Verde, mas tinha preferência por Bissau, porque o contrato era anual e depois poderiam renová-
lo. Para as ilhas os contratos eram por dois anos e como eu não sabia se me ia dar bem, 
sobretudo em ilhas. Não arrisquei e fui só por um ano.   
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A.C.: Recebeu todas as informações /apoios que julgou necessários? 
T.: Como já disse tive conhecimento da cooperação e inscrevi-me. Seleccionaram-me para ir 
para a Guiné-Bissau.  
 
Nesse ano não fui porque a minha avó ficou muito doente e eu assumi o compromisso de cuidar 
dela, quando o meu pai veio a Lisboa. Os serviços de cooperação chamaram-me e eu disse que 
não podia ir. Passados vinte dias a minha avó morreu e já não havia volta a dar. Nesse ano 
fiquei cá e acabei o curso, porque quando me inscrevi ainda não tinha acabado. Faltava-me um 
ano. Não consegui ficar colocada pelo mini-concurso e arranjei um emprego num escritório, 
mas não era nada de futuro. Não era que eu gostasse, era um trabalho muito rotineiro e com 
pouco interesse.  
 
Em termos de informações, acho que recebi as necessárias. Fiz toda a papelada que precisava 
fazer e todo o circuito necessário. 
 
Quando me fui inscrever troquei algumas palavras com pessoas que estavam lá e fiquei com 
uma ideia daquilo. Eu já sabia, de ouvir dizer por aí, que a situação não era fácil. Nessa altura 
havia muita gente a recorrer à cooperação. As informações que terei recolhido eram as de 
momento: faltava isto e aquilo, mas não eram informações formais. 
 
A.C. Que tipo de preparação profissional realizou antes de ir?  
T.: Como eu já sabia que lá não havia nada, levei livros de História. Tentei recolher manuais 
escolares para o ensino secundário e livros de História que depois servissem de apoio. Eu antes 
de embarcar já sabia que ia dar História aos alunos do ensino secundário. 
 
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação?  
T.: Devido ao meu espírito aventureiro, ou seja a vontade de ir para fora de Portugal. Era a 
aventura de ir para a África (risos) que me seduzia. Eu só conhecia o Norte de África e tinha 
curiosidade de ver o resto. 
 
Tinha uma enorme curiosidade de ver como é que funcionava o socialismo africano. Estava 
farta de ouvir falar, mas não conhecia e a experiência de começar a trabalhar a nível do ensino, 
num país diferente mas onde se falava português, era uma aventura.  
 
Eu queria ver como é que a África vivia depois da independência, o socialismo… Eu não 
conhecia a África Portuguesa antes da independência, mas tinha curiosidade. Mas, não fui por 
ideologias políticas, de esperar encontrar isto ou aquilo e depois “dar com os burros na água”. 
Sabia as dificuldades que ia encontrar e fui de tal modo preparada que, quando cheguei a 
Bissau, até parecia que não encontrava tantas. 
 
A.C.: Como imaginava a África que iria encontrar? 
T.: O meu imaginário em relação à Guiné… Como me disseram coisas tão más, tão más, tão 
más…eu ia preparada para tudo. Não criei qualquer tipo de expectativas. Pensava encontrar 
falta de tudo. Não sabia se as pessoas seriam ou não hospitaleiras. 
 
Eu sabia, pelo que me tinham contado, que aquilo era tudo muito primitivo, rudimentar e que 
estava tudo partido. Não haveria de encontrar ali as maravilhas do colonialismo, porque era uma 
zona onde tinha havido muita guerra.   
 
Estava curiosa para ver, in loco, o tal socialismo em África, porque não conhecia. Só sabia o 
que se falava da União Soviética, portanto numa região como a Guiné seria, certamente, 
diferente, portanto tinha essa expectativa. Eu ia aberta a qualquer tipo de situação. Era isso que 
eu ia à procura. 
 



 250 

Eu ia com um espírito livre, aventureiro e também de observação. Eu iria testar-me a mim 
própria… poderia ajudar, mas no fundo não era aquela ideia da ajuda, da solidariedade, de pôr o 
país em pé, que me singrava por ali. 
 
Já sabia que não havia medicamentos, pelo que levei um saco cheio. Levei papel higiénico, 
porque, também, não havia (risos). Levei montanhas de comida. Levei gel para o banho, 
sabonetes para o ano inteiro. Levei os kgs todos a que tinha direito e mais uns tantos, porque 
tinha um amigo na TAP que me ajudou a passá-los, porque senão tinha pago uns 40 kgs a mais. 
Cheguei lá de armas e bagagens, disposta a tudo.   
 
A.C.: Foi sozinha ou com a família? 
T.: Fui sozinha, nem conhecia ninguém que ia nesse ano. 
 
A.C.: E como foi essa aventura, essa viagem até Bissau? 
T.: Foi muito giro. Aliás tudo começou em Lisboa. Partimos num voo que foi antecipado, 
porque a TAP ia entrar em greve. Chegamos a Cabo Verde e estivemos três horas à espera, para 
depois o avião fazer o voo dentro do horário normal.   
 
Em Lisboa, no aeroporto, conheci outra colega, que tinha um ar de quem tinha saído de um 
filme do Séc. XIX (risos). Ela colou-se a mim, tipo lapa, sentou-se ao pé de mim no avião e lá 
fomos. Descobri depois que sofria de esquizofrenia, doença que já ia num estado adiantado e 
que se agravou, depois, em Bissau. 
 
Quando chegamos ao Sal conheci mais dos colegas: o A. e o G., de Vila Real de Santo António, 
que tinha estado lá três anos antes. O G. pôs-se a contar estórias, umas verdadeiras, outras talvez 
falsas e pôs ali o pessoal cheio de medo. Alguns ficaram apavorados. Foram ali três horas de 
conversa que deram para tudo. Como era de noite, nem sequer deu para ir conhecer a ilha do 
Sal. Ficamos na sala de embarque. 
 
Quando chegamos a Bissau, o Cônsul estava à nossa espera. Chegamos, encontramos um 
barracão (risos). Mas para mim, aquilo era engraçado. Era normal. Eu sabia que ia para o 
Terceiro Mundo e portanto aquilo era normal, pelo que não fiquei apavorada. Considerei óptimo 
que o Cônsul estivesse lá, porque em caso de problema ele resolveria. Aliás a primeira coisa que 
constatamos é que não haviam autocarros, nem táxis, não havia nada. As bagagens não foram 
revistadas e lá fomos para o Ancar, a residencial que albergava os cooperantes. 
 
Fui alojada no último andar, que não tinha casa de banho (risos). Aliás, a divisão dos espaços 
foi feita aleatoriamente, porque os rapazes ficaram com os apartamentos do andar de baixo, que 
tinham casa de banho.   
 
Nós éramos três raparigas. Ficamos todas juntas, no andar de cima, em apartamentos, mas sem 
casa de banho privada. Havia uma casa de banho pública. Nós arranjamos cadeados, comprámos 
baldes, para fecharmos tudo o que era nosso e para haver um pouco de higiene. De vez em 
quando pescavam os nossos baldes e lá tínhamos que ir comprar mais. 
 
A minha primeira aventura em Bissau deu-se ao fim de 24 horas e foi de tal forma que fui parar 
ao hospital. 
 
A.C.: Quer contar essa aventura? 
T.: Durante o dia desfiz as malas, arrumei as coisas. Aquilo estava tudo muito bonito, muito 
limpinho, muito arejado, pintado. À noite, comecei a ver umas coisas estranhas no tecto, 
pretas…Eram baratas enormes, grandes. Eu já sabia que havia bicharada, por isso levei sprays. 
O que eu sabia é que não era tanta. De modo que deitei montes de spray; apaguei a luz, abri as 
portas para arejar e lá me deitei. No dia seguinte quando acordei tinha uma debaixo do 
travesseiro. Foi o fim da picada…atirei-me a elas… (risos). Comecei por abrir o móvel que 
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estava lá e as baratas andavam a passear pela roupa toda. Deitei insecticida por tudo quanto era 
lado e abri as portas. Passado um bocado comecei a sentir dificuldades em respirar e toquei à 
porta de um colega a pedir socorro. Levaram-me para o hospital. Foi a minha primeira 
hospitalização na vida e em Bissau (risos). 
 
Cheguei ao Hospital e fui atendida por médicos ou enfermeiros, já não me lembro, todos 
escurinhos. Já não me lembro se eram guineenses ou cubanos Perguntaram-me o que é que tinha 
acontecido e eu contei. Quando perceberam que era por causa das baratas desataram a rir. Eu 
senti-me a pessoa mais idiota e mais infeliz do mundo. (risos) E eles riam-se.  
 
Trataram-me muito bem. Puseram-me a soro e deram-me um calmante. Acho que alguém lhes 
disse que eu era cooperante e como tal devia ser bem tratada. Mas eu, como tinha ouvido dizer 
que quando se está a soro, o líquido devia passar sem ar, estive muito atenta. Eu estava sozinha 
e pensava: “Estes tipos não percebem nada disto, ainda entra ar e vou desta para melhor”.   
 
E enquanto reflectia sobre a minha vida pensava: “ou aprendo a lidar com as baratas e outra 
bicharada ou vou-me embora para Portugal”, o que significava uma derrota para mim (risos). 
Tinha acabado de chegar a Bissau. Entretanto conheci mais dois colegas, a Héstia e o Silenos e 
tinha visto que estavam adaptados e que até tinham os apartamentos arranjadinhos. Portanto só 
tinha que vencer aquela barreira. 
 
Depois pus-me a pensar de onde é que viriam as baratas e vi que vinham do armário. Pensei: 
“vou pedir ajuda ao G. ou a um deles e tirar dali aquele monstro”. E foi isso que aconteceu. Ao 
final de 8 horas eles foram-me visitar. Estive 8 horas a soro, a desintoxicar (risos). Tirei o 
armário. Virei-o e nas costas fiz um guarda-fatos. Preguei uns pregos, pus um pano e pendurei a 
roupa. Aproveitei os gavetões e meti-os debaixo da cama. Arrumei tudo e o espaço ficou muito 
giro e óptimo. Adaptei-me. Fiquei. 
 
No fundo foi uma prova das minhas capacidades de adaptação, porque ali em Bissau tínhamos 
que nos adaptar a nós próprios. Quem estivesse habituado a escudar-se atrás da família, dos 
pais, ou dos títulos que tivesse, que não era o meu caso, não se aguentava. Até aqueles 
fanáticos, com determinadas ideologias, que tivessem grandes expectativas em relação ao 
socialismo ficaram desiludidos. Eu vi pessoas a baterem mal, a ficarem passadas, por causa 
disso. Eu ia mais desprendida. A minha forma aventureira ajudou-me bastante.   
 
A.C.: Conhecia as finalidades e os objectivos inerentes aos programas do governo para a 
área da educação? 
T.: Não conhecia nada. Tinha uma ideia geral, mas não me preocupei em aprofundar nada. 
Como já disse fui à Avª Duque d’Ávila, local onde assinei o contrato e recebi umas informações 
vagas. 
 
Não houve qualquer tipo de reunião. Eles disseram-me que viria alguém do governo de Bissau 
para seleccionar os cooperantes que estavam inscritos. Mas, não chegamos a conhecer ninguém 
do governo de Bissau. Não fomos contactados por ninguém.  
 
A.C.: Conhecia a estrutura/ funcionamento dos serviços de Cooperação? Se houvesse 
algum problema como é que o resolveria? 
T.: Não conhecia a estrutura e funcionamento da cooperação. Mas equacionei alguns problemas. 
Por exemplo, quando estive hospitalizada, se eu quisesse vir-me embora para Portugal, eu sabia 
que tinha de reembolsar a viagem. Sabia que se rescindisse o contrato tinha que devolver 
dinheiro. Se fosse o governo de Bissau a rescindir o contrato seria a mesma situação. Se eles 
rescindissem com justa causa eu teria que devolver o dinheiro. Portanto, sabia que as 
circunstâncias podiam não estar a meu favor.  
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Depois entendi, dado o meu espírito aventureiro, que nada haveria de acontecer. Se houvesse 
alguma coisa iam-me ao bolso (risos). 
 
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
 
A.C.: A partir de que momento se considerou cooperante?  
T.: Quando cheguei a Bissau. Eu sabia que estava num país estrangeiro, em África, com comida 
diferente. Estava em África… selvagem, primitiva sem condições nenhumas…com condições 
rudimentares.  
 
A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
T.: Quando lá cheguei…Ah! Isso é muito engraçado em termos de grupos sociais. Havia guetos 
fechados. Havia o grupo das pessoas que tinham o apoio da embaixada e que eu andei com 
algumas delas. 
 
O grupo do ensino era muito fechado. O gueto do ensino era liderado pelo Sileno e era fechado. 
Eu dava-me bem com ele. 
 
Depois havia um grupo de portugueses que estavam noutras actividades, que eram mais abertos 
e apoiavam a malta do ensino. Estavam, por exemplo, pelo Banco Mundial. 
 
Havia o grupo dos brasileiros, no qual eu tive entrada, a partir de um relacionamento que tive 
com um português da Marinha Grande, em meados da minha cooperação e depois a partir daí 
tive entrada noutros grupos sociais, como o dos americanos, ligados ao ensino.  
 
A partir de certa altura eu vivia assim: de 2ª à 6ª feira estava ligada à malta do ensino e nunca 
mais me desliguei deles; ao fim de semana, ora estava com os brasileiros, ora estava com a 
malta que ia de Portugal pela RTP fazer reportagens.  
 
A.C.: Se tivesse que traçar um perfil de professor cooperante como o faria? 
T.: Eu acho que não havia um único perfil, mas vários. Havia os cooperantes que foram para 
Bissau porque não tinham emprego cá, portanto foram à procura de um meio de subsistência.  
 
Havia os cooperantes que iam com um espírito aventureiro e de descoberta de África, que queria 
ver como era o ensino em África, grupo no qual me enquadro. 
 
Havia o grupo dos que tinham tirado um curso que só lhes permitia estar no ensino e como cá 
não conseguiam emprego iam para lá e muitos deste iam à procura dos ideais do socialismo, que 
na altura estava muito na moda, porque as vivências acérrimas do 25 de Abril ainda não tinham 
passado.  
 
Havia aqueles que estavam no ensino, um grupo muito restrito, que viam aquilo como antiga 
colónia, porque alguns até tinham passado por lá na época em que aquilo fora colónia e os pais, 
até tinham sido, lá, militares. 
 
Havia aqueles que iam para resolver as suas vidas pessoais. 
 
Não acho que houvesse alguém com perfil de missão. 
 
A pessoa que estava lá há mais tempo e que me parecia que tinha raízes lá e que não sei porque 
razões foi para lá, era o coordenador de História, o C. O apartamento dele parecia uma tabanca. 
Era uma coisa horrenda em termos de higiene. Uma vez fizemos uma reunião, no apartamento 
dele, para programarmos a matéria e não havia uma chávena limpa (risos). 
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A.C.: Sabe que nas entrevistas que já realizei disseram-me que esse professor regressou a 
Portugal e a sua esquizofrenia acentuou-se. Comia numa instituição para indigentes na 
Avª Almirante Reis e depois foi encontrado morto, na rua. Não se sabe se suicidou ou se se 
deixou morrer lentamente, porque vivia na rua. 
T.: Ah! … Não sabia. É uma pena porque era uma pessoa que sabia muito de História de África. 
 
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte da direcção da escola? 
T.: Não penso que houvesse um tratamento específico para com os portugueses. Não me lembro 
de nada em especial. A direcção tratava toda a gente de forma igualitária. Eu sou um bocado 
despistada, mas não dei por nada de diferente. Se houvesse qualquer diferenciação tinha dado 
conta. Não houve nada flagrante. 
 
Quando queríamos falar com o director, falávamos. Não havia grandes problemas de acesso à 
direcção. Éramos bem tratados. Houve uma vez um pequeno incidente com o vice-director que 
estava na Granja, que eu conto. 
 
Numa turma dos mais novos, mais difícil de gerir, os alunos estavam a comportar-se mal. Eu saí 
da sala de aula enervada e quando cheguei à sala de professores atirei com o livro de ponto e 
com os meus livros para cima da mesa, com um pouco mais de força e disse: “Podem-me 
marcar falta, façam o que quiserem”. O vice-director que estava por ali veio falar comigo e eu 
expliquei-lhe o que se tinha passado e no meio do meu nervosismo, saiu-me uma expressão oral 
que utilizo muito: “percebes”. O indivíduo “ouriçou-se” e disse-me: “ Mas pensa que eu não 
percebo?”. Lá lhe tive a explicar que aquilo era uma expressão comum, que utilizava com os 
meus amigos e pedi-lhe desculpa. Eu entendi que ele me estava a dizer: “Pensa que eu não 
percebo por ser preto?”. Ou seja com estas questões tinha que se ter um certo cuidado, porque 
poderíamos ofender sensibilidades. Quer dizer, eu poderia ter dito aquilo a outro colega, mas ele 
é que estava lá e foi com ele que falei.   
 
A.C.: Como era tratado pelos restantes professores? 
T.: Entre os portugueses dávamo-nos bem. Tive um conflito com uma colega que depois já 
relato.  
Eu dava-me bem com os guineenses, brasileiros e cubanos. Haviam alguns de leste que não 
lidavam connosco. Depois chegamos à conclusão que os que lidavam eram da KGB, porque os 
outros eram prisioneiros de si próprios. 
Os cubanos comunicavam um pouco, mas eram sempre vigiados. 
 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
T.: Eram boas, sobretudo na parte cultural. Tínhamos uma boa relação com o Comandante 
Picorelli, adido militar, que dava um certo apoio aos professores. Proporcionou-nos alguns 
almoços e jantares em sua casa. Na embaixada estive lá quando foi o 10 de Junho ou o 25 de 
Abril. Foi lá o Dr. Jaime Gama. 
 
Não havia ninguém da embaixada que estivesse ligado ao ensino e que nos esclarecesse sobre 
qualquer tipo de dúvidas. O Cônsul tinha outras funções. Apesar de tudo, davam apoio nas 
questões relacionadas com o alojamento. O Cônsul estava de malas aviadas, portanto de saída e 
não tivemos grande contacto com ele. A embaixada também dava outro tipo de apoio, por 
exemplo, alojou a equipa de reportagem da RTP que esteve lá.  
 
A.C.: Acha que havia diferenciações entre os professores cooperantes portugueses e os de 
outras nacionalidades? 
T.: Se eu tivesse que hierarquizar os cooperantes colocava os professores cooperantes no fim da 
hierarquia social. Mas, de entre os professores, há que destacar os da Faculdade de Direito, que 
eram privilegiados. Portanto teríamos assim: no topo, os cooperantes de outros organismos, cuja 
liderança estava a cargo dos do Banco Mundial; depois, os professores da Faculdade de Direito; 
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os professores que estavam encarregues de elaborar os manuais que nunca mais saíam e depois 
os professores normais.   
 
Em relação aos cubanos e aos de Leste a diferenciação resultava do próprio sistema político 
deles, cujas estruturas condicionavam a sua actuação. Estavam lá, mas reféns da condição 
própria do país. 
 
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
T.: Isso é uma pergunta difícil. Não sei responder…Foi uma experiência interessante. Foi o 
entrar no ensino… num mundo novo. Eu via aqueles adultos, a quem dava aulas, com uma 
enorme ânsia de aprenderem. Eles queriam aprender a língua portuguesa, queriam melhorar os 
seus conhecimentos…as suas expectativas. 
 
O que me liga ao ensino é a parte afectiva. Se não houvesse afectividade eu não estava no 
ensino. Em Bissau, criei laços afectivos com alunos adultos, já que os mais novos tinham 20 
anos. A parte afectiva foi muito importante. No início, como era nova e era a primeira vez que 
dava aulas tive algum receio. Mas, depois de ultrapassar essas dificuldades, adaptei-me àquele 
público. 
 
 Eu era a directora de turma. Fui a única a ser convidada para uma festa que eles fizeram.  
 
Senti-me frustrada, porque acho que não consegui dar tudo que eles necessitavam. 
 
A.C.: Sentiu-se professor cooperante ou apenas professor? 
T.: Senti as duas coisas, por causa da tal afectividade. Se retirar a palavra cooperante senti-me 
professora, amiga deles e criei uma situação de ajuda, afectividade, solidariedade, mas também 
de confiança. 
 
Houve colegas que tiveram problemas com a questão da confiança, mas eu não. Ou seja eu era 
amiga deles, mas nunca passei essa fronteira. Eu sabia manter as distâncias. Por exemplo, havia 
uma discoteca em Ponta Neto e eu via-os lá, mas nunca se atreveram a convidar-me para dançar. 
 
Alguns colegas que deram o mesmo tipo de aulas que eu, ao mesmo público tiveram problemas 
disciplinares, porque passaram essa fronteira. Eu sempre me dei bem com eles. 
 
A.C.: Acha que, em termos sociais, os cooperantes eram reconhecidos como um grupo 
social diferenciado? 
T.: Sim. Bem ou mal eram reconhecidos. Aliás, a situação mais periclitante que houve, foi 
quando houve o pseudo golpe de Estado do Victor Saúde. Estava tudo programado para que se 
as coisas dessem para o torto, ele refugiar-se-ia na embaixada da Suécia. Como não teve tempo, 
refugiou-se na portuguesa. Aquilo ia dando um incidente diplomático. Ele não se queria 
entregar e Portugal, obviamente, não o ia entregar. Depois, decidiu entregar-se e ora estava na 
prisão, na Amura, quando o Nino Vieira saía do país, ora estava preso na sua própria casa.  
 
Nessa altura, quando andávamos de táxi ouvíamos umas bocas: “És cooperante portuguesa… e 
tal”, mas se não alimentássemos a conversa aquilo ficava por ali. Ou seja, éramos vistos como 
tendo dado cobertura a um golpe contra o Nino. Nenhum cooperante português se meteu no 
assunto e tudo se resolveu com bom senso, porque foram negociadas as condições de rendição 
através da embaixada portuguesa. 
 
Posteriormente, houve um português que apareceu morto, o Zé Quadros, de quem eu era amiga. 
Consta que o corpo dele veio todo retalhado para Portugal, mas como veio num caixão de 
chumbo e não o abriram, não se tem a certeza. Ele estava a fazer uma investigação sobre a 
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forma de fazer política africana e descobriu muita corrupção e podres sobre o Nino Vieira. Ele 
foi ameaçado várias vezes e nunca teve muito cuidado. Tinha muito material vídeo e na véspera 
de embarcar mataram-no. O material desapareceu. A família nem teve acesso ao corpo. Eles 
disseram que eles podiam ir a Bissau, mas que não se responsabilizavam pela segurança de 
ninguém. Nessa altura prenderam outro amigo português. 
 
A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
T.: O maior receio… medos…medos…não… 
Eu tinha medo de não me adaptar, porque embarcava numa aventura e não sabia como eram as 
regras do jogo lá. Era um país diferente. Tirando as baratas e até o calor não era tão mau, como 
mo pintaram, eu adaptei-me. Houve meses difíceis, em que o calor apertou, mas eu ia de tal 
modo preparada, que até me adaptaria ao calor do deserto.   
 
A atracção … a África em si…o cheiro, a convivência. Tirando aquele ambiente fechado que 
existia entre os cooperantes e não só, criou-se um clima de inter-ajuda. Partilhava-se o que 
havia. Convivia-se. Foi muito gratificante. Fiz grandes amizades, com colegas estrangeiros, que 
ainda hoje mantenho. Apesar de nunca mais nos termos visto, correspondemo-nos. Isso só pode 
acontecer se houver uma vivência muito compacta. Viveu-se muito, em pouco tempo.   
 
A.C.: Que papel desempenhou, enquanto cooperante, entre uma Metrópole colonizadora e 
as ex-colónias? 
T.: O meu papel…Passado este tempo todo e depois de uma análise, acho que contribui para 
que a imagem de Portugal ultrapassasse aquela ideia colonialista. Acho que me saí bem. Penso 
que para termos uma boa imagem na Guiné, deve existir um grande suporte político por trás, 
senão nada funciona. 
 
A maioria das pessoas ou vai com um espírito de aventura, sonhadores, ou vão para ganhar 
dinheiro. Posteriormente, com a entrada do FMI, acho que muitos foram para sacar dinheiro. 
Esse ambiente de inter-ajuda foi-se perdendo, de acordo com informações que fui tendo, depois 
de me ter vindo embora.   
 
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
T.: Qualquer pessoa que fosse para lá tinha as suas razões: ou para ganhar dinheiro, com 
grandes projectos; ou por razões pessoais. Não acredito que fosse alguém com aquele espírito de 
missão, de ir ajudar, de colaborar, de pôr aquele país em pé. 
 
Nessa altura, não acredito que alguém fosse com esse espírito de solidariedade, até porque 
alguns tinham estado lá e estavam imbuídos daquele saudosismo típico dessas situações; outros 
porque vieram da África com uma mão a frente e outra atrás e depois não se adaptaram cá e 
voltaram para lá. A cooperação permitiu-lhes regressar a Cabo Verde, Guiné ou S. Tomé.   
 
As pessoas estavam mais preocupadas em ver como era o socialismo, como eram as assimetrias 
em relação aos outros cooperantes dos outros países.  
 
Particularmente, eu não tinha qualquer espírito de missão. 
 
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
T.: Se a questão se relaciona com os valores que eu possa ter transmitido, a ideia do mundo, as 
ideias de que o comunismo e o capitalismo não eram assim dois abismos tão grandes, acho que 
o fiz, numa altura em que não era fácil. Transmiti-lhes a ideia de que afinal os portugueses, 
enquanto colonialistas, não tinham sido tão maus quanto os outros. Transmiti os valores da vida: 
a responsabilidade, a solidariedade, a honestidade, o respeito por eles próprios. 
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Havia uma aluna que queria passar à força, mas ela mal falava e escrevia português. Escrevia 
mal, ou seja era um amontoado de letras. Eu falei com a família, porque tentaram viciar-me as 
notas e expliquei-lhes que aquilo não podia ser assim.   
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem à profissão? 
T.: Sim. Até porque se trabalhava muito em conjunto. O coordenador de História era o Calado. 
O Sileno era o responsável pela distribuição do serviço docente entre os cooperantes 
portugueses. Eu poderia ter tido um horário de Português e de História, mas depois o Sileno 
deu-me um horário de História. De manhã dava aulas no QG, ao 11º Ano e de tarde na Granja, 
ao 12º Ano, portanto tinha horário misto.  
 
O contacto com alunos foi um contacto com adultos, completamente diferente daquilo que 
estava à espera. Eram alunos mais velhos e alguns até podiam ser meus pais. Mas, lá me fui 
adaptando. 
 
Nós trabalhávamos sem rede. Adoptamos um pouco a lógica que existia em Portugal. Eu tinha 
dois níveis e, o outro colega um. Dividimos a preparação das aulas, ou seja eu preparava um 
nível e ele outro. Trocávamos as planificações e os materiais. Cada um corrigia os trabalhos dos 
seus alunos. 
 
A.C.: Dava apenas aulas ou exercia outras funções? 
T.: Dava aulas. Tinha um horário correspondente ao, actual, 11º e 12º anos. Se não estou em 
erro na altura correspondia ao 1º e 2º anos do ensino complementar. Dava aulas no QG e à tarde 
na Granja. Havia um coordenador de disciplina que como já referi era o C.   
 
Fui directora de turma do 12º Ano. A direcção de turma lá, não tem nada a ver com a direcção 
de turma cá. Eu fazia a coordenação entre os professores, resolvia problemas disciplinares, se os 
houvesse e fazia as pautas.   
 
Em relação a outras actividades…estive envolvida num projecto de recolha de dados para a 
História Local. 
 
A.C.: Quer explicar-me esse projecto? 
T.: Eu fazia parte de um grupo de trabalho que se debruçou sobre a história daquelas 
populações. Fizemos entrevistas aos velhotes, visitamos tabancas, recolhemos testemunhos que 
nos foram dados e depois passamos tudo a papel. Penso que isso contribuiu para o 
desenvolvimento da História e do ensino. Tenho apontamentos dispersos e lamento que o 
projecto da publicação do livro não tenha avançado. O C., que era o coordenador do projecto, 
ficou com o material todo. 
 
Uma das dificuldades, que não contornamos bem, foi o facto de termos presente o sentido 
imperialista da História portuguesa. Desmistificar o que foi o imperialismo português, dada a 
situação colonial, foi um grande desafio, para nós. Penso que conseguimos ser imparciais, 
fazendo-lhes ver a outra parte, o que era arriscado fazê-lo.  
 
Depois, verifiquei que dentro das etnias, havia formas de vida diferenciadas extremamente ricas. 
Havia uma cultura tribal riquíssima. 
 
A.C.: Como eram as condições de trabalho? Como eram as escolas locais? 
T.: As salas eram horríveis. O QG era um quartel, em que de manhã fazia a função de escola e à 
tarde virava quartel. As salas eram minúsculas, tipo casernas. Tínhamos 30 alunos enfiados 
naqueles cubículos, com pouca ventilação, uma janela e uma porta. 
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Na Granja as salas eram maiores e havia grandes janelas, mas como dava ali o sol a jorros, 
apanhávamos muito calor. A Granja era uma quinta, onde existia um armazém grande, que 
depois terá sido adaptado a escola. Dividiram o espaço em diversas salas. Ficava a caminho do 
aeroporto. 
 
Eu estava frustrada, porque dada a idade dos alunos, pensava que eles dominavam a língua 
portuguesa, o que não aconteceu. A maioria só falava crioulo. Não havia livros, logo também 
não podiam melhorar a língua. A culpa, na minha óptica, era da Embaixada e de Portugal que 
não criou bibliotecas, nem um Centro Cultural devidamente equipado. Não criou uma política 
coerente para a implementação da Língua Portuguesa.    
 
Bem, quando cheguei a Portugal comecei a dar aulas e verifiquei que tinha alunos nascidos e 
criados cá que também dominavam mal a língua. Dei aulas em escolas pré-fabricadas, que 
parecia que com um empurrão iam ao ar. Ao menos o QG era colonial e sólido. 
 
A.C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
T.: Recompensada? Economicamente? O dinheiro é importante, mas não foi isso que me levou 
para lá. O que se ia ganhar era uma soma irrisória, tendo em conta o que outros cooperantes 
ganhavam. Na altura ganhávamos o que um professor ganhava cá e depois, recebíamos lá um 
complemento, em pesos, moeda guineense que podíamos transferir, mensalmente, uma parte. 
Mas tendo em conta o nível de vida na Guiné, não transferi nada. Fiz uma poupança irrisória 
sobre o que me depositavam cá, a qual nem sequer deu para dar de entrada para um 
apartamento. 
 
A.C.: Pensa que o exercício da sua profissão ao serviço da Cooperação constituiu uma 
oportunidade de progressão na sua carreira? 
T.: Continuei na carreira docente. Mas, enquanto estive lá tentei mudar para uma empresa de 
construção civil, a SOMAGUE, porque a minha mãe era amiga do engenheiro que estava à 
frente da empresa. A minha mãe prometeu-me que ia escrever ao engenheiro João Rebelo, 
administrador da empresa, mas acabou por não fazer pedido nenhum. Só que ela apanhou-me 
pela parte afectiva e acabei por não renovar o contrato. Eu vi que a minha mãe estava a sentir a 
minha falta, tinha muitas saudades, eu sou filha única e ela sossegou-me quanto à colocação, no 
sentido em que se eu não conseguisse colocação ela ajudar-me-ia. 
 
Se ela tivesse feito o pedido, se calhar hoje não estava no ensino. Actualmente, apesar de estar 
mais assente no ensino, tenho andado à procura de outra coisa que não seja o ensino. Ainda não 
consegui. 
 
Mas esta experiência na Guiné contribuiu para a minha progressão como pessoa, como ser 
humano. Ganhei um ano de serviço, que me colocou em vantagem no ano em que concorri. 
Ganhei experiência e ainda hoje, nas aulas que dou, falo muito de Bissau, o que significa, que 
deve ter sido um marco, senão não falava tanto. Quando tenho alunos de origem africana, falo 
muito de África, até para facilitar o entendimento e evitar situações de racismo, que existem, 
infelizmente, neste país. Portanto, alguma coisa houve que me deixou marcas. 
 
A.C.: Sentiu satisfação no exercício da docência? 
T.: Como já disse a profissão docente foi escolhida por acaso. Mas, apesar de todas as carências 
existentes, falta de materiais para darmos as aulas, a afectividade que criei com os meus alunos 
deu-me satisfação. 
Senti satisfação de estar em Bissau. Foi importante ter feito cooperação com todas as 
dificuldades que tive que enfrentar. Fiquei a saber como era a docência. 
 
A.C.: Viveu algum dilema, pessoal em particular? 
T.: Lembro-me da colega que foi comigo para Bissau, a tal que eu disse que parecia ter saído de 
um filme do Séc.XIX, ter ficado louca. Ela tinha aquele tipo de malas e um baú igual aos desses 
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filmes. Tinha uma situação profissional organizada, até porque era efectiva numa escola. Era 
filha única e os pais devem ter pensado que ir para a África lhe iria fazer bem. Eles eram 
professores e ela daria continuidade à profissão dos progenitores. 
 
Nós tínhamos os nomes cá fora à porta do quarto. Eu pus o nome, o mais simples possível. Ela 
pôs um cartão com todos os títulos. Depois verifiquei que muitos “doutores” não se 
aguentavam. Faltava-lhes o escudo que tinham cá. Cá temos muitos escudos, muitas máscaras. 
Lá estás despedida. És tu e nada mais. A malta do ensino ainda estava pior porque os ordenados 
eram mais baixos. Os outros tinham bons ordenados e podiam ir abastecer-se ao Senegal. 
 
Entretanto ela também tinha mudado para o piso inferior, porque, a meio do ano, houve um 
colega que foi evacuado, porque foi mordido por uns cães raivosos e como apanhou uma grande 
infecção teve que vir para Portugal.     
 
Quando chegou a Bissau a sua esquizofrenia acentuou-se. Começou com a mania da 
perseguição. Ela lá foi ficando. Depois teve uma paixão platónica por um colega casado, e 
começou a ouvir vozes. Começou a dizer que ele e eu lhe tínhamos colocado microfones nos 
ouvidos, enquanto ela estava a dormir e que éramos da CIA. Eu cheguei a ter medo dela, porque 
ela era agressiva. Depois falava sozinha, alto e dizia: “Deixem-me em paz”, ou seja ela estava a 
responder às tais vozes que ela dizia ouvir.    
 
Toda a gente olhava para ela. No início, dado o aspecto dela, gozavam, mas depois as relações 
pessoais foram-se degradando. Ela não dava aulas, estava na formação. 
 
Eu e o G. conseguimos levá-la a um psiquiatra, penso que um francês e conseguimos que ela 
fosse tomando a medicação. A saúde mental dela foi-se complicando e depois fomos à 
Embaixada para a evacuarem. Falamos com o responsável pela educação e ela acabou por vir 
sem fazer as avaliações. Apesar de tudo foi a situação profissional que a fez aguentar tanto 
tempo, porque em termos pessoais estava completamente deseestruturada. Este foi um 
comportamento desviante.   
 
A.C.: Como era o seu quotidiano? O contacto com as populações influenciou o seu 
exercício profissional?  
T.: A propósito do quotidiano… há bocado estava a falar das condições do alojamento. A casa 
de banho era colectiva. Havia três sanitas (risos), três chuveiros (risos) separados. Nós fechamos 
logo uma das sanitas para nós as três. Pusemos um cadeado. O chuveiro não conseguimos, 
porque nós fechamos e alguém abria. Como as paredes não fechavam até acima era fácil tirarem 
os baldes que nós comprávamos para encher com água, para deitar na sanita, já que esta faltava 
muitas vezes. De vez em quando íamos à procura de balde e já não havia. Na secção da sanita 
era raro alguém mexer. Às vezes desapareciam alguns objectos apetecíveis. 
 
Tomávamos duche de chinelos por causa da bicharada. Às vezes os dedos dos pés ficavam com 
“matacanhas”. Quando não havia água no terceiro piso, vínhamos cá abaixo, ao apartamento da 
Héstia ou do Sileno e tomávamos banho. Lá em cima faltava muitas vezes a água, mas cá em 
baixo ia havendo, resolvíamos o problema assim. 
 
No final do terceiro período houve uma colega que organizou a sua vida, em termos 
sentimentais. Arranjou um companheiro português, de pais de origem portuguesa, mas ele já 
tinha nascido lá e foi viver com ele para o interior. Como deixou livre o apartamento em que 
vivia, no primeiro piso, eu mudei-me para lá. Fiz uma desinfestação de baratas com Baygon em 
pó, que me tinham enviado de Portugal, para não ter problemas. Tornei-me na maior caçadora 
de baratas. Não queria ovinhos de barata. Nunca mais tive problemas com a água. 
 
Depois em relação ao quotidiano escolar. Apanhávamos boleia com os cubanos, porque aquilo 
funcionava assim: havia uns táxis colectivos que transportavam 4 pessoas e davam voltas pela 
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cidade e iam deixando as pessoas. Não havia transportes. À uma determinada hora vinham-nos 
buscar e depois não havia mais nada. Por isso andávamos à boleia. Quem falhasse esse 
transporte, depois tinha que se desenrascar. Esse transporte resultou de uma reivindicação que 
se fez nesse ano e lá se conseguiu que houvesse transporte. Para o regresso é que era pior.  
 
Dei-me bem com os guineenses, interagi com as populações, sobretudo com o trabalho de 
pesquisa que desenvolvemos junto das tabancas. Tinha amigos guineenses ligados ou não ao 
ensino. Introduzi-me na comunidade e aprendi a lidar com eles de uma forma igualitária, sem 
diferenças raciais.  
 
Os meus ideais de amizade, solidariedade fortaleceram-se e aprendi a conviver sem ter por trás a 
família, os títulos, os cargos, como é aqui. 
 
A.C.: Como eram as suas relações com os órgãos de gestão? E com os outros professores?  
T.: Eram agradáveis. Eram simpáticos para connosco. Os guineenses tratavam-nos bem. 
Convivíamos com eles. Dávamo-nos com os que viviam no Ancar. 
 
Dávamo-nos bem com os cubanos, que como já disse davam-nos boleia. Havia um jipe que os 
ia buscar e nós aproveitávamos esse transporte. Houve uma vez que precisei de um trabalho 
para os alunos e fui ao sítio onde moravam os cubanos e deixaram-me falar com a professora 
em questão. Eram mais abertos que os russos. Sentavam-se à mesa connosco, na sala de 
professores. Não falávamos de política, mas eles mostravam-nos os jornais que vinham de 
Cuba, com ilustrações de Cuba e falavam de salsa e merengue. 
 
Com os colegas de leste, russos e outros era mais complicado. Vinha muita gente dessas 
paragens. Davam o bom-dia e não podiam falar com ninguém. Nunca davam boleia a ninguém e 
sabiam que íamos para o mesmo sítio que eles. Sentavam-se sempre separados de nós. 
 
Não se misturavam, porque não os deixavam. Mas, nós víamos que havia ali umas pequenas 
contradições, porque havia uns que se misturavam connosco. Lembro-me que eles tinham 
chocolates e ofereciam-nos. Depois, vimos que eram do KGB. Iam à discoteca e falavam 
connosco, mas numa de fiscalização.  
 
Quem, às vezes nos dava boleia, eram os KGB’s que estavam pelas embaixadas. Queriam dar 
uma imagem diferente, de abertura, que na realidade não existia. As pessoas que iam com os 
ideais socialistas, com ideias mais revolucionárias, ficaram muito chocadas. Alguns deles 
entraram em parafuso. Muitos diziam: “África, nunca mais”.   
 
Houve uma cena na Granja elucidativa desta situação. Eles controlavam os horários dos 
professores. Sabiam em que sala estava cada um. Então, aconteceu que um dia, não sei porque 
razão, trocaram a sala de um dos russos. Eles foram à sala onde ele devia estar e a sala estava 
vazia. Eles ficaram com uma cara que parecia que o rapaz se tornara num dissidente. Gerou-se 
um grande rebuliço, porque ele se atrasou um pouco. Quando ele apareceu, vindo de uma sala 
mais distante para onde o tinham mandado, deve ter ouvido das boas. Não sei se foi ou não 
penalizado. Mas a reacção foi muito má e a imagem bastante negativa, nada brilhante. Eram 
muito controlados. Mas tentavam passar a imagem de que não havia pressão.  
 
Depois havia os alemães da RDA que davam aulas pelas quintas e que apenas cumprimentavam, 
alegremente, riam-se, mas não se misturavam.  
 
A.C.: Quando surgiam conflitos como eram ultrapassados? 
T.: Havia um delegado de grupo, que em caso de conflito tentaria ajudar, no sentido da solução 
do problema. Mas nunca houve conflitos gravosos, à excepção de um que tive com uma colega 
que depois foi resolvido. Mas vou contar tudo desde o início. 
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Essa colega pensava que a Guiné ainda era uma antiga colónia portuguesa, até porque o pai dela 
tinha sido militar lá e ela tinha vivido lá. Na altura da independência ela veio para Portugal e fez 
o curso de História e começou por dar aulas cá ao ensino secundário e já era efectiva. 
 
Ela chegou lá e queria implementar as mesmas coisas que cá… o mesmo tipo de ensino e não se 
apercebeu que estava num país independente e que o sistema de avaliação que estava em vigor 
era obra dos cubanos.  
  
Ela queria ser coordenadora. Para o ser tinha que largar turmas, que até encaixavam no meu 
horário e eu ficaria com o trabalho todo, porque ela teria apenas uma turma. Eu disse-lhe que ela 
não estava em Portugal e que em África as coisas eram diferentes. Ela queria que existissem 
dois coordenadores: um para o 1º ano e outro para o 2º ano, do curso complementar, partilhando 
as funções com o C. 
 
Eu fui falar com a Secretária de Estado da Cooperação e do Ensino e disse-lhe que não estava de 
acordo, porque eu ficaria sobrecarregada. Ela concordou comigo e percebeu que eu era novata e 
que era a 1ª vez que estava a dar aulas. A partir daí ela nunca mais ficou quieta. 
 
A.C.: Estava a falar do regime de avaliação… 
T.: O modelo de avaliação existente era o cubano. Havia umas provas tipo exame no final de 
cada período, ou seja provas globais. Os alunos tinham que se preparar para as ditas provas. Ela 
recusava-se a dar apontamentos aos alunos e mandava-os pesquisar. Mas onde? A biblioteca não 
tinha praticamente livros para eles puderem consultar; a única livraria que havia, fechara ao fim 
de um mês de eu lá estar. Não havia fotocopiadora para os alunos fotocopiarem textos.  
 
Muitas vezes os exames eram feitos à mão. Nós ditávamos as perguntas e eles transcreviam-nas. 
Não havia nada. Faltava o papel. Se houvesse uma coisa não havia outra, era aquela carência 
crónica.  
 
Eu ditava apontamentos aos meus alunos. Onde é que eles podiam ir pesquisar? A lado nenhum. 
Eu trocava os apontamentos com o G., porque tínhamos combinado cada um preparar um nível. 
De modo que quando nós fazíamos as provas, os nossos alunos safavam-se sempre, porque 
tinham por onde estudar e os dela não. Aliás, foi ela quem fez a 1ª prova, sem ter dado qualquer 
tipo de apontamentos aos seus alunos. 
 
No 2º Período, fui eu e o G. a fazermos as provas e fizemo-las de acordo com os programas e 
com a matéria que estávamos a leccionar. O que é que aconteceu? Como os alunos dela se 
espalharam na 1ª prova, começaram a estudar pelos apontamentos que nós dávamos. 
 
Fizemos a reunião para a realização das provas. Fizemos duas provas, uma para a 1ª chamada e 
outra para a 2ª. A prova foi aprovada e a colega andava muito calada. Sei que andava a controlar 
os sumários e pensamos logo que ela estaria a tramar algo. 
 
Entretanto os alunos começaram a colocar questões concretas sobre a matéria, que ela não tinha 
dado ou se o tinha feito tinha sido muito pela rama, porque iam estudando pelos nossos 
apontamentos. Face a isso ela foi fazer queixa à Secretária de Estado do Ensino a dizer que os 
alunos sabiam a prova antecipadamente e que quem a tinha divulgado tinha sido eu. Pôs-me a 
mim na baila, porque estava ressabiada de não ter ficado com o cargo. Aliás, ela também fez 
queixa do Calado dizendo que ele fazia as reuniões fora do liceu, em casa dele e não no liceu 
como mandavam as regras. A partir daí as reuniões começaram a ser feitas no liceu. 
 
Fomos fazer a reunião antes das provas e aí ela disse, ao grupo, o que tinha dito à Secretária de 
Estado. Eu fiquei estupefacta e disse-lhe: “A minha vontade era encher-te a cara de bolachas. 
Mas, és tão baixa, tão baixa que não mereces que eu suje a minha mão!” Virei-me para o 
coordenador e disse: “Isto não fica assim. Vou limpar o meu nome. Marca falta, faz o que 
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quiseres” e abandonei a reunião. Fui logo falar com o director do liceu, com a Secretária de 
Estado do Ensino. Eles também queriam “as coisas preto no branco”. 
 
É evidente que se tínhamos dado apontamentos as perguntas teriam de ser enquadradas naquele 
contexto. A situação começou a clarificar-se. Aliás, se eu não provasse a minha inocência podia 
ser expulsa. 
 
Fomos para a prova. Fizemos as vigilâncias, mas os alunos dela, mais de metade não 
compareceu e os que compareceram tinham sido os que tinham estudado pelos nossos 
apontamentos. Espalharam-se e os resultados foram péssimos. Ela ameaçou-me. Era louca e 
queria mandar na vida dos pretos, no sentido mais negativo do assunto. Disse-me que quando 
nos encontrássemos cá em Portugal, ajustávamos contas; que tinha feito a vida negra à 
orientadora de estágio; que tinha ficado com o sistema nervoso desconjuntado, etc., etc.   
 
No QG, a maioria dos alunos eram militares e aquilo deu para o torto. Ainda por cima ela 
utilizou um discurso do tipo: “ Coitadinhos, vocês são umas vítimas. O ensino está mal” e 
começou a falar mal do país. Eles não aceitaram aquele discurso, porque eram militares. Era 
outro tipo de público. Havia um aluno que andava armado e que não era bom da cabeça e que a 
ameaçou, dizendo que lhe dava um tiro (risos), porque tinha tido má nota. No QG, de manhã 
funcionavam as aulas e à tarde a vida militar. 
 
Ela acabou por se enterrar, porque tentou pôr os alunos contra as ideologias políticas do país. 
Dizia que eles estavam a ser manipulados, que a forma como eles faziam política estava errada, 
falava mal do governo, do Ministro da Educação, por aí fora.   
 
O clima que se instalou entre ela e os alunos e entre os colegas, foi tão mau, tão mau, que o que 
ela disse foi considerado um insulto às autoridades guineenses e a seguir à Páscoa foi expulsa. 
Mandaram-na embora por não respeitar os órgãos de Estado e a ideologia política do país; por 
falta de respeito para com os alunos, porque estava a conduzi-los contra a ideologia do país; por 
falta de respeito para com os colegas. 
 
A partir daí aprendi a não confiar nas pessoas. Ela queria lixar-me. Viu qual era o elo mais fraco 
para conseguir os seus objectivos e era eu: nova no ensino, mulher, tinha o horário que se 
coadunava com o dela e pensou que me dava a volta. Mas eu tenho um grande instinto de 
sobrevivência. Acabou por ser ela a ter um comportamento pouco digno.   
  
A.C.: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países serem muito similares ao 
português? 
T.: Os sistemas educativos tinham muita coisa similar. Na parte da avaliação era o sistema 
cubano, que era contestado por alguns portugueses. Depois, em termos de ensino, seguia-se a 
óptica portuguesa.  
 
A avaliação era feita do seguinte modo: 25% para exercícios que fazíamos; 10% para 
assiduidade e comportamento; o resto ia para a prova global, tipo exame, que se fazia no final 
de cada período. Os soviéticos davam Matemática e Ciências Naturais e faziam a avaliação de 
acordo com os parâmetros deles. Não reprovavam ninguém, porque se reprovassem não 
conseguiam ter o mérito para progredirem na carreira deles. 
 
Os professores portugueses e guineenses eram os maus da fita, porque reprovavam alunos. 
 
A.C.: Sentiu algum tipo de conflito decorrente dessa situação? 
T.: Não. Eu dava o programa de acordo com a minha visão da História. Tinha um certo cuidado 
quando chegava à matéria do colonialismo. Às vezes chamavam-nos imperialistas, colonialistas, 
mas eu não ligava.  
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A.C.: Como eram os programas? E os manuais? Similares aos portugueses? Diferentes? 
T.: Não havia manuais. Nós ditávamos apontamentos aos alunos. Não havia papel para imprimir 
o que quer que fosse. Havia poucos livros para consulta. Eu levei alguns livros que consultava. 
 
Quando chegávamos à altura das provas não havia papel para imprimir; outras vezes não havia 
máquinas para dactilografarmos as provas.  
 
O programa de História era de carácter universal, mas com uma parte de História de África. Nós 
tínhamos que ter muito cuidado com a parte do imperialismo. Quando se tratava de falar do 
colonialismo, o programa tinha uma óptica imperialista. É claro que quem dá História já sabe 
que não pode dar a matéria só sob um ponto de vista. Então, para encontrarmos um certo 
equilíbrio, para ministrarmos o programa, era difícil. 
 
O programa de História era o programa que vigorava em Portugal, mas com a parte do 
colonialismo sob outro prisma, provavelmente por influência dos cubanos os dos soviéticos. Os 
portugueses eram imperialistas, mas quando chegava à 2ª Grande Guerra, os russos não eram 
imperialistas e nós conhecemos o curso da História. Não sei quem elaborou o programa. Tinha, 
também, uma parte de História de África.    
 
A.C.: Como percepcionou as políticas educativas no país em que exerceu a Cooperação? 
Similares às portuguesas? Diferenciadas? Híbridas? 
T.: Não havia uma política educativa. Não havia uma Lei de Bases. O que havia era um 
decalque do sistema educativo português, com adaptações na área da avaliação ao modelo 
cubano, conjugado com os interesses dos russos. 
 
Eu tinha a sensação de estar no meu antigo liceu, com algumas adaptações. Vigorava um 
sistema educativo tradicional, que não passava de uma cópia do português, com colagens de 
países que estavam lá a influenciar as políticas, que não éramos nós. 
 
A.C.: Na sua óptica quais são as razões para essa situação? 
T.: Não havia quadros. Em Portugal, nessa altura, também vivíamos alguma instabilidade 
política. Assistíamos a grandes mudanças.  
 
Penso que apesar de Cuba e a URSS terem um modelo educativo particular, eles não o queriam 
seguir a 100%. Apesar de existir aquele handicap em relação ao colonialismo, acho que eles se 
queriam colar mais aos portugueses do que aos outros. Nós não soubemos aproveitar a situação. 
Eles queriam dar continuidade ao sistema que havia antes da colonização, com as respectivas 
adaptações. 
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de a ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
T.: Foi um percurso positivo, em termos profissionais, porque tive contacto com a experiência 
de docência, com todos os prós e contras, com frustrações e alegrias, num país totalmente 
diferente do meu, com uma cultura diferente, mas com um sistema de ensino que eu conhecia. 
 
Foi uma experiência humana enriquecedora. Gostei de estar em Bissau, de conviver com os 
guineenses, um povo afável, simpático, apesar de todas as carências.  
 
Aprendi a conviver sem as tecnologias, sem as televisões; a pura convivência entre as várias 
corporações de cooperantes. Liguei-me mais aos cooperantes que não estavam no ensino e aos 
brasileiros. Conheci-me como pessoa. Conheci os meus limites em situações em que nada tinha: 
sem conforto, sem condições mínimas, sem família, bastando-me a mim própria. 
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Houve algumas frustrações, em termos profissionais, porque idealizei que esta profissão teria 
outras nuances, que sonhei e que não encontrei, nem lá, nem cá quando comecei a dar aulas. 
Aliás, cheguei à conclusão que cá, comparativamente a Bissau, era bem pior.   
 
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência como cooperante o que diria?  
T.: Isso é complicado…digamos que foi uma aprendizagem de vida.  
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
T.: Penso que dei alguns. Não fui egoísta, porque dei e recebi. Houve uma grande partilha. Foi 
uma sementinha, que se calhar germinou.  
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
T.: O primeiro aspecto negativo foi a história das baratas (risos), mas depois disso não houve 
mais nada. Eu prolonguei a minha estadia. Eu devia embarcar em finais de Julho e vim-me 
embora em finais de Agosto. Estive lá mais um mês. Não me apetecia voltar para Portugal, 
porque sabia o que me esperava cá.  
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
T.: Deviam fazer mais acordos com os governos nacionais, tendo em conta as carências e uma 
maior rentabilização dos recursos. Devíamos formar quadros guineenses. Contribuir para que os 
programas e manuais se adaptassem à realidade local; contribuir para a construção de 
escolas/liceus, porque eles não tinham. 
 
Havia escolas primárias ao ar livre. Havia uma espécie de telhado assente em duas estacas, um 
quadro e ali estava uma escola primária ao ar livre, sem nada. Não tinham livros, não tinham 
nada. 
 
Depois de se ajudar na educação, a cooperação devia investir noutros sectores, nomeadamente 
na economia, dadas as carências existentes. Construir fábricas e até obrigá-los a tirar partido da 
borracha, por exemplo. Há vários anos que não tiravam a borracha das seringueiras. Deviam 
explorar melhor o amendoim, o caju. O país é pobre, mas tem algumas matérias-primas para 
serem exploradas.  
 
A parte turística podia ser explorada, em parceria com os portugueses. Criar-se-iam postos de 
trabalho para os guineenses e para os portugueses. 
 
Se os franceses estavam interessados em deitar a mão àquilo, é porque tinham algum interesse. 
 
Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido?  
T.: Eu cheguei à conclusão que Portugal não apostou em África, como fez a Inglaterra ou a 
França. A biblioteca era muito pobre. O Centro Cultural estava mal equipado. Quando fui ao 
Senegal e à Gâmbia vi que era completamente diferente. Os franceses e ingleses deixaram 
marcas visíveis. Não faltava nada e a língua estava implementada. Em Banjul falavam inglês 
entre eles. 
 
Em Bissau não se falava português, mas sim crioulo, para além dos outros dialectos existentes, 
o que significa que não houve uma disseminação da língua.  
 
Portugal fez muito pouco por África. Deixamos os malefícios da burocracia. Todos os males 
que emperram os serviços existem lá a 100%. Deixamos uma herança burocrática pesada. 
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Não ajudou, nem tirou contrapartidas, em termos culturais ou económicos, quer para nós, quer 
para eles. Não houve criação de empregos. Eles poderiam estar melhor e nós também. 
 
A cooperação se está mal tem sido por culpa dos sucessivos governos que têm estado à frente 
dos destinos deste país. Mantém-se um sentimento de culpa que não se sabe de onde vem. Não 
há objectivos. Fala-se sempre de aproximação à África, mas os sucessivos governos nada têm 
feito. Nós perdemos a África, mas os espanhóis, os italianos estão a tirar partido disso nos 
PALOP’s. 
 
Uma das minhas frustrações foi verificar que nós não estávamos a tirar partido das 
potencialidades que aqueles países nos oferecem, como por exemplo em termos de absorção de 
mão-de-obra. Poderíamos formar empresas lá, com contrapartidas para ambos os países. Não sei 
quais são os nossos complexos em relação às ex-colónias, que tipo de resquícios existe. Sei que 
somos um país europeu e atlântico e devíamos pegar nesta estratégia e não conseguimos. 
Estamos virados para uma Europa que nos dá alguns subsídios, porque empregos não existem. 
 
É inconcebível que houvesse uma equipa a produzir manuais, não sei há quantos anos e quando 
eu saí de lá, continuavam sem produzir uma página. Essa equipa era constituída por portugueses 
e funcionava há 5 ou 6 anos. A política de cooperação é feita em cima do joelho.       
 
Lamento que não se esteja a tirar partido da nossa ligação à África. Mas, nós somos uns peões 
muito pequeninos para dar volta a isso. 
 
A.C.: Mas acha que isso tem a ver com o fenómeno da globalização de que se fala tanto 
agora? 
T.: Na década de 80 não se falava de globalização. Sentíamos o efeito da transposição das 
políticas educativas, porque víamos os interesses dos cubanos, dos russos e dos portugueses. Os 
franceses, também, tentavam influenciar, porque aquilo, geograficamente, lhes interessava. 
Portanto havia distintos interesses políticos. 
 
O que é certo é que, quando o governo guineense tinha problemas a sério, virava-se para 
Portugal. Não criámos nenhuma política de compromisso real para com eles, mas nos momentos 
difíceis era Portugal que ajudava a resolver. Os soviéticos ofereciam material bélico obsoleto. 
Os chineses mandavam comida rançosa. Os portugueses enviavam barcos com comida, que 
quando atracavam desaparecia logo. Isto sem grandes paternalismos. 
 
A.C.: Quer juntar alguns materiais que considere relevantes para esta investigação? 
T.: Não sei se tenho materiais. Se tiver, logo direi. 
 
A.C.: Acha que a realização da entrevista decorreu como tinha previsto? 
T.: Sim. Correu bem. 
 
A.C.: O que achou da entrevista? 
T.: Tivemos que a dividir em duas fases. Falamos muito. 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
T.: Penso que é importante estudar estas questões relacionadas com a cooperação. Porque é que 
não se avançou? Porque é que não se avança mais? Porque é que não se investe em África?  
 
Acho que o handicap de sermos colonialistas não desapareceu. Por isso quando actualmente se 
fala de África, a classe política, incluindo a mais jovem, fica incomodada. Não percebo porque 
ainda temos esse sentimento de culpa, se pensarmos que os ingleses e franceses foram piores. 
Houve uma guerra colonial devido à teimosia de um ditador que comandou os destinos deste 
país e que quis preservar África, para além do preservável. São os paradoxos portugueses, 
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porque na altura em que se ia perder África, foi quando mais se investiu, nomeadamente com a 
construção de aeroportos e estradas.  
 
A.C.: Quer indicar-me um cooperante para a próxima entrevista? 
T.: Há a Héstia, o Sileno, a T.M., tantos. 
 
A.C.: Muito obrigada pelo tempo que me dispensou. Depois envio a entrevista para ler, 
corrigir e acrescentar o que entender. 
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Entrevista: Robigo 
 
Data: 7 de Abril de 2005  
Data: 13 de Novembro de 2006 
Duração da entrevista: Cerca de três horas  
 
Bloco A: Legitimação da entrevista. 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
R.: Não. 
A.C.: Importa-se que a entrevista seja gravada? 
R.: Sim pode.  
A.C.: Posso tomar notas? 
R.: Como queira. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Licenciatura em: Economia  
Início da actividade docente: 1975 
Início da actividade como Cooperante: 1982 
Exercício da actividade de Cooperante: 3 anos lectivos. 
Disciplinas leccionadas no âmbito da Cooperação: História; Matemática. 
Cargos: Coordenador do Grupo disciplinar 
Projectos: Actividade comunitária; membro da direcção da Comissão dos Cooperantes de S. 
Tomé. 
 
A.C.: Porque é que decidiu ir dar aulas? 
R.: Eu já era efectivo quando fui para S.Tomé. Comecei a dar aulas, em Angola, em 1975 e fui 
para a cooperação em 1982.  
 
Fiz, em Luanda, o 1º e 2º ano da licenciatura, em Economia. Depois vim para Portugal em 
Outubro de 1975, com a família e fui para a Beira Alta, região de origem dos meus pais. Aí, 
ingressei no ensino particular, porque não havia ensino público, perto de Trancoso.  
 
Comecei a dar aulas com 21/22 anos. Não foi propriamente por opção, porque eu era de 
Economia. Enquanto estudava e trabalhava acabei, cá, o curso (3º, 4º e 5ºano). Fiz o curso como 
trabalhador-estudante, em Lisboa, no ISEG.  
 
Nós somos 7 irmãos, mas separamo-nos todos quando chegamos à Beira Alta. Os tempos não 
eram fáceis e eu não podia dar-me ao luxo de vir para Lisboa estudar sem trabalhar. 
 
 Muita gente entrou para o ensino em 1975/76 por opção, mas não foi propriamente o meu caso. 
Mas depois, gostei e rapidamente entrei para o sistema. Tinha um contrato plurianual. Quando 
fui para S.Tomé tinha uma situação profissional mais próxima da efectividade do que do 
trabalho precário. Eu não precisava de concorrer. Só quando voltei é que tive necessidade de 
concorrer, porque os contratos eram por três anos. 
 
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
R.: Sim, como disse tinha um contrato plurianual. Eu tinha habilitação própria e estava no 
ensino privado. O colégio em que trabalhava, na Meda, fechou. Houve um protocolo com o 
Ministério da Educação, em que seria assegurado, a todos os professores do colégio, pelo menos 
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um ano de trabalho, sendo obrigatório concorrer no segundo ano. Foi uma transferência 
automática. Eu consegui assegurar lugar, mas a minha mulher, por exemplo, que tinha só o 2º 
ano de Gestão, não, porque quando se fez a transição para o público ela ficou nos serviços 
administrativos, na área da Acção Social. Foi nessa altura que fomos para S. Tomé.  
 
Quando nos candidatamos para a cooperação eu não tive qualquer problema, mas ela acabou por 
ir, porque lhes interessava que fossem casais, mas não no âmbito do protocolo da cooperação do 
Ministério da Educação. Ela não ia com as mesmas regalias que eu. O tempo de serviço foi-me 
contado, mas a ela não. 
 
Quando fui chamado para ir para S. Tomé eu estava colocado na Escola Sebastião e Silva, em 
Oeiras, há três meses, porque já tinha concorrido. Fiquei com um contrato plurianual, por 3 
anos. 
 
A.C: Que entidades contactou quando decidiu ir cooperar para África? 
R.: Contactamos as embaixadas de alguns países. Depois de optarmos por S. Tomé fomos à Avª 
Duque d’Ávila meter os papéis. Ainda tenho a correspondência que troquei com as embaixadas 
e tenho os impressos de candidatura. 
 
A.C.: Recebeu todas as informações /apoios que julgou necessários? 
R.: Fomos às embaixadas de alguns países dos PALOP’s e pedimos informações. Penso que 
recebemos todas as informações necessárias. Deram-nos um impresso, no qual estavam inscritas 
algumas informações. Recebemos uma ficha de cooperante. Nesse documento estavam contidas 
informações, tais como: exames médicos a realizar; documentos que eram necessários; o Estado 
português pagava as viagens para lá e depositava um ordenado cá. 
 
Lembro-me que fui duas vezes à embaixada para entrevistas. Aí procurei saber tudo e ia falando 
com as pessoas que tinham estado lá. Apesar de tudo, quando chegamos lá, verificamos que a 
realidade era bem diferente do que as pessoas diziam, ou seja a informação que tínhamos 
recebido era distorcida, sobretudo no que diz respeito às condições de vida. 
 
Fomos seleccionados sem problemas. Eu fui seleccionado para dar Matemática, esse casal para 
dar Português (ele) e Francês (ela) e a minha mulher, que só tinha o 2º ano de Gestão, também 
foi e deu Geografia. Penso que ainda cheguei a dar História. 
 
A. C.: Que tipo de preparação profissional realizou? Foi munido de recursos educativos? 
R.: Não fiz preparação profissional nenhuma. Levei manuais de cá, livros diversos, sem saber 
que níveis de escolaridade iria leccionar.  
 
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação? 
R.: Eu estava a trabalhar na Beira, como já disse e vim férias cá a baixo, com um casal amigo. 
Nós estávamos na praia e vimos um anúncio no jornal “O Expresso”, pelo qual se estavam a 
recrutar cooperantes para Moçambique, S.Tomé e Cabo Verde e dissemos: “Ah! Vamos até 
Cabo Verde.” 
 
Esses amigos davam, também, aulas no mesmo colégio particular que eu. Ele era advogado e ela 
professora de francês e assim foi. Saímos da praia, com as toalhas e o resto das coisas e fomos 
às embaixadas de Moçambique, S. Tomé e Cabo Verde. Não fomos à de Angola, porque eu 
tinha receio de ir para lá, porque poderiam depois não me deixar sair de lá. Não fomos à 
embaixada da Guiné, porque a situação do país era muito complicada.  
 
Esse casal não conhecia a África, ou seja ele veio muito pequeno de lá. Os pais dele tinham 
vivido no interior de África. A minha mulher nasceu cá, mas foi muito pequena para lá. Quando 
chegou a S. Tomé estava pior que estragada, com aquelas condições. Eu e a minha mulher 
fomos colegas na Huíla e depois em Luanda. 
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No fundo a razão para ir prendia-se com a aventura, por um lado, e por outro, ganhar dinheiro. 
Juntava o útil ao agradável. Pessoalmente nunca me adaptei muito aos padrões europeus. Se 
pudesse viver fora da Europa seria óptimo, mas… a pessoa vai-se habituando. 
 
A.C.: Foi sozinho ou com a família? 
R.: Fui com a minha mulher. Nós já tínhamos uma miúda, mas ela não foi nesse 1º ano. Ficou 
com os avós. Fomos ver como eram as condições de vida. No segundo ano levamo-la, altura em 
que arranjamos casa, tinha ela três anos. Houve pessoas que levaram logo os filhos e passaram 
as “passas do Algarve”, porque era tudo muito complicado.   
 
A.C.: Como foi a recepção à chegada? 
R.: Quando chegamos lá estava uma pessoa do Ministério da Educação à nossa espera, que nos 
encaminhou para os alojamentos.  
 
Havia casas individuais e alojamentos colectivos. Nesse 1º ano, alguns ficaram logo em casas, 
ou seja, os que chegaram primeiro, conseguiram bons alojamentos. Os outros ficaram numa 
pousada que estava completamente mal conservada, junto à praia. Era a pousada Salazar. 
Depois deram-lhe o nome de Benguidoche. Dizia-se que a Pousada se degradara quando S. 
Tomé acolhera as crianças do Biafra, quando foi a altura do conflito da Nigéria. S. Tomé era 
uma zona para os refugiados.  
 
Esses aposentos eram colectivos. Havia 11 alojamentos, tipo pensão: um quarto com cerca de 
16 m2, com duche separado; havia espaços ligeiramente maiores e outros menores. Nos maiores 
metiam os casais; nos pequenos, os solteiros. Mas, a maior parte dos cooperantes eram casais. 
Cada quarto tinha um duche individual. 
 
A.C.: Como imaginava a África que iria encontrar? 
R.: Não imaginava sequer. A realidade africana que conhecia não tinha nada a ver com S. 
Tomé. A minha saída de África fora muito atribulada e repentina. Assim, o meu regresso a 
África, não sendo Angola, mas S. Tomé, funcionou como uma forma de reconstruir a minha 
saída de Angola. 
 
Posso dizer que estava órfão de África. S.Tomé era a oportunidade de entrar e repetir a saída 
mais pacífica, do ponto de vista interior. 
 
Eu nasci no Lobito, que do ponto de vista de desenvolvimento era mais avançado que S. Tomé. 
Estudei em Luanda durante dois anos (1973/1975). O clima também era semelhante. Eu vinha 
do litoral, do Lobito, realidade semelhante a S.Tomé. Tinha estado na Huíla, em Angola, mas aí 
a realidade era diferente. O contacto com as pessoas era semelhante. Não houve choques. 
 
A maneira de ser do santomense era similar à do angolano. Note-se que os primeiros habitantes 
de S. Tomé foram os Angolares, oriundos de Angola. Eram muito afáveis. Era, mais ou menos, 
o mesmo tipo de vida que eu tinha tido no Lobito. 
 
S. Tomé é muito interessante em termos de paisagem. É a floresta equatorial. No segundo ano 
(1983/84) houve uma seca, derivada da forte influência dos ventos do Sahara. Curiosamente os 
cabo-verdianos riam-se da situação, porque os santomenses diziam que, dada a seca, precisavam 
de ajuda. Para os santomenses era uma seca, mas para os cabo-verdianos era ridículo, porque 
aquilo continuava a ser uma floresta densa, equatorial e não se notava qualquer tipo de seca.  
 
A.C.: Conhecia as finalidades e os objectivos inerentes aos programas do governo 
português para a área da educação? 
R.: Não, não conhecia nada.  
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A.C.: Conhecia a estrutura e funcionamento dos serviços da Cooperação? Perante um 
problema sabia com quem devia contactar?  
R.: Não conhecia o funcionamento dos serviços do Ministério da Educação, nem do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros. Se houvesse algum problema logo se resolveria. Aliás, houve 
problemas logo à chegada. 
 
Houve um problema gravíssimo com uma colega, que foi atropelada e tivemos reuniões com o 
Encarregado de Negócios da Embaixada e tomamos uma posição: ou ela vinha para Portugal 
para ser tratada, ou vínhamos todos embora. Eles não queriam mandá-la para Portugal e ela 
estava às portas da morte.  
 
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
 
A.C.: A partir de que momento se considerou cooperante?  
R.: Julgo quando cheguei a S. Tomé e não quando assinei o contrato, porque apesar de eu 
conhecer aquela realidade, pois vivi em Angola, sabia quais eram as dificuldades e quais eram 
as características da realidade africana. Ora, quando comecei a fazer coisas que não era esperado 
fazer, como foi a questão de criar condições para desenvolver o meu próprio trabalho como 
professor, porque essas condições não existiam, aí senti-me cooperante. 
 
A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
R.: Sim, já havia cooperantes, não só na educação como noutros sectores. 
 
A.C.: Se tivesse que traçar um perfil de professor cooperante como o faria? 
R.: É um perfil híbrido: aventureiro, de meia-idade, com uma certa dose de profissionalismo. 
Profissionalismo no sentido em que as pessoas que lá estavam acabavam por desenvolver um 
bom trabalho, porque não tinham outra solução. Desde logo as carências, a manifestação de 
vontade que os alunos tinham em aprender. Devoravam tudo o que lhes aparecia pela frente.  
 
O professor nunca ficava indiferente, nem diante do mais empedernido preguiçoso e negligente 
aluno. Por pior profissional que o docente fosse não conseguia deixar de responder àquilo que 
era a solicitação dos santomenses. Era uma coisa que não passava pela cabeça de nenhum 
professor aqui. 
 
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte da direcção da escola? 
R.: Nunca tivemos problemas. Fomos sempre bem tratados pela direcção da escola e pelos 
professores. Nunca houve más vontades para connosco. O problema é que eles, próprios, tinham 
dificuldades em arranjarem-nos as condições para trabalharmos.  
 
A.C.: Como era tratado pelos restantes professores? 
R.: Na altura éramos 50 cooperantes, mas a maior parte das pessoas rondava, em termos de 
idade, a casa dos trinta. Não é como hoje em Timor, que a maioria tem entre 22 e 24 anos. Eram 
pessoas que já tinham passado pela cooperação. Eram pessoas com experiência.  
 
As motivações variavam de pessoa para pessoa, tal como acontece hoje em Timor. Portanto, as 
motivações podem não ser as mais adequadas aos objectivos da cooperação. 
Apesar de haver entrevistas, isso não resolveu alguns problemas, porque recrutaram pessoas 
com alguns problemas graves. Era tudo boa gente, mas havia filhos de todas as mães.  
 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
R.: Nós éramos sempre convidados para as recepções que havia na embaixada, mas não quer 
dizer que fossemos a todas. 
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A embaixada, também, não tinha capacidade para dar resposta a todas as solicitações que os 
cooperantes iam fazendo.   
 
No início as relações entre o pessoal que lá estava e a embaixada não eram as mais cordiais. A 
meu ver elas nunca foram boas. Não havia meios… Eles tentavam dar a volta…uma pessoa via 
isso e via que eles tentavam dar a volta e via que eles não eram capazes. 
 
 Nós para resolvermos os problemas não lidávamos, directamente, com o embaixador, mas sim 
com o secretário. Víamos o embaixador nas recepções. Lembro-me que houve uma vez que 
decidimos não ir a uma das comemorações, como forma de “coação/retaliação” para 
resolvermos os nossos problemas. Mas, mesmo assim, dois ou três cooperantes furaram a nossa 
tomada de posição e foram. 
 
É claro que o embaixador não nos recebia, mas sim o secretário, como mandam as regras do 
protocolo. Houve, apenas, uma vez em que fomos recebidos por ele, porque a colega que fora 
atropelada, estava numa situação crítica e tinha que ser evacuada, o que aliás veio a acontecer. 
 
A.C.: Acha que havia diferenciações entre os professores cooperantes portugueses e os de 
outras nacionalidades? 
R.: Havia professores cubanos, brasileiros e portugueses. Havia alemães de Leste e chineses 
noutros sectores da cooperação.  
 
Em termos salariais os outros ganhavam melhor que nós, sobretudo os que eram voluntários 
pela ONU, como os brasileiros ou franceses, que ganhavam 500 dólares. 
 
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
R.: Eu não sei bem o que é isso de ser cooperante ou de não ser cooperante. Eu sinto-me mais 
uma pessoa como há pouco referi. Eu saí de África aos 20 e poucos anos. A partir de 1975 a 
realidade modificou-se. 
 
Enquanto adolescente, enquanto estive em Angola acabei por não ter uma vida diferente da das 
populações locais. Não era burguês, nem pequeno-burguês. O meu pai fora para lá, nos anos 50 
e com 2 filhos. Encontrou o que eu encontrei em S. Tomé, mas ainda pior, porque nem tinha 
ventoinhas para as duas crianças, uma com 2 anos e a outra com um ano. Saiu de Portugal por 
razões económicas, já que não tinha condições de vida minimamente aceitáveis, no regime 
político de então. Tinha a 4ª classe e no primeiro ano não foi fácil. Ele teve piores condições do 
que eu em S. Tomé. 
 
O ser ou não ser cooperante é uma questão muito relativa. Saí de África numa situação de 
desconforto interior. Cheguei a Portugal, que era a minha terra e não me integrei bem. A Europa 
não me diz muito, ou diz-me tanto como qualquer outra parte do mundo. Passei a considerar-me 
como uma pessoa que estava bem em qualquer outra parte do mundo. Trabalhar aqui, em S. 
Tomé, em Timor ou noutra parte qualquer do mundo, é-me indiferente. 
 
A.C.: Sentiu-se professor cooperante ou apenas professor? 
R.: De acordo com o que disse, se ser cooperante é ser uma pessoa que vai trabalhar com outros 
povos e noutros espaços; se ser cooperante é isso, senti-me professor cooperante (risos). Não foi 
o facto de ir para S.Tomé que me tornou cooperante.  
 
A.C.: Acha que, em termos sociais, os cooperantes eram reconhecidos como um grupo 
social diferenciado? 
R.: Sim, de certa forma. Se pensarmos que em termos salariais até ganhávamos melhor que os 
professores locais, acabávamos por ter outro tipo de privilégios. 
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A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
R.: A atracção, digamos que era mais a aventura até porque não sabia qual era a realidade; 
depois lá…  
 
Antes de ir para lá nunca pensei em receios. Essa questão do risco nunca se colocou para mim. 
 
Cá estava no norte, no distrito da Guarda, a dar aulas. A minha ida para lá foi combinada e foi 
um desafio, porque havia uma pessoa que nunca tinha estado em África. O outro casal tinha 
vindo de África e para a mulher havia uma atracção grande. 
 
Depois lá, as dificuldades geraram a motivação para se continuar. 
 
Estive doente; apanhei paludismo em Angola e ainda o tenho. Em Angola, durante os 22 anos 
em que lá estive, nunca tive a percepção do risco em termos sanitários, porque apanhava as 
vacinas todas (amarela, cólera, etc.); ou seja, nunca tive a percepção e a representação que os 
europeus, que nunca tinham estado em África, tinham sobre a perigosidade, sobre o risco das 
doenças; isso passava-me ao lado. Era uma coisa perfeitamente natural e aliás estive 2 ou 3 
vezes doente com fortes acessos palúdicos. Quando regressei de S. Tomé, ao fim de 2 meses 
tive um acesso de paludismo forte.  
 
A.C.: Que papel desempenhou, enquanto cooperante, entre uma Metrópole colonizadora e 
as ex-colónias? 
R.: Em termos profissionais tentei dar o meu melhor. 
 
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
R.: Missão em particular…? Em que sentido? 
 
A.C.: É só a vontade de regressar à África ou há outras intenções? 
R.: Vamos lá a ver…Há o regresso à África. A minha saída de Angola deixou marcas… 
 
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
R.: … (risos). É capaz de ser um pouco pomposo dizer que contribui para o desenvolvimento do 
capital humano, mas dei o meu contributo. Se calhar se tivesse outras condições, julgo que se 
calhar podia ter dado mais…Quer dizer…não vale a pena estar a pensar… 
Quer dizer, o contributo que a cooperação, pelo menos a maneira como eu a vejo e a minha 
passagem por lá, em termos de actividade profissional docente é um bocado relativo, porque é 
um bocado localizado. 
 
Tenho alunos, meia dúzia deles, que tiveram a oportunidade de vir continuar os estudos cá em 
Portugal. Alguns deles, óptimos alunos, se considerarmos as condições que eles tinham lá. 
Penso que por aqui se poderá ver algum contributo…. 
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem à profissão? 
R.: Sim. Desde logo o interesse que os santomenses revelaram em aprender, facilitava o 
processo de aprendizagem.  
 
Por exemplo, antes de ir para lá, eu estava colocado numa escola de Oeiras, a dar Economia e 
Sociologia. Eu ia, diariamente, de Arruda dos Vinhos para Oeiras dar aulas. Fui directamente 
dessa escola para S.Tomé. Eu deixei por resolver um processo disciplinar de 2 alunos do ensino 
secundário, que entravam e saíam das minhas aulas pela janela. Eram alunos do 10º e 11º anos. 
Não havia maneira de os convencer que havia uma porta, por onde deveriam entrar. 
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A escola Sebastião e Silva era conhecida pelos problemas disciplinares e pela questão do 
Carnaval…eram só problemas. Chegar a S. Tomé e encontrar outro tipo de alunos, era 
impressionante. O professor começava a falar e era um silêncio que até parecia que estavam a 
beber as palavras. Eles devoravam os apontamentos que dávamos. 
 
Quando o Centro Cultural começou a ter o mínimo de condições para a leitura presencial, estava 
sempre cheiíssimo. Tinha uma capacidade para 50 a 60 pessoas e estava sempre cheio.   
 
A.C.: Dava apenas aulas ou exercia outras funções? 
R.: Dei aulas e fui coordenador. Havia uma Comissão de cooperantes da qual fiz parte. 
 
Havia colegas que pediam ao Director do Liceu, um acréscimo de horas para ficarem com 
horário completo ou então que lhes dessem outra disciplina. Não era possível estar uma semana 
sem fazer nada. Era uma grande pasmaceira. Se as pessoas não dessem aulas começavam a bater 
mal (risos). A pessoa podia ir para a praia…mas… 
 
Eu, por exemplo, ia dar aulas de manhã; depois ia dar um mergulho, almoçava e à tarde, 
consoante o horário, dava ou não aulas. Ao fim do dia dava outro mergulho. Não havia praia na 
cidade, mas uma pequena enseada com 30 m, onde havia areia e pedras, onde se podia dar um 
mergulho. Para irmos à praia tínhamos que andar uns 5 ou 6 km. Nesse 1º ano não tínhamos 
transporte. Lá se conseguia, que ao sábado ou ao domingo, o Ministério da Educação, nos 
arranjasse transporte para irmos à praia ou dar uma volta. Outras vezes recorríamos aos que lá 
estavam, há mais tempo e que tinham carro. 
No 2º ano mandei ir o carro, que tinha comprado em 2ª mão e que depois ficou lá. Aí já podia 
fazer outro tipo de vida.   
 
Por isso aceitávamos fazer outros trabalhos como organizar a abertura do ano lectivo, fazer 
horários, porque tínhamos o tempo ocupado. Muitos de nós tinham experiência com a 
organização de turmas e elaboração de horários.  
 
A.C.: Estava a falar de uma Comissão. Quer explicar-me melhor isso? 
R.: Essa Comissão foi criada por nós, após a nossa chegada e resultou dos diversos problemas 
que tivemos que enfrentar. Logo à partida, tenho aqui este requerimento dirigido ao embaixador, 
o qual fala da ausência de um estatuto para os cooperantes [leu o documento] e da insegurança 
que os cooperantes sentiam. Alguns sentiam-se humilhados.  
 
Para além disso, eu tinha um papel importante numa comissão interna de cooperantes, criada 
por nós. Essa comissão tinha um presidente, órgãos próprios e funções distribuídas pelos 
membros que a constituíam. Contactávamos com a embaixada, com os responsáveis pelo 
Ministério da Educação, para apresentarmos as nossas reivindicações sobre as condições de 
trabalho e de vida. 
 
Todos os anos ia lá uma Comissão Paritária do nosso governo, para tentar resolver alguns 
problemas que iam surgindo, mas não resolviam nada. 
 
Neste requerimento, datado de 10/01/1983, nós fazíamos queixa ao embaixador dizendo que o 
ordenado não chegava para a nossa sobrevivência. O ordenado era de 7000 dobras, mais ou 
menos 11.600$00, dos quais transferíamos 4.700$00. A pensão mais barata custava 5.000$00, 
com as refeições incluídas. Por isso os voluntários brasileiros e franceses quando se referiam 
aos portugueses diziam que éramos os pés descalços. Nessa altura eles ganhavam 500 dólares o 
que era um dinheirão valente.   
 
Era uma situação de insatisfação que se arrastava desde 1975. Deste documento nós falávamos 
da inexistência de um estatuto e havia colegas que vinham de outros PALOP’s onde já tinham 
feito cooperação e diziam-nos que nunca tinham visto um movimento como o nosso, com uma 
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certa representação e com um forte carácter reivindicativo. Também havia colegas que já 
estavam completamente cafrializados. 
 
Nós tínhamos a noção de que se o individualismo se sobrepusesse ao espírito colectivo, não 
conseguiríamos nada. Ou se conseguia arranjar um espírito de corpo e o facto de sermos entre 
20 e 30 no Benguidoche ajudou, ou nada se resolveria. Todos os outros que estavam espalhados, 
quando havia qualquer coisa para se resolver iam ao Benguidoche. Almoçávamos ou 
jantávamos em conjunto. 
 
Criámos um grupo coral, no 2º ou 3º ano, que era ensaiado por um brasileiro, professor de 
música e portanto esse movimento surgiu como resposta à falta de condições, nomeadamente, 
na área do alojamento.     
 
Tenho aqui a acta de eleição da comissão. Se ler a acata até se apercebe das questões internas 
existentes dentro do colectivo. Para a eleição da comissão realizou-se uma reunião plenária tipo 
PREC; decorreram uma série de votações; depois, havia sempre qualquer coisa a mais; surgiam 
as contrapropostas, requerimentos à mesa, etc.… Ao fim, lá se conseguiu reunir consenso e fez-
se a eleição. A Comissão eleita ficou com a responsabilidade, não só de participar nestas 
reuniões, como em reuniões com o Secretário de Estado de S. Tomé. 
 
Depois da eleição da Comissão nós enviámos ofícios, a comunicar a existência da mesma, para 
outros cooperantes de outros PALOP, com aviso de recepção e tudo; por exemplo, tenho aqui o 
ofício para a Direcção Geral de Cooperação em Portugal, para o Ministério da Educação, em 
Portugal, para os responsáveis dos diversos ministérios de S. Tomé e com ligação à cooperação, 
para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou seja enviamos para todos os organismos que de 
alguma forma estivessem ligados à cooperação. Depois, todos os assuntos ligados à cooperação, 
em S. Tomé, deviam passar pela Comissão (risos). Era a forma de dar a conhecer a Comissão. 
 
Era engraçado; a conjuntura era outra…essa autonomia era permitida… 
 
A comissão surge, também, pelas próprias queixas dos responsáveis locais. Porquê? Porque era 
precisos evitar que não andassem todos os dias, os cooperantes as tratar das mesmas coisas, do 
género: hoje ia eu, amanhã ia outro, depois de amanhã outro e assim era uma confusão. Os 
problemas eram do tipo: “eu não tenho cafeteira”; “eu não tenho ventoinha”; “ eu não tenho isto 
ou aquilo”; Ainda eram 40 a 50 cooperantes e às tantas eles também não conseguiam dar 
resposta a todos; eram incomodados permanentemente; às tantas eles disseram: “façam uma 
reunião e decidam quem é que vem cá falar e que traga todos os problemas de uma assentada”.  
 
Eles, próprios, tratavam os cooperantes de forma diferenciada, consoante a apreciação que as 
pessoas faziam do trabalho de cooperante; muitas vezes uns conseguiam e outros não; havia 
coisas que se conseguiam “por baixo”, por corrupção; não sei se havia ou não; mas o que é certo 
é que havia critérios diversos para eles tratarem das coisas. Nós entendíamos que não devia ser 
assim, porque todos deviam ser tratados de igual forma. 
 
Como também se sabia que a questão da cooperação ia ser renegociada, antes desses eventos, 
dialogou-se sobre isso.  
 
A.C.: Como eram as condições de trabalho? Como eram as escolas locais? 
R.: As turmas eram grandes, com cerca de 40 alunos. O liceu era do Estado Novo. As salas 
eram amplas e havia carteiras para todos. Não havia papel, nem giz. Havia carência de 
materiais. Os alunos arranjavam giz, porque quando havia eles guardavam-no e depois davam-
nos. Eles controlavam o giz. Não havia apagadores. 
 
No primeiro ano dei aulas de dia. No 2º e 3º ano passei para a noite e dava Matemática. As aulas 
começavam às 19H e iam até às 23.30H. Tinha horário completo. O grupo turma era constituído 
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quase só por senhoras que estudavam, trabalhavam e pertenciam ao Partido. Elas faziam os 
apagadores. Eram umas almofadas, pequenas, feitas em pano e levavam-nas todos os dias para 
não desaparecerem. 
 
Havia a situação da poli docência.  
 
Houve um colega que chegou lá para dar História e como chegou depois da data prevista, ficou 
apenas com 4 horas semanais.  
  
Não havia fotocopiadoras, nem acetatos, nem retroprojectores. Havia umas máquinas antigas de 
escrever. No 2º ano levei uma máquina de escrever para lá. Os documentos eram batidos à 
máquina. Não havia um sítio onde houvesse tudo. Então, íamos à Embaixada da RDA e 
pedíamos uma resma de papel; depois íamos à da China e víamos se havia uma bisnaga de tinta. 
Depois procurávamos um sítio onde houvesse um stencil a funcionar. Às vezes a máquina do 
Ministério da Educação estava avariada e íamos ao Ministério da Agricultura e se estivesse boa, 
marcávamos um sábado ou um domingo e íamos lá com um funcionário.   
 
A. C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
R.: A questão financeira também preocupou as pessoas que foram para lá, porque muitos foram 
a pensar na compensação financeira. Esses anos: 1981/82, 82/83, 83/84, não foram anos fáceis 
cá em Portugal. 
 
Cá ficava uma parte e lá recebia-se outra. O meu objectivo não era propriamente, só ganhar 
dinheiro. Em termos pessoais e financeiros foi uma experiência interessante  
 
A.C.: Pensa que o exercício da sua profissão ao serviço da Cooperação constituiu uma 
oportunidade de progressão na sua carreira? 
R.: Sim, o tempo de serviço contou para a progressão na carreira. Eu concorri lá e como fui 
colocado cá, obtive o destacamento para continuar lá. Quando voltei já tinha lugar numa escola. 
Fui colocado em Vila Franca de Xira. Nessa altura eu não era profissionalizado. Continuei em 
contrato plurianual. Só passados dois anos é que fui chamado à profissionalização. 
 
A.C.: Sentiu satisfação no exercício da docência? 
R.: Sim, muitíssima. Isso também tem a ver com a motivação dos alunos. Em termos de livros e 
de jornais, tudo o que aparecia lá eles devoravam tudo. O Centro Cultural Português foi aberto, 
quando nós estávamos lá, e foi relativamente bem equipado. Quando nós íamos requisitar livros, 
o Centro Cultural estava completamente cheio de miudagem. Isso significava que as próprias 
dificuldades que eles tinham criavam uma certa motivação.  
 
Os alunos eram muito interessados. Estou convencido que isso resultava das carências que se 
faziam sentir. Aliás, eu nunca cá em Portugal, tinha sido obrigado a fazer, uma espécie de 
manual, como fiz. Fiz com a máquina de escrever que conseguimos arranjar. 
 
A.C.: Viveu algum dilema, pessoal em particular? 
R.: Dilemas…talvez estas lutas constantes para termos melhores condições de habitabilidade.  
  
Nos três anos que lá estive houveram problemas complicados. Esses problemas não foram com 
as autoridades locais, mas entre a nossa comunidade. Houve pessoas que no 2º ano foram 
repatriadas ou convidadas a regressar a Portugal. 
Houve estórias um bocado complicadas, por isso já disse, que havia pessoas que não estavam 
interessadas em que houvesse uma cooperação frutuosa entre portugueses e cubanos. É uma 
estória que eu nunca percebi muito bem.  
 
A.C.: Como era o vosso quotidiano? 
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R.: Se calhar começo por explicar como foi à nossa chegada…. Quando chegamos, os nossos 
amigos foram ao aeroporto e foi também um jipe do Ministério da Educação buscar-nos. 
Chegamos ao alojamento e disseram-nos: “O vosso quarto é este!” Era um quarto com uma 
cama individual, que não tinha colchão. Havia uma janela normal e havia um buraco em cima, 
local onde tinha estado o aparelho de ar condicionado, porque quando falhava um aparelho no 
Ministério, eles iam lá e tiravam um de um quarto que estivesse desocupado. Tapavam o buraco 
para não entrarem os mosquitos. Naquele caso eles taparam o buraco e não abriram a janela, que 
estava trancada. Era um taipal fechado sem luz solar. Era um quarto sem ventilação (risos). Não 
era possível… 
 
Depois, arranjaram-me uma cama de casal e um colchão. A seguir, alguém me emprestou uma 
ventoinha, que trabalhou toda a noite. A ventoinha bem funcionava, mas o suor escorria-nos 
pelo corpo. Nessa altura era preciso uma grande dose de coragem.  
 
Até se conseguir arranjar um carpinteiro para abrir a janela, demorou-se um mês. Nunca cheguei 
a ter ar condicionado. Nós bem íamos ameaçando que nos vínhamos embora, enquanto não 
tivéssemos todas as condições. 
 
A maior parte das vezes tomávamos duche à mangueirada, no pátio interior do alojamento. 
Nesse pátio faziam-se bailaricos e festas diversas. O calor era intenso. A maior parte dos que lá 
estavam já tinham estado em África. Os que sentiam grandes dificuldades eram os que nunca 
tinham lá estado. 
 
Uma semana depois de eu estar lá, chegou um colega, sozinho, com quarenta e poucos anos, a 
uma 5ª feira e foi-se embora no sábado. Portanto o avião chegava à 5ª feira, era um boeing 
pequeno e depois regressava ao sábado. Não havia ligações directas. O voo era via Luanda. Ele 
chegou lá e disse: “ o que é que eu estou aqui a fazer? Minha rica filha e mulher…” Elas tinham 
ficado em Portugal. Agarrou-se ao portão aos berros (risos) e ficou apanhado completamente. 
Nós arranjamos maneira de o pôr no avião ao sábado. 
 
Não havia transportes. Estávamos dependentes dos transportes que o Ministério da Educação 
arranjava. No primeiro ano só um colega é que tinha carro.  
 
O nosso ordenado mal chegava para comermos. Então cozinhávamos nós próprios, porque se 
fossemos para uma pensão era pior. Havia muito tempo para o fazermos. Como não havia 
comércio, porque a economia era toda controlada pelo Estado, íamos às roças para adquirirmos 
os produtos, mais barato. Como necessitávamos de transporte, requisitávamos o jipe do 
Ministério da Educação. Havia uma escala. Todos os sábados iam dois cooperantes às compras. 
Os produtos adquiridos eram rateados, consoante o nº de pessoas, por agregado familiar. 
Quando as pessoas acordavam, cada um tinha o seu quinhão à porta. Metíamos o nome do casal 
sobre o cabaz das compras constituído pelo que se conseguia: cachos de bananas, couves, 
matabala (um tubérculo), tomate, cebola, etc. 
 
No primeiro ano não havia maneira de conservar os alimentos. Só havia peixe, que 
comprávamos na central e congelação, depois de termos uma guia. Depois, a guia deixou de ser 
necessária, porque éramos poucos e já nos conheciam. 
 
Havia um cartão de cooperante, mas os produtos que estavam à venda não nos interessavam. As 
lojas eram abastecidas consoante o que os barcos traziam; se trouxessem sandálias, papel 
higiénico, ou ferramentas, era isso que havia à venda. De modo que nós íamos sempre espreitar 
e ver o que é que havia à venda. 
  
O controlo mais efectivo era o da carne, que vinha da RDA ou da Argentina. Vinha, mais ou 
menos, de 4 em 4 meses. Como não havia meios de congelação tínhamos que a comer logo ou 
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então salgá-la. Não tínhamos frigorífico. Havia dois frigoríficos, que não eram congeladores, 
para todos, o que era manifestamente insuficiente. De vez em quando, faltava a electricidade. 
 
Não havia caça. Havia galinhas, cabritos e as vacas estavam em explorações destinadas à 
produção de leite. Essas explorações eram controladas pela cooperação alemã (RDA) e francesa. 
 
A.C.: Nunca reivindicaram frigoríficos? 
R.: Para conseguirmos os frigoríficos houve uma guerra tremenda. A conversa era sempre a 
mesma: já vieram…já embarcaram…já vão…etc. E o que é certo é que eles nunca mais 
chegavam. Para nós era uma questão prioritária, porque nós só nos abastecíamos, a nível da 
carne, de seis em seis meses, ou seja quando chegava o barco. Comprávamo-la e depois 
tínhamos que a congelar.  
 
Foi uma das vitórias da Comissão. No 2º ano os serviços de cooperação enviaram 4 ou 5 arcas 
congeladoras para o Benguidoche e deram frigoríficos aos cooperantes que estavam em casas 
próprias. A partir daí, quando vinha um barco com carne comprávamos 50 kg de carne e 
tínhamos carne para uma certa temporada. 
Havia um casal amigo, em que ele fazia pesca submarina e conseguíamos peixe para a semana 
toda. 
   
A.C.: Nessa vida comunitária e de partilha de bens nunca houve problemas entre os 
cooperantes? 
R.: Às vezes havia. Mas como as compras eram semanais, se alguém se queixasse numa 
semana, era compensado, quando se fizesse a distribuição na semana seguinte. Houve alguns 
casos em que as pessoas se deixaram de falar, por causa da distribuição de bens. 
 
A.C.: Como interagiu com as populações locais? O contacto com essas populações 
influenciou o seu exercício profissional? Desvirtuou ou fortaleceu os seus ideias? 
R.: Havia momentos informais onde convivíamos com as pessoas, como por exemplo em festas 
populares. Esses momentos permitiram-nos interagir com as populações, o que correu sempre 
bem, porque senão não me tinha mantido lá tanto tempo. 
Eu, no início fiquei a viver na pousada, mas depois quando levei a miúda, que nessa altura tinha 
três anos, arranjei casa. Era uma casa geminada num complexo onde moravam mais pessoas, 
para além de cooperantes. E lá íamos convivendo…  
 
Mas, havia situações engraçadas nestes convívios. Uma vez, houve um cooperante português 
que ameaçou um cubano com uma arma. Isso resultou do facto de ele ser ciumento. Houve um 
baile e ele enciumou-se, porque a mulher dançou com esse cubano. Durante os bailes, os 
cubanos misturavam-se apesar de serem controlados. 
 
A.C.: A vivência dos nativos reflectiu-se na sua vivência pessoal? 
R.: Em termos da prática profissional não. Depois era o tal convívio de que já falei.  
 
A.C.: Como eram as suas relações com os órgãos de gestão? E com os outros professores?  
R.: Nós dávamo-nos bem com os directores. Alguns deles eram licenciados, outros não. Uns 
tinham feito a formação cá em Portugal, outros em Cuba. Tinham raízes muito europeias; por 
exemplo, havia práticas com conotação política forte que passo a explicar: as aulas começavam 
às 8.30 h. Às 8.15h tinham que estar no pátio da escola todos os alunos e professores. Nesse 
pátio havia marcações, portanto uns quadrados grandes, onde a turma tinha que estar toda, com 
o seu professor à frente. Hasteava-se a bandeira. Isso era designado por vespertino ou matutino, 
já não me lembro bem. 
 
Recordo-me de ter participado numa ou em duas cerimónias deste tipo, no 1º ano. Portanto, 15 
minutos antes de aulas começarem havia este tipo de controlo. No final do dia repetia-se a 
cerimónia. 
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Sei que houve uma reacção muito forte a isto e os portugueses deixaram de aparecer. Penso que 
dada a formação dos directores estas práticas, também se foram perdendo. 
 
A nossa relação era mais institucional, porque havia poucos momentos informais onde 
pudéssemos conviver. Individualmente, com um ou com outro, lá íamos falando. Havia um 
director, que estava no período nocturno, que morava no memo complexo onde nós vivíamos e 
dávamo-nos regularmente. 
 
A.C.: Quando surgiam conflitos como eram ultrapassados? 
R.: Havia alguns problemas de relacionamento entre portugueses e cubanos, fomentados por 
portugueses que viam os cubanos como rivais. Outros fomentavam uma guerra dentro da escola, 
de forma sub-reptícia, digamos muito subterrânea. E percebia-se esse mal-estar. 
   
Havia pessoas apanhadas completamente para fugirem de certos problemas. 
 
Houve uma vez um aluno que foi apanhado a copiar num exame e como estava armado, porque 
era militar e estava fardado, ameaçou a professora G.A. A Comissão pôs por escrito esta 
situação ao alto Dirigente das Forças Armadas, bem como ao director do Ensino para 
trabalhadores estudantes, do ensino nocturno. 
 
Havia a prática da entrega dos planos de aula ao Coordenador e recordo-me que houve uma 
reacção, que já não me lembro, se foi expressa ou apenas tácita, junto da direcção da escola, 
nomeadamente à obrigatoriedade da entrega desses planos. Aos professores santomenses e aos 
cubanos, fora aqueles que estavam no topo da hierarquia mais elevada, não lhes era reconhecida 
autonomia suficiente para darem aulas sem um controlo hierárquico superior. Isto estendia-se 
aos portugueses.  
 
Os portugueses achavam, pela formação que tinham, que não deviam prestar contas. Não 
aceitavam isso. Mas lá iam cumprindo. Não era má vontade, era uma opinião que era expressa. 
Penso que ninguém expressou essas opiniões em termos oficiais. Ao próprio director com quem 
nós nos dávamos melhor dizíamos: “O que é isto de termos de entregar os planos e tal…” Havia 
assim esta relação, mas julgo que nunca foi fonte de conflito. As pessoas a contra gosto lá iam 
fazendo, até porque às tantas acabavam por fazer outros trabalhos mais difíceis, mais árduos, 
como fazer os apontamentos, quase manuais. 
 
A.C.: Havia algum coordenador de disciplina que pudesse intervir em situação de 
conflito? 
R.: Havia de facto um coordenador. Os conflitos iam-se resolvendo. O sistema de 
funcionamento da escola até era importado do modelo cubano e até era interessante. Em termos 
de funcionamento de grupo disciplinar a situação era interessante. Como a maior parte dos 
docentes não tinham habilitações superiores, tinham o 1º ou o 2º ano do ensino superior e não 
tinham formação, nem eram profissionalizados, existia um trabalho interno muito estruturado. 
 
Por exemplo, a nível da Matemática: havia um coordenador geral e havia um coordenador por 
ano de escolaridade, com o exercício do cargo por um ano. Eu fui coordenador. A prática era a 
da observação de aulas e dos planos de aula, nomeadamente junto dos professores com menos 
habilitações. 
 
A.C.: E então qual era o papel dos cubanos no meio disto? 
R.: Nem toda a gente se dava mal com os cubanos. É preciso ver caso a caso. Em termos 
relacionais, à parte de um caso completamente atípico, de que não vale a pena falar nunca tive 
consciência de que houvessem conflitos com os cubanos, directos ou indirectos. No âmbito da 
disciplina que eu dei Matemática e, também, dei Economia, nunca senti nada. 
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É curiosos, porque eu no ensino particular, já tinha dado diversas disciplinas como Matemática, 
Economia, História, Geografia; para S. Tomé fui dar Matemática, porque estava a dar essa 
disciplina, no ciclo preparatório e fui recrutado nesse âmbito. Em termos formais, para o 
Ministério da Educação, eu era professor de Matemática e nunca se colocou a questão de dar 
Ciências Sociais ou Economia, porque eu era professor de Matemática. 
 
Na minha prática profissional nunca fui confrontado com qualquer tipo de conflito com os 
cubanos, porque tinha toda a autonomia, nomeadamente, dando aulas a uma turma sozinho, era 
obrigado a fazer os planos de aula e a mostrá-los, mas praticamente eles não se imiscuíam no 
meu trabalho, já que não davam aquele nível. 
 
É natural que nos níveis de escolaridade correspondentes aos 7º/8º/9ºs anos, onde havia um 
número maior de turmas, onde as pessoas não davam aulas sozinhas, que nas reuniões de Grupo 
houvessem confrontos com os cubanos, por exemplo a nível da História. Havia um manual de 
História e um de Geografia feito por eles. 
 
Agora a nível de festas e de convívios não havia problemas. Eles eram enquadrados e àquela 
hora tinham todos de arrancar, comandados pelo chefe. 
 
A cooperação deles não era tão boa como a nossa. Tirando os chefes a maior parte deles não 
tinha sequer uma licenciatura e uma pessoa apercebia-se disso. Em termos de autonomia de 
trabalho, esta era a limitação. Seguiam os seus manuais em espanhol (de História, Geografia, 
Matemática, etc.) e aquilo era seguido à risca e “papagueado”. 
 
Tinham aquelas orientações metodológicas e seguiam-nas à risca. Tinham designações 
diferentes das nossas. Eles preparavam as aulas em conjunto. 
 
Eles viviam todos num prédio, colectivamente e eram controlados. Nós, por exemplo, vivíamos 
todos no mesmo sítio, mas tínhamos vivências individualizadas. Quando um sabia de si e não 
éramos controlados. Estas organizações e formas colectivas de trabalhar e de resolver problemas 
aconteceram em 2 ou 3 questões: a questão da alimentação e a da representação junto das 
autoridades. De resto não andávamos em grupo. 
 
Eles, para onde ia um, iam todos. Nas suas próprias instalações estavam organizados em termos 
de trabalho. É que para além da organização que havia na escola, internamente, eles estavam 
organizados em grupos e trabalhavam em conjunto na preparação das aulas; ou seja, o trabalho 
que nós fazíamos individualmente, o de preparar uma aula, eles faziam-no colectivamente.    
 
A.C.: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países serem muito similares ao 
português? 
R.: … (silêncio). A organização curricular, no caso da Matemática, por exemplo, era igual à 
nossa; eram os mesmos programas. A forma de avaliar era diferente da nossa. Era o modelo 
cubano. Havia frequências de 3 em 3 meses, mais ou menos por período. Havia um período de 
transição entre esses trimestres.   
 
A.C.: Sentiu algum tipo de conflito decorrente dessa situação? 
R.: Não. 
 
A.C.: Como eram os programas? E os manuais? Similares aos portugueses? Diferentes? 
R.: Não havia manuais. Tal como já disse, nós fazíamos os apontamentos e dávamos aos alunos. 
Os apontamentos eram feitos com stencil. Às vezes havia máquina e não havia tinta; outras 
vezes não havia papel. Apontamentos e testes eram feitos por nós, depois de termos corrido as 
embaixadas a pedir papel ou tinta. 
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A reprodução era uma autêntica odisseia, porque o Ministério da Educação não tinha tudo. 
Geralmente a embaixada de Cuba cedia a tinta; a embaixada de Portugal arranjava as resmas de 
papel; depois outra embaixada cedia as máquinas que estivessem boas, porque as Xerox nem 
sempre estavam boas…quer dizer era uma verdadeira odisseia até encontramos tudo 
 
Para os exames lá íamos arranjando papel, que a direcção da escola dava. Às vezes era um aluno 
que trabalhava num Banco que conseguia arranjar algum papel. 
   
Não havia, propriamente, manuais indicados por ninguém. Os cubanos levaram os seus 
manuais. As disciplinas de História, Geografia e Matemática eram dadas através dos manuais 
cubanos. A Língua Portuguesa e o Francês eram dados por portugueses.  
 
Portanto, nós juntávamo-nos 2 ou 3 e fazíamos os textos e dávamos aos alunos, consoante as 
turmas e os anos de escolaridade que tínhamos. Este tipo de trabalho não era muito presente nos 
últimos anos de escolaridade, o pré-universitário, porque geralmente só havia uma ou duas 
turmas e só estavam com uma pessoa. Isto na área de Matemática; poderia até haver um 
trabalho a nível do Português, se houvessem mais turmas, até por razões do ponto de vista do 
conteúdo.  
 
Depois, no primeiro ano em que vim cá de férias, tive a preocupação de encontrar livros de 
oferta, apesar de não poder levar grandes pesos. Mas, como podíamos enviá-los por barco, 
consegui ofertas de manuais para os alunos. Lembro-me que para a Matemática, até foi o 
manual que foi distribuído gratuitamente às escolas pelo Ministério da Educação, em grandes 
quantidades. 
 
Esse manual era o resultado de uma experiência pedagógica no ensino da Matemática e julgo 
que eram ou 3 ou 4 manuais. O Ministério depois encarregou-se de enviar grandes quantidades 
para lá e nós começamos a utilizá-los. Esses manuais estavam preparados para cá e não para lá, 
mas eram mais eficazes que estarmos a fazer os apontamentos sem condições para os 
reproduzirmos, mas de qualquer maneira isso resolveu-se assim. 
 
A.C.: Então os cubanos dominavam o sistema educativo? 
R.: Eu não diria que os cubanos dominassem aquilo. Eles funcionavam de forma diferente. 
A comunidade brasileira não detinha domínio, porque eles eram em número reduzido e iam 
como voluntários da ONU.  
Havia quem se interessasse, de entre os cooperantes portugueses, por dificultar a relação entre 
portugueses e cubanos 
 
A.C.: Como percepcionou as políticas educativas no país em que exerceu a Cooperação? 
Similares às portuguesas? Diferenciadas? Híbridas? 
R.: Entre 1975/1976 há uma influência que é a portuguesa; que é a da continuidade. Os 
primeiros anos são da cooperação portuguesa, até porque os cubanos não entraram, logo para a 
educação. Julgo que a seguir à independência, durante 3 ou 4 anos se manteve a continuidade do 
sistema português, com a abolição de algumas disciplinas e reestruturações na História e na 
Geografia. Não havia, ainda, disciplinas como as que apareceram em 1978, como as Ciências 
Sociais e a Economia. Essas raízes estavam implementadas e mantiveram-se. 
 
Quando os cubanos entram dão uma perspectiva diferente a determinados conteúdos e tentam 
mudar práticas pedagógicas.  
 
Em relação à avaliação eu não sei como era antes. Provavelmente era como cá. 
 
Portanto, a organização escolar passou a ter a influência cubana. O trabalho escolar era 
controlado por eles. Não tendo os professores habilitação e autonomia em termos profissionais, 
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é natural que os cubanos, utilizando o sistema da sua realidade escolar o tivessem 
implementado/proposto para ali. 
 
A.C. Isso seria devido à falta de quadros? 
R.: Sim, a falta de quadros santomenses permitiu que os cubanos tomassem as rédeas de 
algumas situações. Também, não sei quantos cubanos havia nos diversos níveis de ensino. Não 
sei se eles seriam assim tantos no ensino. No liceu, nomeadamente, havia poucos. Depois 
foram-se diluindo. Nós, portugueses, éramos mais. Estávamos no liceu, no 2º e 3ºs ciclos, na 
formação de professores. Éramos à volta de 60 pessoas. Era um número elevado. Tenho aqui 
uma acta assinada por todos, pela qual podemos constatar o número elevado de portugueses. 
 
A.C: Poderíamos falar de um sistema educativo híbrido, não? 
R.: Sim. Há uma influência portuguesa na organização do sistema educativo, que continua 
praticamente o mesmo, que se pode verificar pelo pessoal que lá estava. A influência cubana é 
feita mais a nível institucional, porque resulta de um acordo. 
 
A maior parte dos recursos que alimentavam S. Tomé, nessa altura, provinham de Angola. E os 
cubanos estavam em Angola. O petróleo também vinha de Angola. Daí que a Educação e outras 
áreas sofressem a influência cubana. 
 
Os portugueses estavam na agricultura, no comércio, na educação. A assessoria militar era feita 
pelos cubanos. A assessoria feita ao topo do governo, portanto por cima, é feita pelos cubanos, 
por baixo pelos portugueses. Eu nunca me apercebi bem disto. Por outro lado, em termos de 
população, esta aceitava bem melhor os portugueses, do que os cubanos, pelo menos naquilo 
que eu me apercebia.   
 
A.C: Acha que há uma externalização das nossas políticas educativas? 
R.: Não tenho informação suficiente para responder a isso, mas penso que é um processo 
normal e que é uma consequência normal, decorrente da actividade dos docentes portugueses. 
 
Não é por acaso que a Gulbenkian faz um investimento na cooperação que faz com os 
PALOP’s;  não é pelos “lindos olhos dos africanos” …A maior parte dos ministros africanos 
estudaram no exterior com bolsas da Gulbenkian. Portanto, não é por acaso que recorrem à 
Gulbenkian, que recorrem às autoridades portuguesas. A maior parte deles estão no topo da 
hierarquia governamental. Isso é um investimento que foi feito há 20/30 anos atrás. 
Independentemente das bolsas, de estudarem aqui ou ali, eles têm consciência de quem lhes 
pagou os estudos. Quando chegar a hora e a Gulbenkian precisar deles…São ligações que se 
estabelecem e que depois dão os seus frutos. Não sei até que ponto os interesses da Gulbenkian 
a nível do petróleo não passarão por S. Tomé ou por Timor. Não é por acaso que isso acontece e 
quem fala da Gulbenkian, fala de outras instituições. 
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de a ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
R.: Faço uma avaliação global positiva. Acho que com a Comissão conseguimos resolver 
muitos problemas, que individualmente não teríamos conseguido. 
 
Tenho aqui, por exemplo, este documento onde se pode ler: “tópicos a discutir com o Sr. 
Salvador de Matos, técnico da Direcção Geral da Cooperação, a 9 de Fevereiro de 1984…” 
As questões prioritárias que queríamos ver resolvidas eram: questões contratuais, contagem de 
tempo de serviço, custos com as viagens, transferências de verbas, etc., isto porque se um 
cooperante tivesse que vir a Portugal tratar de um assunto, tinha que pagar as viagens em divisas 
e isso não fazia sentido. Depois, não podíamos transferir as verbas todas. Acabávamos por ficar 
com dinheiro, que depois não sabíamos o que haveríamos de fazer com ele. 
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A questão das arcas de que já falei…Tenho aqui um documento que tem a ver com o envio das 
arcas congeladoras. Essa foi uma das questões que conseguimos resolver. Depois foi distribuída 
uma arca para duas pessoas. 
 
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência como cooperante o que diria?  
R.: Em termos pessoais foi uma experiência riquíssima. 
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
R.: Dentro da medida do possível, cada um deu o seu contributo e o conjunto de vários 
contributos deu um geral, para aquele país. 
 
Para além da actividade profissional e honestamente uma pessoa pode contribuir, para além 
disso, foi a minha participação na comissão. Conseguimos muito, tal como se pode ver por 
alguns documentos que tenho aqui. 
 
Tenho aqui documentos enviados ao Dr. Ivo Isóstenes da Cruz Jordão, que era o director da 
educação, em S.Tomé, mas as carências eram muitas; tenho aqui este documento que 
entregamos, pessoalmente, ao Ramalho Eanes quando ele foi lá; tenho aqui cópias das cartas 
que enviámos para todos os Departamentos ligados à educação (lá e cá); tenho, também, o 
registo de outras cartas enviadas para os cooperantes das outras ex-colónias, porque nós 
queríamos obter informação sobre o nível organizativo deles e as formas de contacto… 
 
Nessa altura discutia-se o estatuto de cooperante e daí o nosso interesse em contactar os outros 
cooperantes. Não sei se alguma vez estas cartas terão chegado aos destinatários… (risos). A 
correspondência era sempre registada, mas as respostas nunca chegaram… (risos). 
 
Nós fizemos chegar a documentação que foi analisada com o Director geral da cooperação, por 
altura da deslocação do Presidente da República, ao secretário da embaixada.    
 
Nós participamos em 2 ou 3 reuniões para a negociação do estatuto de cooperante. Geralmente a 
preceder a visita presidencial havia um conjunto de reuniões preparatórias, com responsáveis da 
cooperação portuguesa e os de S. Tomé. Neste âmbito, de reuniões bipartidas, nós participámos 
em 2 ou 3, onde se discutiu o estatuto de cooperante. É que a cooperação passava por outras 
áreas, sem ser a da educação. 
 
Nas duas missões técnicas que se fizeram, nós representámo-nos através de uma comissão. Na 
nossa missão éramos 3 pessoas: eu, a A., professora de Matemática, de Coimbra e a C.  
 
Organizámos uma Comissão Nacional para realizarmos umas II jornadas Científico-
Pedagógicas e convidaram-se alguns professores a participarem e a integrarem o júri que iria 
validar as comunicações. Foi um congresso que reuniu professores cubanos, portugueses, 
santomenses.  
 
Em termos gerais, conseguimos melhorias significativas. Conseguimos com que o Estado 
santomense e a Cooperação Portuguesa percebessem que era necessário melhorar as condições 
de vida das pessoas que lá estavam. Isto pode parecer uma coisa muito vaga, mas veio a ter 
condições positivas posteriores, porque se construiu o bairro de cooperantes. 
 
O estatuto estava a ser elaborado nessa altura e provavelmente algumas das nossas 
reivindicações fizeram criar uma percepção de que havia coisas que tinham que ser mexidas e 
que não estavam bem e que dificultavam as relações institucionais entre o Estado de S. Tomé e 
a Direcção Geral da Cooperação. È que além disto, ainda havia outras dificuldades como a 
carência de matérias didácticos, a ausência de manuais, etc. 
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Penso que houve uma certa pressão no sentido de fazer com que Portugal promovesse uma 
ajuda maior a S. Tomé, em contraponto a que era dada por Cuba. Isso traduziu-se, por exemplo, 
na questão do Centro Cultural, porque foi nessa altura que se montou o Centro. 
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
R.: Digamos que as condições iniciais desmotivaram um pouco, mas depois encetamos uma luta 
por melhores condições de habitação, por melhores equipamentos. Era obrigação do Estado de 
S. Tomé dar os equipamentos, mas eles não tinham nada. O Estado português comprometeu-se a 
dar os frigoríficos e as arcas e isso conseguiu-se. 
 
Outra luta renhida que travámos… Nós ganhávamos 13 mil dobras e isso não dava para nada e 
conseguimos ganhar 20 mil dobras, que segundo diziam era equivalente ao ordenado do 
Presidente da República. Mas eu não sei se era ou não, porque nunca soube qual era o ordenado 
do presidente. 
 
Nós estávamos sempre a ser ameaçados com cortes de verbas no ordenado, pelo Director, o 
Jordão, que só tinha a 4ª classe, mas com a subida na hierarquia e com o poder que tinha acabou 
por cortar uma parte do ordenado a uma colega. Nós escrevemos para a Ministra da Educação, 
nessa altura era a Dr.ª Alda Espírito Santo. 
  
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
R.: Acho que o Estado português poderia fazer muito. Acho que é uma obrigação de Estado 
português; uma obrigação em termos relativos. Acho que neste momento com a disponibilidade 
e os recursos humanos que Portugal tem, em matéria de ensino e não só, deveria investir na 
cooperação.  
 
Esse investimento deveria ser também em conjunto com as organizações internacionais, como 
por exemplo, o Banco Mundial, com a UNESCO, etc. Podia fazer-se uma oferta de trabalho no 
sentido de se utilizarem recursos humanos que não estão a ser utilizados. Cada vez se ouve 
mais…” Há não sei quantos licenciados no desemprego…” “Há não sei quantos licenciados a 
mais em relação às necessidades reais do país…”. Ora isto poderia permitir a abertura de linhas 
de cooperação recorrendo a estes recursos e que esses países não têm. Abrem-se linhas de 
investimento para as empresas, porque não se hão-de abrir para este sector? Porque não se 
exporta o excesso desta mão-de-obra qualificada? 
 
O trabalho da cooperação é feito pelo IPAD. Os organismos existentes noutros países são 
organismos governamentais que têm alguma autonomia. A questão para mim, não será tanto a 
de criar um organismo que vá tomar conta da cooperação, com autonomia, e que não dependa 
das orientações do governo, mas mais o tipo de trabalho que fazem e como organizam esse 
trabalho; quais os meios de que dispõe; acho que é tudo feito muito em cima do joelho… 
 
Com este tipo de cooperação estamos a perder terreno em relação a outros países que investem 
na cooperação. O que salva isto são as ligações que são feitas a nível individual, pessoal; são as 
ligações familiares.  
 
O que se podia potenciar, em articulação com os organismos internacionais, nomeadamente com 
outras agências de desenvolvimento, era mobilizar investimentos a partir desta situação concreta 
que temos, que é o excesso de licenciados no desemprego.   
 
Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido? 
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R.: Acho que há algumas situações interessantes e que são de referir. Houve alguns cooperantes 
que se isolaram do resto do grupo. Houve um colega que treinava o Clube Desportivo da terra e 
que já o encontramos lá. Havia colegas que já tinham estado em Bissau como a L.B. Quando 
regressámos a Portugal ainda nos encontramos três vezes. Depois foi-se perdendo o contacto. 
 
Quando fui ainda havia o trabalho militante, que era ir para as roças capinar, mas nessa altura os 
portugueses já não iam. Lembro-me de ouvir falar, que havia professores que iam para as roças, 
mas isso antes dos anos 80. No nosso tempo já não havia. Outras práticas importadas de Cuba 
também já não se faziam. Os portugueses já não aceitavam isso com facilidade. Já não me 
lembro se foram autorizados a abandonar tais práticas, ou se simplesmente, se não se cumpriam. 
Nunca me apercebi que isso trouxesse conflitos. 
 
A.C.: Quer juntar alguns materiais que considere relevantes para esta investigação? 
R.: Tenho aqui os dossiers onde arquivei toda a documentação desse período, inclusive as cartas 
que se escreveram a reivindicar determinadas coisas. Tenho tudo aqui. 
 
Penso que terá interesse para este estudo o tipo de organização que se fez na altura, em termos 
de colectivo para protestar, quer em termos de condições de trabalho, quer em termos de 
condições de alojamento, condições de vida e aqui, realmente, chegamos a ter umas trocas de 
correspondência com a embaixada. 
 
Tenho fotografias quando entreguei a exposição que nós escrevemos na altura em que foi lá o 
DR Jaime Gama e o General Ramalho Eanes 
 
Posso digitalizar e enviar-lhe alguns documentos. 
 
A.C.: Agradeço e fico a aguardar esse envio. Acha que a realização da entrevista decorreu 
como tinha previsto? 
R.: Demorou algum tempo, até se realizar a segunda parte, mas já está… 
 
A. C.: O que achou da entrevista? 
R.: Foi um tempo interessante. 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
R.: Acho que tem interesse e é pena não ter acesso a mais espólios deste tipo, porque isso 
enriqueceria, certamente, as suas pesquisas. 
 
A.C.: Muito obrigada pelo tempo que me dispensou. Depois envio a entrevista para ler, 
corrigir ou acrescentar o que entender.  
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Entrevista: Cadmo 
 
Data: 10 e 17 de Abril de 2005 
Duração da entrevista: 2,5 Horas 
 
Bloco A: Legitimação da entrevista. 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
C.: Não. 
A.C.: Importa-se que a entrevista seja gravada? 
C.: Sim pode.  
A.C.: Posso tomar notas? 
C.: Como queira. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Licenciatura em Direito. Pós-Graduação em Direito Fiscal, Prática Forense e Direito das 
Empresas. 
Início da actividade docente: 1977 
Início da actividade como Cooperante: 1977 
Exercício da actividade de Cooperante: 1 ano lectivo. 
Disciplinas leccionadas no âmbito da Cooperação: Português. 
Cargos: Não se lembra se foi ou não Director de turma. 
Projectos: Não esteve envolvido em projectos.  
 
A.C.: Porque é que decidiu ir dar aulas? 
C.: Porque estava desempregado. Depois queria conhecer a África e prestar um serviço de 
cooperação. 
 
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
C.: Não. Estava numa situação de inactividade. Eu trabalhava no jornal “O Século” e este tinha 
encerrado.  
 
A.C: Que entidades contactou quando decidiu ir cooperar para África? 
C: Na altura havia um serviço de cooperação e eu inscrevi-me lá. Penso que funcionava na 
…na… Avenida da Liberdade. 
 
A.C.: Recebeu todas as informações /apoios que julgou necessários? 
C.: Fui a esses serviços da cooperação e lá contaram-me, mais ou menos, o que é que se 
pretendia e eu fiquei informado. Fiquei inscrito. Não me deram todas as informações. Fui um 
bocado à aventura. 
 
A.C.: Que tipo de preparação profissional realizou? Foi munido de recursos educativos? 
C.: Antes de ir tive uma reunião com os serviços de cooperação e tive a oportunidade de 
comprar uns livros sobre métodos de ensino. Havia uma metodologia muito moderna que eu 
desconhecia e então comprei uns livros para ler quando chegasse a Bissau. Depois com o meu 
espírito de autonomia desenrasquei-me. 
 
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação? 



 285 

C.: Porque estava desempregado e houve um amigo, que estava na mesma situação que eu, que 
também era do jornal e que me disse que estavam a recrutar gente para a cooperação e eu fui 
inscrever-me. Já não me lembro se fui ou não com ele aos serviços da cooperação. 
 
Depois havia o espírito da aventura. Na altura, com as minhas ideias revolucionárias queria 
ajudar as ex-colónias a desenvolverem-se, ou seja a questão de ir ajudar, de ir cooperar.  
 
Digamos, que o facto de estar desempregado, não era suficientemente um motivo forte para me 
levar para África. Eu podia ter ido para o norte da Europa, para a Suécia, por exemplo, sei lá 
para onde. Os meus ideais revolucionários levaram-me para a África. Eu tinha que ir tentar 
arrumar a casa. Aqui eu não estava a fazer nada, então decidi ir para lá.    
 
A.C.: Foi sozinho ou com a família? 
C.: Fui sozinho. 
 
A.C.: Como imaginava a África que iria encontrar? 
C.: Na altura tinha uma visão mitológica da África: praias douradas, areias douradas, com 
bananeiras. Tinha uma visão romanceada baseada nos filmes que tinha visto. Já sabia que era 
muito quente e que havia algumas dificuldades e depois de algumas conversas já ia preparado 
para essas dificuldades, mas nunca me preparei para a realidade que encontrei. 
 
A.C.: Então como foi esse encontro com a realidade? Com a Guiné-Bissau? 
C.: A primeira coisa foi a lufada de ar quente que levei na cara quando desembarquei e fiquei 
logo aflito. Eu já tenho dificuldades com o calor cá em Portugal e quando senti o ar quente, 
abafado, voltei a entrar para o avião, porque lá estava fresquinho (risos). Depois foi a confusão 
total no aeroporto... havia um cheiro diferente... Eu não estava nada à espera daquilo. Comecei a 
suar por todos os lados.  
 
A.C.: Havia alguém do Ministério guineense à espera dos cooperantes? 
C.: Já não me lembro… sim, sim, penso que havia.  
 
A.C.: Então e para onde foram? 
C.: Fomos para o alojamento. Eu fiquei alojado no antigo lar. Nessa primeira noite, lembro-me, 
foi uma situação surrealista que posso contar… Eu estava na camarata… no quarto com esse 
meu amigo e não conseguia dormir por causa do calor. Então, eu desci até ao último piso, onde 
havia uma ventoinha e pus três cadeiras. Liguei a ventoinha e deitei-me nas cadeiras. Só assim 
consegui dormir. No dia seguinte estava era com uma grande dor de costas (risos). Eu nem me 
preocupei com os mosquitos. 
 
Eu estava no lar e depois mudei-me, passadas duas semanas para o Pidijiguiti, mas foi um 
bocado à revelia. Era o salve-se quem puder. Sabíamos que havia um quarto livre noutro 
alojamento e mudávamo-nos. 
 
A.C.: Conhecia as finalidades e os objectivos inerentes aos programas do governo 
português para a área da educação? 
C.: Não. Eu pensava que depois me transmitiram todos os elementos necessários e 
imprescindíveis para desenvolver o meu trabalho em África. Eu estava à espera que lá, os 
serviços da Educação ou do Ministério dos Negócios Estrangeiros me passassem informações. 
Eu tinha algumas informações. 
 
A.C.: Como obteve essas informações? 
C.: Cá ainda houve uma ou duas reuniões, já não me lembro ao certo, mas não me informaram 
de quase nada. Essas informações eram, manifestamente, insuficientes. 
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A.C.: Conhecia a estrutura e funcionamento dos serviços da Cooperação? Perante um 
problema sabia com quem devia contactar?  
C.: Não conhecia muito. Na altura eu tinha 25 anos e não estava preocupado com problemas. Se 
houvesse algum problema logo se resolveria. Havia mais portugueses…havia a 
Embaixada…alguma solução haveria de ser encontrada. Penso que não existia um serviço que 
coordenasse a cooperação no terreno. Havia alguns canais via Embaixada. Eu lembro-me que 
qualquer dificuldade era, primeiramente, resolvida junto dos serviços da Guiné-Bissau…por 
exemplo no liceu. 
 
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
 
A.C.: A partir de que momento se considerou cooperante?  
C.: Eu considerei-me como um profissional. Agora cooperante…cooperar… Eu sempre mantive 
o espírito de cooperação. Eu era o professor que estava a dar aulas aos guineenses. Era uma 
situação diferente do que se estivesse a dar aulas a portugueses aqui. Até pelas dificuldades que 
isso implicava … uma coisa era dar aulas aqui, outra era dar lá. Era um português muito… 
(silêncio) muito… pobre, cheio de vícios, mal falado e escrito. Eu sempre mantive o espírito de 
cooperação. Isso nunca foi totalmente afastado.  
 
A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
C.: Sim havia. Havia os que lá estavam desde o início. Havia os “papas” da cooperação, os que 
estavam lá desde 1974. 
 
Entre nós cooperantes havia uma professora que estava lá desde 1975 e que entrava muito bem 
nos serviços da Guiné. Essa senhora era a “papisa”. Era uma espécie de decisora, sem o ser e 
que ajudava a resolver as nossas dificuldades. Ela funcionava como uma espécie de matriz a 
quem recorríamos para a resolução dos nossos problemas, dada a sua influência.  
 
Não havia um quadro legal para a resolução dos problemas, mas um quadro de facto para a 
solução dos problemas: fosse através dela ou através dos serviços da Guiné ou dos nossos 
próprios expedientes.   
 
A.C.: Se tivesse que traçar um perfil de professor cooperante como o faria? 
C.: Não havia um perfil de cooperante e não sei se ele não deveria ter sido, previamente, 
definido. A partir de determinada altura tornei-me muito céptico, até porque entre os 
cooperantes havia de tudo: havia pessoas que iam só pelo dinheiro, outras com espírito 
aventureiro e revolucionário, outras pelas mais variadas razões. Havia de tudo. Era um mundo 
muito promíscuo, no sentido de ser muito diferente Não havia uniformidade de intenções 
quando partiram para lá. 
 
Eu acho que esta cooperação foi feita muito em cima do joelho. A intenção era razoável, mas 
nunca foi levada muito a sério, nem pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, nem pelo 
Ministério da Educação portugueses. Não estava muito bem delineada. Não era consistente.  
 
A cooperação funcionava com a boa vontade dos cooperantes que iam para lá. As pessoas iam 
para lá convencidas que trariam as divisas para cá. Não sabiam muito bem o que era o peso 
(moeda local)...quanto valia. Quando eu fui para lá o peso valia, supostamente, no banco, 1$30 
centavos. E depois, quando chegamos a Bissau, o escudo valia três pesos. Ninguém ia ao banco 
trocar dinheiro. O valor real da moeda, quer do escudo, quer do peso… o valor cambial… 
portanto essa diferença entre o valor cambial e o real foi uma coisa tremenda, que permitiu 
muitas traquinices. Às tantas as pessoas deixaram de ser cooperantes e passaram a ser 
especuladores financeiros...ganharam fortunas a especular financeiramente. 
 
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte da direcção da escola? 
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C.: Era um tratamento normal. Digamos que por falarmos a mesma língua era mais fácil a 
aproximação. 
 
A.C.: Como era tratado pelos restantes professores? 
C.: Entre os cooperantes não havia grandes aproximações. Os cooperantes portugueses 
mantinham um sector à parte; os russos eram outro sector à parte; os franceses eram outro sector 
à parte; eles eram muito fechados e não permitiam maiores ligações. 
 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
C.: Não havia qualquer tipo de relação. Era o 10 de Junho e nada mais. Na altura houve a visita 
do Presidente da República a Bissau, o General Ramalho Eanes e fomos todos recebidos na 
embaixada. Ofereceram um cocktail e foi o fadista Alfredo Farinha, se não estou em erro...uns 
pastelitos de bacalhau…encheram a barriga do povo e toca a andar. 
 
A.C.: Não houve qualquer tipo de reivindicação? 
C.: Acho que sim, sobretudo em relação aos alojamentos e às condições de estadia em que 
estávamos. Aquilo era assim: os cooperantes que lá estavam, há mais tempo, iam apanhando os 
melhores alojamentos para habitarem. Tinham ar condicionado e outras mordomias. Depois os 
outros que iam chegando, que se desenrascassem. Ou seja, os que se iam mantendo de ano para 
ano já tinham conhecimento concreto da situação, iam angariando os melhores meios de 
subsistência; iam conseguindo mordomias.   
 
Não havia ninguém na embaixada que desse apoio aos professores. Nós íamos para lá e 
estávamos lançados às feras e …ao Deus dará. Recebíamos os ordenados e pronto…Quando se 
falou com o General Ramalho Eanes era no sentido de o nosso governo tentar melhorar a nossa 
estadia. Mas, não se escreveu qualquer tipo de documento, foi tudo falado. 
 
A Embaixada não fazia nada. Aquilo era uma espécie de férias para o pessoal da Embaixada. O 
embaixador nunca me chamou para uma reunião. 
 
A.C.: Acha que havia diferenciações entre os professores cooperantes portugueses e os de 
outras nacionalidades? 
C.: Os outros cooperantes tinham lá os seus governos…não sei. Havia cooperantes franceses, 
russos, brasileiros…que eu me lembre…alemães da RDA. Os cubanos estavam mais na saúde, 
não estavam na educação.  
 
Nós, portugueses, não tínhamos apoio do governo português. Mas isso era compreensível. Em 
1977, em Portugal, a situação ainda não estava muito bem. Havia o retorno dos portugueses que 
tinham estado em África e a situação era complicada. 
 
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
C.: (silêncio) … Primeiro foi aquilo que já disse…pensava que ia ser difícil…mas, no fim, vim 
um bocado desiludido… (silêncio) 
 
A.C.: Porquê essa desilusão? 
C.: Porque eu encontrei uma sociedade classicista e pensava que ia encontrar uma Guiné 
igualitária. Encontrei uma Guiné miserável e ao mesmo tempo uma burguesia nascente cheia de 
vícios, com mais vícios que eu e os meus colegas tínhamos. Era uma elite nascente cheia de 
vícios… com piores vícios que os dos colonizadores. Não era aquela elite que tinha andado na 
luta, portanto do PAIGC. Essa deve ter existido logo a seguir à independência. Era uma 
elite…talvez mais cabo-verdiana… não sei. Eu não tinha conhecimento directo, mas havia 
muita corrupção. A moeda era toda trocada no mercado paralelo. As pessoas com 
responsabilidades políticas, no governo guineense, também o faziam. 
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Depois com os próprios empresários portugueses que lá iam, eles nomeavam os ministros a 
quem tinham untado as mãos para resolverem os problemas. Era a forma de entrarem no mundo 
dos negócios, ou seja, através da corrupção.  
 
Portanto vim desiludido com tudo…com o sistema político, com o sistema educativo, com o 
sistema de saúde… O hospital não tinha condições…as condições eram miseráveis. Não havia 
médicos guineenses e portugueses também não. Os médicos que davam consultas eram 
cubanos.  
 
Isto significa que durante a colonização não foram criados quadros. Os quadros que existiam 
tinham sido formados na Rússia ou na Alemanha Oriental, ou seja nos países de leste. Os 
quadros formados em Portugal eram escassos. Portanto o colonizador era responsável pela 
situação existente. Eu não podia culpá-los de nada. Por isso desenvolveram vícios.  
 
Delinearam objectivos, que para mim não eram os mais importantes, mas que para eles até 
eram, que era terem coisas materiais, realizarem as suas festas, o andarem bem vestidos, etc. 
Eram coisas fúteis que essa burguesia levava muito a sério. Ir ao cinema era como ir assistir a 
uma passagem de modelos. O cinema funcionava duas vezes por semana. Passavam muitos 
filmes de acção, de Kung-Fu…até isso fazia impressão. Eu raramente ia ao cinema.  
 
A.C.: Sentiu-se professor cooperante ou apenas professor? 
C.: Professor cooperante. 
 
A.C.: Acha que, em termos sociais, os cooperantes eram reconhecidos como um grupo 
social diferenciado? 
C.: Os cooperantes professores tinham menos regalias, que os outros que estavam ligados ao 
Banco Mundial ou a outros serviços fora da educação. 
 
Era um grupo privilegiado, sobretudo em relação aos guineenses. 
Mas, entre os cooperantes havia cooperantes de primeira, de segunda, de terceira, por aí fora. Os 
portugueses, sobretudo os da educação, estavam na última escala. 
 
Havia alguns bens nas lojas, ainda do tempo dos portugueses que estavam em stock. Não havia 
escassez de bens alimentares e nós tínhamos acesso a tudo. Começaram a chegar alguns bens da 
China. Mas havia dificuldades, por exemplo não havia cerveja, quando aparecia era pouca. 
Conseguia-se algum uísque, mas pouco.  
 
Comia na pensão da dona Berta. A alimentação era pouco variável. Acho que até carne de 
macaco me deram para comer (risos) e de tubarão. O que eu quero dizer é que tínhamos bens 
alimentares e portanto éramos privilegiados. 
 
A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
C.: Atracção…era o cheiro. Era uma coisa impressionante. O calor…sei lá beber uma cerveja 
gelada com aquele calor. Era um dos maiores prazeres do mundo…uma pessoa estar a suar, a 
suar e a seguir beber uma cerveja gelada. Mas era o cheiro. Era, ao mesmo tempo, atractivo e 
repulsivo. Um cheiro à argila, terra molhada e depois aquela humidade. Quando havia água eu 
tomava cinco banhos por dia. É que nem sempre havia água e muito menos electricidade. Eu 
comprei duas ventoinhas. Uma para a cabeça e outra para o corpo. Era a melhor maneira para 
conseguir dormir.  
 
Eu tinha medo das cobras. Tinham-me falado de uma cobra verde, a cobra das palmeiras que era 
letal. De modos que quando eu passava debaixo de uma palmeira estava sempre a olhar (risos). 
Tinha medo da bicharada em geral. Mas, depois comecei a habituar-me aos lagartos, lagartixas, 
baratas, grilos, morcegos, que no fim já os tratava familiarmente…tu cá …tu lá.  
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A.C.: Que papel desempenhou, enquanto cooperante, entre uma Metrópole colonizadora e 
as ex-colónias? 
C.: Eu acho que nas situações mais críticas, mais miseráveis, eu sentia-me um bocado 
culpabilizado e pensava que eles me olhavam como colonizador: “Eu estou assim, mas a culpa é 
tua”, não era bem assim, mas eu representava aquele povo que tinha permitido aquela situação. 
 
Eu andava sempre com aquela tensão de ajudar naquilo que de mal se tinha feito. Eu 
representava o povo português e houve sempre essa tensão. Mas, sempre fui bem tratado. Pode 
ter acontecido um ou outro comentário sobre os colonizadores, mas nada de relevante. Já não 
me recordo, mas se alguém teceu alguma crítica, terá sido por parte da tal elite cabo-verdiana e 
não por parte dos guineenses. 
 
Essa elite era prepotente para com os guineenses, mas ao mesmo tempo vivia traumatizada 
perante os portugueses. Era um meio-termo entre o colonizador e o colonizado, já que eles 
estavam a funcionar como colonizadores para com os guineenses. 
 
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
C.: Não era missão. Mas eu era, suficientemente, politizado e tinha consciência daquilo que 
tínhamos feito e daquilo que não tínhamos feito, durante anos. Por isso eu tinha escolhido, 
voluntariamente, ir para lá, para ajudar. A minha missão, naquele ano, era a de ajudar. 
No início essa vontade era mais férrea, mas depois foi-se diluindo à medida que o tempo foi 
passando. Mas, essa tensão de culpa, não culpa, aconteceu durante todo o ano. 
  
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
C.: Acho que em termos de relações humanas, sempre me dei muito bem com eles e nunca 
houve problemas. Mesmo depois de ter vindo, muitos deles me escreviam. Vieram cá a Portugal 
e procuraram-me. Sempre me dei bem com eles. Acho que dei o meu melhor contributo para os 
meus alunos. Contribui para o desenvolvimento das competências deles. Houve uma 
aprendizagem para lá do ensino formal. 
Eu acho que eles aprenderam qualquer coisa de Português. 
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem à profissão? 
C.: Sim. Era a primeira vez que ia dar aulas e comecei por dar Português. 
 
A.C.: Dava apenas aulas ou exercia outras funções? 
C: Dava aulas. Dava ao antigo 3º, 5º e 7ºano do Liceu. Tinha seis turmas, que tinham entre 30 a 
40 alunos. Eram turmas enormes. 
 
A.C.: Como eram as condições de trabalho? Como eram as escolas locais? 
C.: As aulas começavam muito cedo, penso que às sete e picos da manhã e prolongavam-se até 
ao meio-dia, ainda estava fresquinho e lá ia aguentando aquele calor.  
 
Na altura confrontei-me com um novo método de ensinar, que não era o mesmo que eu tinha 
aprendido, enquanto estudante. Tentei utilizá-lo, apesar de ter colocado uma série de 
interrogações face à eficácia desse método, nomeadamente, tendo em conta que estava na Guiné 
e não em Portugal. Mas, acabei por introduzir aquilo que queriam que eu fizesse, de acordo com 
os métodos que estavam a implementar. Mas, não tive dificuldades.  
 
Dava uma parte das aulas no antigo liceu colonial, o Honório Barreto; depois mudou de nome. 
Era um edifício colonial, com salas grandes. Também dei aulas em pavilhões perto do liceu. Aí 
dava ao terceiro ano. As salas estavam minimamente equipadas. Tinham quadros e giz. Os 
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alunos tinham cadernos. Os que não tinham eu arranjava umas folhinhas, que comprava nas 
papelarias. Arranjava sempre papel. 
 
A.C.: Então quer dizer que nessa altura havia materiais didácticos? 
C.: Sim. O básico, mas havia. 
 
A.C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
C.: Achei que poderia ter feito muito mais, mas o enquadramento do ensino não era eficaz. 
Dentro destas condicionantes, senti-me recompensado. Poderia ter sido mais eficaz. Mas não 
havia condições locais. Trabalhava-se como se podia.   
 
Em termos financeiros foi gratificante. Eu ganhava dez contos cá e dez mil pesos lá. Era um 
bom ordenado. Podia transferir 25% do ordenado. O que acabei por fazê-lo no último mês.  
 
A.C.: Pensa que o exercício da sua profissão ao serviço da Cooperação constituiu uma 
oportunidade de progressão na sua carreira? 
C.: Não. Foi uma fase da minha vida diferente. Quando regressei fui trabalhar para a Imprensa 
Nacional. Acabei o curso de Direito e entrei para a advocacia. Mas, antes ainda dei aulas de 
Economia, Relações Públicas e Direito, na Escola Secundária Filipa de Lencastre, durante um 
ano. Depois entendi que era complicado gerir duas profissões distintas e desisti da docência.   
 
A.C.: Sentiu satisfação no exercício da docência? 
C.: Sim. Eu dava as aulas informalmente. Sentia que estava com “matéria-prima” diferente da 
de Portugal e tinha que haver uma aproximação diferente. Intuitivamente aproximei-me deles e 
tentei transmitir o conhecimento. Tentei entrar no mundo deles, para depois eles entrarem no 
meu. Eu tinha uma certa facilidade de aprendizagem com eles, de conversar com eles. Isso foi 
muito interessante. 
 
Nunca tive problemas com alunos. Quando dei aulas em Lisboa, foi mais difícil. Apareceu-me, 
numa das aulas, um nazi e eu cheguei a dizer-lhe que lhe dava dois tabefes que ele não tomasse 
juízo e ele respeitava-me. 
 
O que eu acho é que não é tão difícil dar aulas, o que acontece é que muitas vezes os professores 
têm dificuldade em aproximarem-se dos alunos. Eu estou a dizer isto, porque já estou um 
bocado velho, mas quando era novo nunca tive dificuldades em lidar com eles.  
 
A.C.: Viveu algum dilema, pessoal em particular? 
C: Eu andei sempre numa tensão dialéctica entre o fazer coisas para ajudar, a remediar coisas 
que tinham sido mal feitas durante séculos, tentando dar o meu melhor contributo para o 
desenvolvimento, agora sim, daquele povo, mas ao mesmo tempo tendo em cima de mim a 
culpa pelo que o que os portugueses tinham feito ou pelo que não tinham feito, pela acção ou 
pela omissão. Quando eles estavam a ser criticados eu tentava sempre desculpabilizá-los, porque 
eu me sentia culpado pelo que estava a acontecer. Isto foi uma coisa estranha, mas decorreu 
durante todo o ano.   
 
A.C.: Como interagiu com as populações locais? O contacto com essas populações 
influenciou o seu exercício profissional? Desvirtuou ou fortaleceu os seus ideais? 
C: Os guineenses eram muito respeitadores. Havia bastante segurança e eu podia andar por onde 
quisesse. Faltava muitas vezes electricidade e eu andava, à noite, nas tabancas e nunca tive 
receio.  
 
Eu achava que nós éramos intocáveis. Ninguém andava a fazer tropelias. Ouvi falar de algumas 
prisões que se faziam, mas não me metia em nada. Falava-se em fuzilamentos no tempo de Luís 
Cabral de ex-soldados que tinham pertencido ao exército português. Eu entendi-os como os 
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fuzilamentos revolucionários. Havia aquele espírito de compreender e de desculpabilizar 
qualquer comportamento menos democrático que pudesse ter havido. 
 
Mas eu dava-me bem com eles. Ia a algumas festas tradicionais, como a do Carnaval, que é 
muito bonita. Andei de barco, andei na candonga, de helicóptero e visitei muita coisa. Ficava 
alguns fins-de-semana fora de Bissau. Passei o Natal e o fim de ano em Bolama. Ficamos 
alojados no antigo liceu de Bolama, que era um casarão enorme. Ficamos lá três dias. Perdemos 
os transportes de regresso a Bissau e depois foi o helicóptero do Luís Cabral buscar-nos, porque 
ele soube que tinham lá ficado dois cooperantes. Só havia transporte daí a uma semana. Havia 
uma jangada que fazia o transporte. Comíamos no restaurante de um português. 
 
A.C.: A vivência dos nativos reflectiu-se na sua vivência pessoal? 
C: Sobretudo, quando vi as dificuldades que as populações tinham e os meus alunos também, 
isso custou-me um bocado. Isso mexeu comigo. Eu não sabia o que era miséria. Havia fome. 
Foi um bocado violento. Havia crianças que pediam esmola. Eu não sabia o que era aquilo. 
 
A.C.: Como eram as suas relações com os órgãos de gestão? E com os outros professores?  
C.: Havia um director da escola, com quem mantínhamos relações cordiais. Mas houve períodos 
de tensão entre quem dirigia a cooperação no terreno e a escola. Mas isso passava-me ao lado. 
Só não passava quando, por exemplo, precisávamos de fazer os pontos e não havia material. Era 
complicado. Era com stencil, éramos muitos professores…muitos testes e isso dava confusões. 
Depois íamos reclamar, reclamações que caíam em saco roto.   
 
Em termos de colegas…havia brasileiros, russos, alemães, búlgaros, jugoslavos, guineenses e 
portugueses. Eu falava com os guineenses e com os portugueses. 
 
Havia colegas que tiveram mais dificuldades em relacionarem-se com os alunos. Eram muito 
rigorosos. Eu achava que não era a melhor maneira de ensinar. Não podiam ensinar na Guiné, 
como se fazia em Portugal. Devia haver uma maior flexibilidade e uma aproximação aos alunos. 
Os colegas queriam que os guineenses dessem o mesmo tipo de resposta, em termos de 
aprendizagem da que existia aqui em Portugal. 
 
As realidades eram diferentes. Eu discutia com alguns colegas, o que me trouxe alguns 
dissabores, do ponto de vista pessoal. Eu tentava adaptar os materiais aos alunos, sem grandes 
exigências. Havia alunos que não sabiam quase nada de português. O que é que fazia a alunos 
que estavam no 5º Ano e não falavam português? Ia mandá-los para o primeiro ano? A situação 
já estava consumada. Não exigia o impossível, nem demasiado. É evidente que era importante 
que os alunos soubessem português, mas era também importante que soubessem matemática, 
física, inglês, etc. 
 
A Guiné precisava de quadros. Havia uma velocidade de cruzeiro para formar quadros. 
 
A.C.: Quando surgiam conflitos como eram ultrapassados? 
C.: Surgiram alguns conflitos com colegas, sobretudo pelo que expliquei anteriormente. Mas 
nós tínhamos autonomia suficiente para cada um dar as aulas da maneira que entendesse. Cada 
um fazia o que achava melhor. 
 
A.C.: Havia algum coordenador de disciplina que pudesse intervir em situação de 
conflito? 
C.: Havia de facto um coordenador. Fazíamos as reuniões de grupo, por exemplo grupo de 
História, de Português e por aí fora. Já não me lembro a periodicidade. Aí tentava-se fazer as 
planificações e tratavam-se de outros assuntos. Tentávamos uniformizar os critérios de 
avaliação. 
 



 292 

Havia um colega que era de tal modo rigoroso que chumbava toda a gente. Eu passava quase 
toda a gente, mas também não os passava se não soubessem o mínimo. Eu não era tão rigoroso, 
ao ponto de lhes exigir que falassem o português como o Fernando Pessoa.  
 
A.C.: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países serem muito similares ao 
português? 
C.: O sistema educativo deles era uma cópia do nosso. Os programas eram iguais. Usavam-se os 
mesmos manuais. Penso que isso tem a ver com vários factores: não tinham quadros, o 25 de 
Abril tinha sido há quatro anos, o que estava tinha sido deixado por Portugal. Não era fácil 
mudar. O próprio código, a legislação, continuava a ser a antiga legislação, com as alterações 
que eles iam introduzindo. 
 
A.C.: Sentiu algum tipo de conflito decorrente dessa situação? 
C.: Não. Dou um exemplo, com os textos de apoio. Antes do 25 de Abril os textos de apoio 
eram tirados dos autores que o regime autorizava. Depois passaram a ser tirados de autores 
cabo-verdianos, da boa literatura cabo-verdiana. Quem fez esses textos devem ter sido os 
primeiros cooperantes. 
 
Também é de referir que no início o poder ficou na mão dos cabo-verdianos: Luís Cabral, o 
presidente da República, o Vasco Cabral, o Manecas, o Francisco Mendes (Tchico-Té). O 
beaureau do poder era cabo-verdiano, ainda que alguns deles pudessem ter nascido na Guiné. 
Nessa altura o Nino Vieira era Ministro da Defesa, era o terceiro homem do PAIGC. O 
Francisco Mendes morreu nesse ano, num acidente. Em 1980 o Nino Vieira fez o golpe de 
estado e afastou os cabo-verdianos. 
 
A.C.: Como eram os programas? E os manuais? Similares aos portugueses? Diferentes? 
C.: Havia uma série de livros que nós seguíamos. Seguíamos os autores cabo-verdianos e 
portugueses, como base de apoio na leitura que recomendávamos, nos textos que escolhíamos 
para explorar.  
 
Havia o problema da língua. Eles falam em crioulo e nós queríamos que eles falassem e 
escrevessem em português e portanto isso não era fácil. Havia um disfuncionamento entre a 
língua falada e a escrita. Nesta dualidade linguística residia o problema. A língua materna deles 
era o crioulo. Não era fácil obrigá-los a falar português. Comigo tentavam falar português, mas 
entre eles falavam crioulo. Os testes eram em português. A ideia era que falassem português nas 
aulas. Eu pressionava-os para falarem o português, porque entendia que, futuramente, eles 
necessitariam, do português. A minha atitude era levá-los a conhecer melhor português, ainda 
que fosse só o escrito. 
 
A.C.: Como percepcionou as políticas educativas no país em que exerceu a Cooperação? 
Similares às portuguesas? Diferenciadas? Híbridas? 
C.: Havia uma política educativa definida, cópia da portuguesa. Não havia uma política própria. 
Falava-se, por exemplo, de alfabetização, sobretudo para os militares que tinham andado nas 
matas. 
 
A Guiné tinha um milhão de pessoas. A maioria estava em Bissau. 90% dos cooperantes estava 
em Bissau, onde se fazia tudo. A periferia de Bissau era outra realidade. O objectivo era criar 
quadros para o desenvolvimento futuro. Tinham que saber falar português. 
 
Havia a política de atribuição de bolsas para os alunos. Os poucos quadros tinham-se formado 
no estrangeiro, dominando mal o português. Já não me lembro se houve cursos intensivos de 
português para essa gente. 
 
A Guiné não tinha estruturas urbanísticas. Não tinha equipamentos, nem infra-estruturas 
adequadas. Tudo isso complicava o resto. 
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Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de a ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
C.: As condições de habitação não eram as melhores. Eu vivia no Pidijiguiti, em quartos 
individuais, mas servidos por uma casa de banho comum. Eu partilhava a casa de banho com 
uma colega. Não havia cortinas e quando um de nós queria ir tomar banho, o outro tinha que 
fechar a porta. Não havia água, muitas vezes e tínhamos de ir buscá-la a um reservatório. Eu 
tinha um empregado e era ele que ia buscar a água. Depois para tomar banho, ele tinha que me 
ir deitando a água (gargalhadas). 
 
Abastecíamo-nos nos Armazéns do Povo. Nessa altura havia bens alimentares. Mas eu comia na 
pensão da dona Berta.  
 
Em termos de avaliação global… o que é que eu posso dizer... (silêncio) foi uma experiência, 
foi uma aventura… conheci outra realidade (silêncio) … foi frustrante, mas ao mesmo tempo, 
foi enriquecedora… (silêncio). 
 
A.C.: Foi frustrante? Porquê? 
C.: Foi frustrante porque não correspondeu às minhas expectativas, não correspondeu, 
inteiramente, àquilo de que estava à espera. Estava à espera de uma determinada realidade e 
encontrei outra. Neste sentido acabou por ser enriquecedora. Fiquei a conhecer melhor, o que 
eram as colónias portuguesas …(silêncio) … Fiquei a saber que nós não fizemos nada, 
nomeadamente, na Guiné. Nas outras colónias penso que terá sido diferente. Tanto assim, 
porque a realidade era diferente, em alguns sítios o desenvolvimento foi maior, noutros terá sido 
menor. Na Guiné não foi feito, rigorosamente, nada… tirando o palácio do governador e a 
catedral e os equipamentos para os militares, aquilo não tinha, rigorosamente, nada. Os 
portugueses não fizeram nada. Estiveram lá 500 anos e não fizeram nada.  
 
Encontrei uma sociedade medieval… bem não posso dizer que em África houvesse uma 
sociedade medieval, mas posso dizer que encontrei uma sociedade africana típica, com os 
vícios, que os continentais transportaram para a África... com vícios… foi a sociedade que fui 
encontrar. Não encontrei uma sociedade genuína, mas uma sociedade com vícios. 
 
Parece que a única coisa que transportamos para a África foram todos os vícios que tínhamos 
aqui no continente. 
 
Foi, também, um sonho… (silêncio). Foi um sonho desfeito, porque uma pessoa pensa que vai 
encontrar uma coisa e depois encontra outra. Foi um sonho que se transformou em realidade e a 
realidade não correspondia nada ao sonho... à ideia…à imagem que se tinha daquilo. Foi 
diferente. Esperava uma coisa diferente e encontrei outra. 
 
Isso também tinha a ver com a situação política que se vivia, nessa altura, em Portugal. Também 
era mais novo e esperava outras coisas. Hoje, por exemplo, se fosse, não esperava nada. Hoje se 
me dissessem vais dar aulas para o Sudão ou para o Níger ou até para a própria Guiné, eu faria 
uma imagem mais negra, sobre aquilo que iria encontrar. Na altura não fazia essa ideia.  
 
Na altura havia a ideia da revolução… a ideia do mundo novo…estamos a falar de 74, 75 … já 
lá vão trinta anos. Tinha a ideia da sociedade nova, do homem novo…portanto, eu iria encontrar 
uma sociedade nova, um homem novo. Mas não encontrei homem novo nenhum, muito menos 
sociedade nova. Encontrei tudo o que havia de mau cá, mas pior. Havia a miséria. Nós cá 
estávamos mal, mas lá era pior porque não tinham nada. 
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Foi confrangedor. Eu próprio tentava explicar-me … esse divórcio entre aquilo que pensava 
encontrar e a realidade. Eu perguntava-me, a mim próprio, se era para isso que tinham andado a 
lutar. Onde estava o tal mundo novo, o país novo, a sociedade nova? Aquilo não era uma 
sociedade nova, mas enfim… só tinham passado três anos. Estava em construção um país novo, 
mas eu verifiquei que aquele não era o caminho mais correcto. Estava em construção uma elite, 
se é que já não estava construída. 
 
Havia um divórcio entre o poder e o povo. Havia um divórcio entre Bissau e as restantes 
regiões. Em Bissau havia o poder e os restantes. O PAIGC estava a transformar-se numa elite 
distanciada das populações. O discurso instituído era muito interessante. Era apelativo. Mas a 
realidade era diferente. 
 
Mas vamos lá a ver … aquilo era também uma situação temporal. A Guiné se calhar tinha de 
passar por aquilo… a formação de uma burguesia …temos que analisar o desenvolvimento do 
próprio capitalismo. A Guiné não era um país capitalista e com certeza que para atingir um 
patamar de uma sociedade desenvolvida tinha de passar por aquelas fases; aquelas fases que 
nós, na Europa, já tínhamos passado há alguns séculos atrás. A África ainda não tinha chegado 
lá, digo a Guiné. Se calhar era necessário passar pelo patamar da formação da burguesia, se 
tivermos em conta a doutrina clássica do marxismo. Com certeza que era necessário haver ali 
uma elite burguesa. Se calhar esse processo poderia conduzir à formação de uma sociedade mais 
humana e mais justa. Na altura era esta a noção que eu tinha. 
 
Eu pensava, que se calhar, a formação dessa burguesia conduziria ao desenvolvimento 
capitalista e no fundo a uma sociedade humana. Daí eu pensar que aquilo teria de ser assim… 
(silêncio). Tirando aquelas situações mais gritantes que eu ia criticando interiormente e às vezes 
até com alguns colegas, mas nunca abertamente, porque entendia que não tinha nada que me 
intrometer na política interna do país, eu até pensava que aquilo era uma fase temporária. 
 
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência como cooperante o que diria?  
C.: (silêncio) …O que é que eu diria… (silêncio) …Foi um sonho interessante e 
…simultaneamente frustrante. 
 
Foi interessante, porque enriqueceu a minha vida e deu para fazer algumas coisas, dentro do 
possível. Foi frustrante, porque desfeiteou o sonho, ou seja não correspondeu ao sonho. 
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
C.: Dei os meus contributos dentro das limitações que já falei. Se tivesse outras condições teria 
dado mais. Vamos lá a ver… o que faltava ali, era um enquadramento com mais rigor e clareza 
para com os cooperantes e daquilo que se pretendia alcançar. Mas na realidade era: “agora vão 
dar aulas, cada um salva-se como puder”. O que eu quero dizer é que havia outro tipo de 
actividades que se podiam ter desenvolvido e que não foram. Não havia um enquadramento 
sério das potencialidades do que podia ter sido a cooperação. Nunca foi feito. Não era o espírito 
de evangelização ou de missão.  
 
Não havia um serviço que coordenasse as actividades dos cooperantes. Não se fez um correcto 
aproveitamento daquilo que se poderia ter feito. As pessoas davam as aulas, atribuíam as notas e 
passavam o resto do tempo a coçar o rabinho pelas cadeiras a beber cerveja, a comer camarões, 
ou a namorar. Isto para dizer, que se calhar as pessoas poderiam ter-se envolvido noutras 
actividades, se houvesse coordenação. 
 
É evidente que eu quando fui para a Guiné tinha as minhas ideias e não me metia na política 
guineense. Eu sempre tentei pensar… se as coisas se passavam daquele modo havia razões para 
tal. Quem era eu, que ia daqui de Portugal para lá, para dizer que eles estavam a fazer mal? Eu 
sempre fui muito realista, ou pelo menos tentei. Restringi a minha acção àquilo que eu pensava 
serem as minhas competências teóricas para dar aulas. 
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A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
C.: Sim, houve alturas em que senti vontade de vir embora, mas entendi que não tinha nada que 
desistir. Isto sobretudo quando me apercebi da miséria em que viviam as populações. Eu 
idealizei as coisas. Tinha uma ideia utópica sobre a Guiné. Havia muita pobreza. Eu sentia-me 
um bocado como o causador daquela pobreza. O mal está na divergência entre aquilo que eu 
pensava que ia encontrar e aquilo que encontrei.  
 
Às vezes apetecia-me acompanhar o filme, como se eu não fosse actor. Aquele filme não era o 
meu. 
 
Como já não me lembro de tudo, significa que ficaram mais os aspectos positivos do que os 
negativos. Não foi uma experiência traumatizante. Foi uma experiência normal. Se tivesse sido 
ao contrário andaria a ser perseguido pelos meus traumas da minha aventura na cooperação, mas 
não se passou nada disso.  
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
C.: Neste momento, acho que o Ministério dos Negócios Estrangeiros pode fazer muito pouco. 
Primeiro porque as exigências financeiras e orçamentais são demasiado grandes para investir e 
portanto não vale a pena. Para fazer obras de fachada acho que não vale a pena.  
 
Acho que deve haver cooperação. Para haver cooperação deve haver dinheiro. Para haver 
dinheiro devem existir meios. Se não há meios não vale a pena fazer-se cooperação. 
 
Acho que devemos manter relações privilegiadas com as ex-colónias e manter a cooperação, 
porque ganhamos todos. Mas o problema mais complicado, é que devíamos manter as relações 
numa base de igualdade ou senão iremos dar a uma situação de neocolonialismo. 
 
Penso que também existe muita conversa fiada por parte dos políticos e pouca boa vontade para 
se fazer uma boa cooperação. Pode haver vontade das empresas portuguesas quererem ir para a 
África e aí não vão para ajudar a África, com certeza. Mas, também, isto traz mais-valias 
mútuas. Beneficiam eles e as empresas que vão para lá ganhar dinheiro. Os portugueses 
conseguem entrar bem em África, pela maneira de ser, de forma espontânea. Isso é uma riqueza, 
é uma mais-valia. 
 
Temos que saber o que é que move a cooperação: serão interesses só de inter-ajuda? Será que o 
que subjaz a todo o processo são vontades neo-coloniais de tentar conseguir, aquilo que não se 
conseguiu durante séculos? Isso é um risco grande. Serão estes os motivos que nos conduzem à 
cooperação? 
 
Quando se fala em relações privilegiadas com os países lusófonos eu coloco sempre muitas 
dúvidas, porque basta ver a história desses países e a nossa nos últimos 30 anos. 
Em Portugal estamos num rotativismo entre PS e PSD, que pugnam por regimes quase 
idênticos, o que faz que em termos de cooperação esta seja quase contínua e igual. 
 
Com as dificuldades que temos em Portugal, não estou a ver, como é que vamos disponibilizar 
fundos para ir ajudar, porque são necessárias muitas verbas…disponibilizar pessoas…tudo isso 
traz custos… só para ir ajudar? Eu não acredito nisso. Acredito que possa existir um cruzamento 
de ajudas recíprocas entre os países, numa base de igualdade. Agora, por exemplo, não me 
parece que haja uma base de igualdade, quando Portugal vai negociar com a Guiné… Portugal é 
que vai impor as condições… Portugal é que vai dar a cooperação. Com Angola é diferente. 
Angola tem recursos próprios, tem riquezas, tem um grande potencial e aí as coisas já podem ser 
diferentes.Com Moçambique, também, num futuro mais próximo. Com a Guiné é diferente. 
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Acho que esse relacionamento privilegiado deve ser feito de país para país. As coisas não 
podem ser feitas todas do mesmo modo. Não pode existir uma cooperação única e unívoca. As 
realidades são diferentes. 
 
Portugal com a Guiné: Portugal deveria ter ajudado mais a Guiné do que aquilo que ajudou até 
agora, apesar da instabilidade daquele país. Não se avizinha uma situação política boa, porque 
se o Nino Vieira ganhar as eleições…o Nino é um corrupto de todo o tamanho. Enfim… 
 
A.C.: Neste sentido acha que os governos têm reconhecido o trabalho dos cooperantes?  
C.: É assim… As pessoas pensam que ir fazer cooperação é um mar de rosas. Mas não é. É 
difícil, dadas as dificuldades que surgem no terreno. Por isso eu penso que esse trabalho devia 
ser valorizado, independentemente, das razões que levam cada um a ir fazer cooperação. Só isso 
exigia que o governo valorizasse o papel e o estatuto do cooperante. Isso nunca foi feito. 
 
O cooperante era visto como uma espécie de caixote do lixo... de reminiscências de qualquer 
coisa que sobrava, do género “agora vais para a África”. Nunca houve uma valorização dos 
cooperantes. Na realidade muitas pessoas foram porque não encontravam mais nada para 
fazer… no meu caso, por exemplo. Mas isso, só por si, não significava que devesse ser 
menorizado esse papel. O que é facto é que não era fácil. 
 
Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido? 
C.: Queria acrescentar que em relação à desilusão de que falei, outras pessoas também a 
tiveram. O meu amigo, o que foi comigo, referia-se muitas vezes à questão da corrupção. Eles 
não eram mais corruptos que em Portugal. Ali era mais visível, porque o meio era mais 
pequeno. Era mais fácil saber-se da corrupção. Era gritante. E eu desculpabilizava-os, quando o 
meu amigo falava disso: “É pá, não é assim. Aqui o meio é mais pequeno e tal.” E ele dizia: 
“Não é nada. É bem pior. E fizeram isto e aquilo…”. Viemos defraudados face àquilo que 
estávamos à espera.     
 
De resto acho que já disse tudo o que me lembrava. Se não for levado por perguntas, não chego 
lá. Ah! Em relação ao quotidiano…muitos colegas apanharam malária, mas eu não, porque 
segui os conselhos que me tinham dado em Portugal: “bebe sempre um uísque, para não 
apanhares a malária”. 
 
Em relação à bicharada…eu enchia os pés e as mãos de repelente, porque era aí que eles 
picavam. Uma vez houve uma grande praga de gafanhotos, de tal modo que o chão estava cheio 
deles. Nós caminhávamos sobre eles. Havia bicharada por tudo quanto era lado. Em Bolama os 
morcegos tapavam o céu, às sete da tarde.  
  
Passei por alguns episódios engraçados. Eu ia à piscina do Hotel 24 de Setembro, tal como 
outros cooperantes, entre os quais russos. Um dia chego lá e vejo dois guineenses na piscina e o 
russo que, habitualmente, estava lá quando eu ia nadar, não estava na piscina. Estava sentado. 
Eu perguntei-lhe: “Então, hoje não toma banho?” e ele: ”Não, porque a água está suja!”. Eu: 
“Está suja porquê?”. Ele: “Está suja, porque os pretos sujaram a água.” Eu: “mas, os pretos não 
sujam a água!” e Ele: “Isso diz você”. Isto mostra o racismo dos russos. Estávamos na época do 
Brejnev. É claro que eu tomei banho. Eu e os outros portugueses; os russos não entraram. 
 
Por exemplo, não havia álcool nas farmácias. Os cubanos limpavam-no todo para beber. 
Compravam álcool etílico, de 90 graus para beberem.  
 
A.C.: Quer juntar alguns materiais que considere relevantes para esta investigação? 
C.: Se encontrar alguma coisa relevante fá-la-ei chegar. Já não tenho materiais nenhuns. 
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A.C.: Acha que a realização da entrevista decorreu como tinha previsto? 
C.: Bem e acabou por ser faseada.  
 
A.C.: O que achou da entrevista? 
C.: Pensava que a entrevista era menos exaustiva. Eu também falei muito e há muita coisa de 
que já não me lembro. Já lá vão quase trinta anos.  
 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
C.: Acho que tem interesse estudar a cooperação no seu aspecto histórico. A nossa cooperação 
foi pouco consistente. O que é que resultou? Terá havido uma verdadeira política de 
cooperação? Eu acho que não. Portugal nunca teve estruturas que permitissem levar a bom 
termo a cooperação. Somos desorganizados. É tudo um bocado intuitivo. 
 
A.C.: Pode indicar-me outro cooperante para entrevistar? 
C.: A.T., que é historiador esteve lá comigo. Seria uma pessoa interessante. Esteve também lá, 
nesse ano, o M.M., mas não era da educação. Penso que estava pelo Banco Mundial. 
 
A.C.: Muito obrigada pelo tempo que me dispensou. Depois envio a entrevista e aí poderá 
corrigir o que entender. 
 
 
 



 298 

Entrevista: Hilas 
 
Data: 19 de Maio (sexta-feira) 2005 
Duração da entrevista: cerca de 1 hora. 
  
Bloco A: Legitimação da entrevista 
 
A.C: Começo por lhe explicitar os objectivos desta entrevista e do trabalho de investigação 
que lhe está subjacente. É uma investigação em Ciências de Educação, na área de 
Administração Educacional, sobre a temática da Cooperação Portuguesa na vertente da 
Educação. Contactei-o devido ao cargo que ocupou e porque sei que tem tido uma relação 
estreita com os PALOP´s.  
 
Não se pretende avaliar a Cooperação Portuguesa, nem o desempenho dos sujeitos que 
tiveram responsabilidade política neste domínio. 
 
Não é nenhum estudo encomendado e o entrevistador não toma decisões políticas. 
Garanto-lhe a confidencialidade e o anonimato: nunca serão referidos os nomes próprios 
das fontes de informação, bem como a protecção dos dados. Agradeço, antecipadamente, a 
sua colaboração neste estudo.  
 
A.C: Há alguma questão que queira colocar? 
H.: De momento não. 
A.C: Pretende que explicite mais algum assunto? 
H.: Pode começar. 
A.C: Importa-se que a entrevista seja gravada? 
H.: Não. 
A.C: Depois, far-lhe-ei chegar a transcrição para poder ler e corrigir, ou acrescentar o que 
entender. Posso tomar notas? 
H.: Pode.  
A.C: Muito obrigada. 
 
Bloco B: Dados profissionais 
 
Doutorado em Ciências Jurídicas, especialidade de Filosofia do Direito, pela Faculdade de 
Direito de Lisboa. 
Exerceu o cargo político de Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da Cooperação 
entre 1995 e 1997. Tomou posse em Novembro de 1995, na sequência do processo eleitoral que 
colocou o PS no governo. 
 
A.C: Quando aceitou o cargo que finalidades tinha em mente? 
H: É um cargo com uma dimensão política muito forte. Para além da gestão da Ajuda Pública 
ao Desenvolvimento (APD) na agenda política do governo estava inscrito o processo de paz em 
Angola, problema político, na época com maior visibilidade. 
 
Havia também a questão da constituição da CPLP, que se veio a formar em 1996. Os primeiros 
passos já se tinham dado com o governo anterior, mas eu, de facto, contribui para as 
negociações decisivas. 
 
Para além disso o governo a que pertenci incluiu o Brasil na agenda política externa e eu 
considero e considerávamos na altura, que a questão da lusofonia teria uma projecção maior, 
dada a sua dimensão, com a inclusão do Brasil.   
 
A.C.: E as suas finalidades iam de encontro às finalidades do governo? 
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H.: Nós executamos sempre o programa do governo. Este contempla diversas áreas que depois 
executamos. 
 
A.C.: E quais foram os projectos do governo em que teve maior responsabilidade? 
H.: Na vertente política, foi o processo de paz em Angola. Nós fazíamos parte da troika que 
incluía os Estados Unidos e a Federação Russa. 
 
Coordenei, também, a campanha para a eleição para o Conselho de Segurança que ganhámos.   
 
Como lhe disse conseguimos as negociações finais para a constituição da CPLP e ao mesmo 
tempo fizemos alguma reformulação no sistema de cooperação através da criação de um 
orçamento global para a cooperação. 
 
Demos continuidade à instituição da APD, trabalho já iniciado pelo governo anterior… Isto é, 
uma tangencia que promovesse e aproveitasse os mecanismos da cooperação empresarial. 
Tínhamos presente o desenvolvimento de algumas actividades de natureza empresarial num 
processo de relação bilateral com os países da CPLP. 
 
Bloco C: O papel do Estado   
 
A.C: Gostava que se referisse às finalidades dos programas de Cooperação nesta área. 
H.: O sistema de cooperação é o de uma cooperação avulsa e não centralizada e com grande 
desperdício de recursos, em meu entender. Por isso fizemos um orçamento integrado da 
cooperação e promulgámos legislação no sentido em que todos os despachos de cooperação 
necessitariam de um despacho conjunto, passando sempre pelo Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, através do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros.  
 
As grandes finalidades nesta área prendiam-se com a lusofonia.  
 
A.C.: E que objectivos pretendiam alcançar? 
H.: Dar visibilidade à política externa e a nossa ideia era de facto a língua, bem como a 
formação e a reestruturação do sistema administrativo desses países. 
 
A.C: Como funcionavam as relações entre o MNE e o ME para a implementação dos 
programas de cooperação, ou com outros ministérios?  
H.: Bom… através de encontros entre ministérios, quando é necessário. Depois em Conselhos 
de Ministros e de Secretários de Estado. Essas reuniões ocorrem quando há questões 
pertinentes. Depois há uma Comissão Inter-Ministerial para a Cooperação, que era presidida 
pelo Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação que definia as linhas da 
política de cooperação portuguesa e apoiava o governo.   
 
A.C.: Que tipo de apoio é dado aos cooperantes? 
H.: Quem geria essas questões era o Instituto de Cooperação Português, um organismo 
dependente do Ministério dos Negócios Estrangeiros e que agora se chama IPAD. 
 
A.C.: Enquanto exerceu o cargo apercebeu-se da existência de conflitos resultantes do 
exercício das funções dos Cooperantes? 
H.: Não. Obviamente que havia pequenas questões sempre para resolver, mas não 
influenciavam a condução da política de cooperação. 
 
Enquanto fui Secretário de Estado fui a todos os PALOP’s, pelo menos uma vez e falei com 
todos os cooperantes. Fui várias vezes a Angola. Os cooperantes, de um modo geral, não 
apresentavam queixas sobre as suas condições. Aliás, nessa altura já havia poucos cooperantes, 
no ensino secundário. Havia alguns no ensino superior, na Guiné e em Moçambique.  
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Havia técnicos da educação, nos ministérios, a acompanhar a reestruturação dos programas. Em 
S.Tomé era a igreja católica que estava com a área da formação. Por isso apoiamos a igreja 
católica, porque era a igreja que estava com a educação.   
 
A.C: Que tipos de apoio têm dado para a implementação das políticas educativas nos 
PALOP? 
H.: A ideia de cooperação baseada na deslocação de grandes contingentes de professores 
enviados em finais dos anos 70 e princípios da década de 80, foi lentamente substituída por um 
maior investimento em acções de formação junto dos Ministérios e na reestruturação dos 
programas de educação. Este tipo de acção tinha uma fraca rentabilização. 
Na década de 90 o número de cooperantes era diminuto. Havia alguns na Guiné e em Timor. 
 
Entendeu-se ser mais importante investir na formação do corpo docente desses países e intervir-
se na reestruturação dos programas escolares. O objectivo era que os nacionais se fossem 
formando e ocupando os postos que eram ocupados pelos cooperantes. 
 
Apoiamos a elaboração e publicação de manuais, sempre que possível, pelo que inscrevíamos 
verbas nessas rubricas.  
 
Eu e o Engº Marçal Grilo tentamos fazer um liceu em Angola e Moçambique, com currículos 
iguais os portugueses. Conseguiu-se um bom liceu em Maputo. Em Angola atrasou-se um 
pouco. Actualmente há uma escola portuguesa em Luanda, mas sem uma grande estrutura. Acho 
que se devia investir em Angola nos próximos anos para se criar um liceu com estruturas 
similares aos portugueses. Seria uma forma de dar apoio à população portuguesa e à população 
local. Tal como há o liceu francês em Lisboa, deveria haver o liceu português em Luanda, 
Maputo ou Macau. 
 
Este era um dos grandes objectivos dos programas de cooperação. Tentámos, mas não 
conseguimos. 
 
Havia outra área que é a dos centros culturais. Eu tentei dotar todos os PALOP’s com bons 
centros culturais. Em S.Tomé, Luanda e Maputo comprei o edifício. O meu objectivo era que os 
centros culturais funcionassem bem. O centro cultural de Bissau era muito pobre e ainda é. 
Tentei construir um centro de raiz e até pedi ao arquitecto Nuno Teotónio Pereira que elaborasse 
o projecto. Só que depois houve um problema com a permuta de terrenos e o projecto não 
avançou. 
 
A.C.: Como tomava as decisões para construir um centro cultural num país e não noutro? 
H.: Dependia de vários critérios. Não havia nenhum apriorístico. Havia interesses estratégicos; 
por exemplo, no caso da Guiné, se víssemos que havia ali um problema de manutenção da 
língua e cultura portuguesa, seria o primeiro a ser construído. 
 
Há vários critérios: o da dimensão geográfica, o do número de utentes por país, etc. Se um país 
tiver um excessivo número de utentes é beneficiado. 
 
De qualquer modo só para terminar, o que há bocado dizia. Era nosso entender que a 
cooperação, lentamente, deveria deixar de ser desnecessária… dentro do possível.  
 
É de referir que em termos da ajuda externa, Portugal tem a sua ajuda muito concentrada na área 
da lusofonia, portanto nos PALOP’s, os quais recebem cerca de noventa e tal por cento. 
 
A.C.: A distribuição da ajuda é feita indistintamente?  
H.: A distribuição da ajuda tem a ver com diversas situações. Não depende só do rendimento 
per capita de cada país. Obedece a determinados critérios. De qualquer modo, nós, nessa base, 
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estamos em consonância com os objectivos do milénio, com as directrizes emanadas pela União 
Europeia e concentramos a nossa cooperação na África sub-sahariana.  
 
A.C: Como decorriam as negociações para os acordos? 
H.: Normalmente há programas de cooperação para um triénio, entre Portugal e os PALOP’s, 
onde se elencam as diversas áreas de intervenção. Estabelece-se uma espécie de quadro director 
para a cooperação. 
 
Quando intervêm organizações internacionais, as negociações passam pelo IPAD. Isto decorre 
sem que haja qualquer tipo de pressão para assinatura de acordos.  
 
Os acordos são bilaterais e os objectivos que os norteiam correspondem aos critérios ditados 
pelos organismos internacionais como, por exemplo, o Banco Mundial. Os projectos integram a 
filosofia dos programas do PNUD, da União Europeia, das Nações Unidas, no que concerne ao 
desenvolvimento.  
 
A.C: No esboço das políticas de cooperação há entendimento prévio com outras 
organizações internacionais, agora que se fala tanto em globalização? 
H.: Em finais de 70 e princípios de 80 houve a intervenção dos cubanos em S.Tomé ou na 
Guiné, por exemplo, na área do ensino. Mas essa situação, resultou de uma conjuntura histórica 
muito específica. Agora não há essa intervenção.  
 
Neste momento, na área da política da educação, há uma intervenção do Banco Mundial, da 
União Europeia e dos países do norte da Europa, que estão muito activos, por exemplo em 
Moçambique.  
 
Em relação à questão que me colocou há sempre troca de papéis. Há esboços de acordos. Há 
directivas. As acções são preparadas, planeadas e negociadas, primeiro através de funcionários e 
depois assinadas a nível político. Os funcionários que vão tentam acordar com os governos. 
É um processo de negociação, que não tem nada a ver com a importância económica de cada 
país. Quando há o “agreement” dos dois governos os acordos são então assinados a nível 
político.   
 
Bloco D: Avaliação global da Cooperação na área da Educação 
 
A.C.: Depois de o (a) ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global dos 
projectos implementados na área da educação.  
H.: Não tenho uma visão global de todos os projectos, mas acho que em termos de eficácia, as 
acções centradas no domínio da língua tiveram algum impacto, mas não por via do Ministério 
da Educação. Esse facto resultou da apetência pela televisão, nomeadamente pela RTP África e 
RTI. A imprensa portuguesa tem feito um grande trabalho, a nível do desenvolvimento da 
língua.  
 
Não tenho dados para fazer uma avaliação global. Eu não posso pronunciar-me sobre os 
resultados da cooperação na área do ensino. Mas, na área do ensino superior, contribuímos para 
a reestruturação desse sector. Sempre se pensou que o ensino básico e secundário deveriam ficar 
sob a responsabilidade desses estados. 
 
Acho que é importante referir que a nível da cooperação bilateral têm-se enviado peritos na área 
da educação, em acções de carácter temporário, a pedido dos governos e no âmbito dos 
programas da União Europeia.    
 
A.C: Sei que esteve ligado ao projecto da Escola Superior de Direito de Bissau… 
H.: Sim, Sim…Esse projecto é um bom exemplo, porque tem dado frutos. É um bom exemplo 
da cooperação portuguesa.   
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A.C: Já que falou da importância da Língua, qual tem sido o papel do Instituto Camões? 
H.: O Instituto Camões tem tido uma acção cultural externa com alguma visibilidade nos 
PALOP e não só. Todavia, a meu ver, O Instituto Camões sofre de uma grande dispersão, em 
termos do número de leitores. Por isso, aplica o seu orçamento em despesas de funcionamento 
que têm a ver com a sustentação da rede de leitores. Para além disso tem um orçamento escasso. 
A margem de acção do Instituto Camões é muito limitada. Tem-se tentado reforçar o número de 
leitores em África.    
 
A.C: Se tivesse que resumir numa frase a sua experiência neste domínio o que diria? 
H.: Foi uma experiência muito gratificante.  
 
Acho que a área da lusofonia pode e deve desenvolver-se nos próximos anos. Houve um 
momento, digamos… correspondente ao fim do ciclo colonial, em que de facto Portugal só 
apostava na manutenção das relações com esses países, sem que houvesse um retorno dessa 
aposta. Mas, neste momento, nomeadamente com Angola e com a inserção do Brasil  na área da 
lusofonia, podemos pensar, de facto, numa CPLP numa perspectiva de futuro e não apenas em 
termos linguísticos.   
 
A.C: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo.  
H.: Fiz o melhor que podia. Continuo a manter laços com os PALOP. Ainda agora estive a 
ministrar um curso de Mestrado, na Universidade Agostinho Neto, em Luanda. Continuo a ir a 
muitos países de África. Acompanho o desenvolvimento político desses países. 
 
A.C: Mas, acha que se tivesse ocupado o cargo durante um período maias alargado, teria 
feito melhor? 
H.: Olhe, na altura, consegui a constituição da CPLP. Não consegui uma paz definitiva em 
Angola. Consegui que o investimento privado em Angola e Moçambique crescesse 
significativamente. Fez-se um esforço de aproximação entre estes países.   
 
A.C: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu o 
seu cargo? 
H.: Não. Há muita rotina burocrática. O sistema de cooperação em Portugal devia estar mais 
presente nas instituições multilaterais. Portugal devia aumentar a sua participação no PNUD. 
 
Portugal tem um sistema de cooperação taxativamente bilateral e muito concentrado nos 
PALOP e com pouca qualidade na avaliação dos projectos. Não há uma avaliação dos projectos. 
 
A.C: Sabe que das entrevistas que já realizei, os professores cooperantes dizem que 
ninguém lhes “pediu contas” do trabalho desenvolvido? 
H.: É um dos aspectos negativos. Eu acho que isso tem a ver com a inexistência de uma cultura 
de avaliação.  
 
A.C: Sabe que os cooperantes que entrevistei não me dão boas referências sobre o 
funcionamento das embaixadas. Dizem que as embaixadas só se preocupavam com o 10 de 
Junho e nada mais. É verdade? 
H.: As embaixadas não tinham nada. No início nem sequer havia centros culturais em todos os 
países. Mas, convenhamos, que muitas vezes, o problema não residia nas estruturas, mas nas 
pessoas. As pessoas faziam uma ou outra exposição e nada mais. De qualquer forma Lisboa 
sempre deu indicações às embaixadas. 
 
A cooperação tornou-se difícil de gerir, porque isso tinha a ver com as pessoas. Ter 30 ou 40 
cooperantes era difícil de gerir. Nos primeiros anos, havia problemas de alojamento. As 
condições eram complicadas. Depois houve a construção de apartamentos, em Bissau por 
exemplo, para os professores que iam para a Escola de Direito. Eu inaugurei esses 
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apartamentos. Em S.Tomé havia alguns apartamentos que eu mandei comprar. Em Cabo Verde 
já não me lembro. 
 
A.C. E que entidade pagava os salários dos cooperantes? 
H.: Depende. Os que estavam pela área da saúde eram pagos pela saúde; os da educação eram 
pagos pelo orçamento da educação. Como lhe disse havia vários orçamentos para a cooperação, 
pelo que pretendíamos ter uma visão integrada, de forma a calcularmos o montante para o apoio 
ao desenvolvimento e haver, nomeadamente, uma melhor rentabilização dos recursos.  
 
A.C: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da Educação? 
H.: Isso tem que perguntar ao actual Secretário de Estado da Cooperação (risos). De qualquer 
forma, acho que deveríamos fazer um grande esforço em reforçarmo-nos no PNUD e reforçar a 
nossa estratégia junto do Banco Mundial. Acho que deve ser esta a linha de actuação.  
 
A.C: Acha que os objectivos de finais da década de 70 e início da de 80, que visavam, 
sobretudo, um grande investimento na área da educação têm sido suplantados, 
actualmente, por uma maior aposta na área da economia? 
H: Não. A Ajuda Pública ao Desenvolvimento é feita numa base de negociações que envolvem 
estados, empresas, instituições multilaterais, ONG’s, entre outros. Não há um objectivo de 
retorno económico directo.  
 
Portugal, de facto, manteve uma política de cooperação no sentido de reconstruir os vínculos 
com esses países, numa perspectiva de futuro. Mas, com as economias estatizadas como havia 
há nalguns anos atrás, não havia retorno económico. Havia alguns fluxos comerciais, mas não 
havia retorno em matéria económica, nem havia investimento privado português considerável 
nesses países.   
 
Com a abertura económica que ocorreu, um pouco depois dos anos noventa, estabeleceu-se a 
economia de mercado, coincidindo com a abertura ao multipartidarismo político. Este factor não 
é alheio à queda do Muro de Berlim. Ocorreu uma maior flexibilização dos mecanismos de 
mercado e em termos políticos encetaram-se algumas reformas.    
 
As economias destes países são variáveis: a de S.Tomé, por exemplo, não tem dimensão. Agora 
há um factor novo que é o petróleo e que poderá contribuir para grandes alterações. A Guiné 
tem uma economia assente na agricultura, mas devido à grande instabilidade política, tem tido 
uma fraca evolução. Cabo Verde tem tido uma evolução mais positiva, quer sob o ponto de vista 
de algum investimento, que lá haja, quer a nível da gestão do desenvolvimento e na eficiência 
da gestão da APD.   
 
Bloco E: Validação da entrevista 
 
A.C: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido? 
H.: Já disse tudo que achava relevante. É uma conversa espontânea, nada preparada, com 
recurso à memória.  
 
Queria acrescentar que todas as actividades deveriam ter uma avaliação externa, até porque é 
um dos princípios da experiência democrática. É importante saber-se como é que é gasto o 
dinheiro dos contribuintes e qual é o seu retorno. Claro que o retorno, não tem a ver com um 
retorno material.   
 
A ausência de uma cultura de avaliação na administração pública portuguesa tem impedido a 
concretização deste tipo de acções, até porque há verbas. Não é por aí…  
 
A.C: Quer juntar alguns materiais que considere relevantes para esta investigação? 
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H.: Para já não. 
 
A.C: Acha que a realização desta entrevista decorreu como tinha previsto? 
H.: Sim, apesar das interrupções telefónicas… 
 
A.C: O que achou da entrevista? 
H.: Já está feita. 
 
A.C: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
H.: Acho que é muito importante estudar a área da cooperação. Acho que se devia fazer uma 
avaliação da cooperação, como já disse. É uma forma de se ver a relação entre Portugal e esses 
países, ou seja, analisar a política de reconstrução de vínculos, que para mim, culminou com a 
constituição da CPLP. Este mecanismo devia ser aprofundado. 
 
Acho que para a sua investigação deveria ir ao IPAD, analisar a evolução da legislação, 
consultar relatórios, ver estatísticas, ver toda a informação alusiva ao ICP. 
 
A.C: Muito obrigada, pelo tempo que me disponibilizou. 
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Entrevista: Héstia 
 
Data: 27 de Maio, 3 e 17 de Junho de 2005 
Duração da entrevista: 6 Horas 
 
Bloco A: Legitimação da entrevista. 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
H.: Não. 
A.C.: Importa-se que a entrevista seja gravada? 
H.: Sim pode.  
A.C.: Posso tomar notas? 
H.: Como queira. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Bacharelato 
Início da actividade docente: 1980  
Início da actividade como Cooperante: 1982 
Exercício da actividade de Cooperante: 16 anos 
Disciplinas leccionadas no âmbito da Cooperação: Educação Visual e Português. 
Cargos: Coordenadora do Grupo Disciplinar; Directora de turma. 
 
Projectos: Diversos, de carácter social.  
 
A.C.: Porque é que decidiu ir dar aulas? 
H.: Eu dava aulas em Torres Vedras e depois decidi ir para a Guiné. Acordava muito cedo, às 5 
da manhã, porque morava em Oeiras e tinha que fazer um percurso longo. Apanhava a 
camioneta até ao Cacém e depois o comboio para Torres. Era muito cansativo. 
 
Como o meu pai tinha estado em Bissau, como cooperante, eu achei que era fácil ir para lá. O 
meu pai esteve em Bissau nos anos lectivos de 1979-1980 e 1981-1982, tendo feito um 
interregno de um ano entre os dois anos lectivos. Eu fui a seguir. Fui em 1982-1983. 
 
A.C.: Ainda em Portugal, porque é que decidiu ser professora? 
H.: O meu pai era professor. A minha mãe era professora e eu decidi ser professora. Pensava 
que era fácil e achava que havia de gostar de dar aulas. 
  
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
H.: Eu tinha sido colocada em mini-concurso, portanto era contratada. Primeiro estive colocada 
na Escola Gago Coutinho e depois em Torres Vedras, o que correspondeu, sensivelmente, a dois 
anos lectivos. 
 
A.C: Que entidades contactou quando decidiu ir cooperar para África? 
H.: Foi mais fácil que o contacto que muitos cooperantes fizeram. Fui à embaixada da Guiné, 
em Lisboa e inscrevi-me. Quando disse que era filha do professor tal…, que tinha estado na 
Guiné como cooperante, eles disseram-me: “Está seleccionada”. 
 
Nessa altura, penso eu, escolhiam pessoas que eram, politicamente, de esquerda. A seguir fui 
aos serviços de cooperação e disseram-me: “Vamos ver, porque estamos a estudar o caso de 
todas as pessoas, a nível político”. 
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 A.C.: Disseram-lhe isso nesses serviços? 
H.: Sim. Disseram-me isso na Avª Duque d’Ávila. Iam analisar caso a caso…os casos de uma 
determinada ideologia passariam à frente dos outros, percebi eu. Eu respondi: “Tudo bem.”. 
Como tinha vindo da Embaixada da Guiné decidi voltar lá e eles confirmaram a minha selecção. 
Tudo isso se passou no mesmo dia. 
 
A embaixada disse-me logo que sim e eu inscrevi-me. Nos serviços de cooperação tinham-me 
dito: “Ah! Isso não é bem assim. Há muitos condicionantes para as pessoas irem.” Eu conclui 
que a selecção era feita com critérios políticos.    
 
Uma semana depois estava a embarcar para Bissau. Eu sei que fui seleccionada por ser filha de 
um determinado professor, que tinha estado lá a fazer cooperação. O meu pai tinha feito um 
bom trabalho lá. Ele deu aulas de Português e, julgo, que de Latim. 
 
A.C.: Recebeu todas as informações /apoios que julgou necessários? 
H.: Os serviços de cooperação não me deram qualquer tipo de informação. A Embaixada 
também não. O meu pai não sabia que eu queria ir, nem queria que eu fosse, portanto não lhe 
perguntei nada. Quando eu me inscrevi, o meu pai estava no norte a passar férias. O pouco que 
sabia era de conversas que o meu pai fazia. 
 
Eu estava farta de estar cá. Não conseguia juntar dinheiro. Acordava muito cedo e nem sequer 
sabia se no ano seguinte seria colocada para dar aulas e onde.  
 
Inscrevi-me a uma 4ª feira e na 5ª feira informaram-me que podia ir na semana seguinte. No dia 
17 de Setembro embarquei. Entretanto telefonei ao meu pai e ele veio para baixo e eu 
embarquei.   
 
A.C.: Que tipo de preparação profissional realizou? Foi munido de recursos educativos? 
H.: Não fiz qualquer tipo de preparação. Levei poucos livros. Quando cheguei lá para dar aulas 
de Educação Visual, nem papel havia. 
 
Levei os manuais que utilizava cá (em Torres Vedras). Levei materiais que as duas 
coordenadoras, das escolas onde tinha estado a dar aulas, me tinham dado. Os outros 
professores que iam leccionar a mesma disciplina que eu, não tinham levado nada. Eu era a 
única que levava qualquer coisa. Éramos 11 professores nesse grupo disciplinar. A partir daí, 
cada vez que vinha a Portugal de férias, levava materiais que considerava importantes. 
   
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação? 
H.: Por causa de tudo. Primeiro, por razões económicas. Queria juntar dinheiro, já que o que 
ganhava não chegava. Geralmente, ao meio do mês, tinha que estar a pedir dinheiro ao meu pai.  
 
Depois, porque estava colocada muito longe de casa. Pensei assim: “Se calhar vou parar a Trás 
os -Montes. Então é melhor ir para a África”. Como o meu pai tinha estado na Guiné, eu sabia 
que aquilo era pequeno. Eu conhecia a África porque nasci e vivi muitos anos em Moçambique. 
 
A.C.: Foi sozinho ou com a família? 
H.: Fui sozinha. 
 
A.C.: Como imaginava a Guiné, já que tinha algum conhecimento da África? 
H.: Uma rua pequena (risos) …Onde havia a pensão da dona Berta, onde havia o liceu, ao fundo 
da rua e depois não havia mais nada. Fazia a ideia de a Guiné muito pequena, só com uma rua 
principal. Depois como ia com um grupo de professores, não tinha receio de nada. Pensei: 
“estou acompanhada. Se eu não conseguir, eles também não conseguem.” (risos) 
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Mas, depois o encontro com a realidade foi um choque. Não havia nada para comer. O 
supermercado tinha bacios e fermento royal. Não havia água, não havia luz, não havia nada. 
Apesar de tudo fui uma sortuda, não apanhei qualquer tipo de doença. 
 
A.C.: Conhecia a estrutura e funcionamento dos serviços da Cooperação? Perante um 
problema sabia com quem devia contactar?  
H.: Não. Não conhecia nada. Não tive informações por parte de nenhum ministério, nem do da 
Educação, nem dos Negócios Estrangeiros. 
Se houvesse algum problema contactaria a embaixada. Sabia que podia recorrer a esses 
serviços.  
 
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
 
A.C.: A partir de que momento se considerou cooperante?  
H.: Quando cheguei a Bissau sentia que estava de férias (risos). Senti-me cooperante quando 
comecei a trabalhar. Até começar a dar aulas estava de férias. Ainda estive um mês e meio sem 
dar aulas… Férias absolutas. 
 
A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
H.: Quando cheguei identifiquei logo o grupo de cooperantes da Faculdade de Direito. Eu já 
conhecia o J.L., que nessa altura estava lá a dar aulas, porque o irmão dele era meu vizinho em 
Oeiras. Quando cheguei à pensão da dona Berta falou-me logo. 
 
Nesse voo para Bissau ia um grande grupo de cooperantes, em que pelo menos sete deles já se 
conheciam e que não me ligavam nenhuma. Eu estava apreensiva. Durante a viagem, na escala 
na ilha do Sal, conheci o D.C. (Capitão de Abril), que estava em Bissau como cooperante. 
 
A situação descongestionou-se quando aterramos em Bissau. 
 
A.C.: Estava alguém à vossa espera no aeroporto? 
H.: Sim. Estavam um representante do Ministério da Educação de Bissau, já que o outro, o Sr. 
Jau, viajou connosco de Lisboa para Bissau. Houve um grupo que foi logo de candonga (um 
carro colectivo) para uma residencial, que era o Ancar, acompanhados por esse representante do 
Ministério, que era o Canjura. O Jau foi noutra candonga, acompanhando as raparigas. Eu fui 
depois com os restantes cooperantes. 
 
Quando chegamos todos ao Ancar fomos almoçar à Pensão Central, da dona Berta. Eu 
identifiquei-me e ela estive muito tempo a falar comigo. No final do almoço voltamos para o 
Ancar e como não havia condições alojaram-nos no Hotel 24 de Setembro, até resolverem os 
problemas. 
 
A.C.: Se tivesse que traçar um perfil de professor cooperante como o faria? 
H.: Eu estive 16 anos na Guiné. O perfil que posso traçar é…pobres… e continuaram a ser 
durante os anos que lá estive. Eu acabei por ter uma vida diferente, porque casei com um 
cooperante francês e ele tinha um estatuto diferente. 
 
Os professores cooperantes eram pobres, desgraçados (risos). Mesmo agora, o estatuto de 
cooperante não tinha melhorado nada. Só quem ia pelo Instituto Camões é que ganhava bem. Aí 
era diferente. Quando eu saí de lá, em 1998, quando rebentou a guerra, não havia um 
cooperante, professor, que tivesse um carro. Quem fosse pela cooperação ganhava mal. Eram 
pobres, desgraçados, viviam mal. 
 
Eu vivi três anos no Ancar e vivi mal. Para secar o cabelo, comer pão ou batata, fazia-o em casa 
de um amigo que estava por uma empresa privada. Na pensão da Berta o menu não variava. 
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Agora era a mesma coisa. Ultimamente se alguém ia a um restaurante, era um restaurante de 
terceira. Quem ia aos melhores restaurantes era casado com alguém que não estava na educação. 
Os maridos estavam em situações diferentes. 
 
Se eu não tivesse casado, certamente que não teria lá ficado tantos anos. Estar a viver num 
quarto sem ar condicionado, sem ter as condições mínimas, seria impossível. Eu ia ao Senegal, 
entre 3 a 6 vezes por ano. 
 
Os professores continuaram a ser os desgraçados, Por isso, muitos preferiam ir para o mato. 
Quando chegamos lá fomos para o mato, para Bafatá, todos aos molhes, num jipe, para 
comermos a comida tradicional e ver a festa do fanado. Agora era a mesma coisa. 
 
Os cooperantes professores não podiam ir passar férias ao Senegal, nem à Gâmbia. Os 
cooperantes eram forretas, mas não podiam ser de outra forma, tinham de poupar. 
 
Agora há uma casa para os cooperantes que vão pelo ICALP, actual Instituto Camões. É um 
prédio de três andares. Quem lá fica paga uma renda. O prédio tem cerca de 20 e tal 
apartamentos. Há um jipe do Centro Cultural que vai buscar esses cooperantes para irem dar 
aulas a Bissau. O prédio está situado depois do Bandim, portanto longe do centro.  
 
Os professores que iam pelo ICALP/ Instituto Camões/ESE de Setúbal ganhavam muito bem. 
Penso que cerca de 450 contos. No fim, já não havia cooperantes como eu. Os outros já iam 
com outro estatuto. Davam aulas de Português na Escola de Formação de professores, na 
Faculdade de Direito e noutra escola de Brá. Digamos que isto mudou, mais ou menos, em 
noventa.  
  
No fim, no Liceu só estava eu e a M.J., outra colega, que esteve lá durante 8 anos. Ela esteve lá 
tanto tempo, porque o marido ganhava razoavelmente e esperou que a filha entrasse para a 
Faculdade. Não havia mais ninguém. Ninguém queria ganhar pouco, sem direito a casa, sem 
direito a nada. 
 
Depois da guerra não sei como é que as coisas estão. Se houver alguém como eu, com o meu 
estatuto, certamente que vai para o interior, onde não existem as mínimas condições.  
 
Mas, digamos que havia muitos grupinhos dentre os professores cooperantes. Sempre houve, 
desde o início e até ao fim. Depois os outros de outros organismos.  
 
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte da direcção da escola? 
H.: Em relação a mim?...Sim. Houve sempre. No primeiro ano fiquei logo como coordenadora 
do grupo disciplinar. O grupo tinha 12 docentes. Foi-me atribuído um quarto com ar 
condicionado no Hotel 24 de Setembro. Eu sei que me senti privilegiada, por ser filha de quem 
era. 
No fim, o governo guineense já não renovava o contrato a ninguém e eu tive-o sempre 
renovado. 
 
A.C.: Mas o governo guineense não ia renovando os contratos porquê? 
H.: Porque as pessoas faltavam, não cumpriam, iam sendo despedidas, digamos assim. A partir 
de 1989 (mais ou menos) as coisas começaram a complicar-se. Por exemplo a T. M., que tinha 
ido em 1982 e que ficou lá 8 anos, depois não lhe renovaram o contrato. 
 
Os que não cumpriam os programas, que faltavam muito, aqueles de quem os alunos faziam 
queixas, ficaram sem renovação de contrato. A partir daí não foram mais cooperantes novos. 
Houve, ainda, um ano em que foram 11 cooperantes, mas depois não renovaram esses contratos. 
No ano seguinte não renovaram o contrato a uns sete, porque não cumpriam todos os aspectos. 
Depois começou a ser mais difícil. 
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A cooperação não pagava e não mandava pessoas. Não havia quartos para os pôr. Havia pessoas 
que queriam ir mas não havia apoio por parte das autoridades portuguesas e muito menos das 
guineenses. 
  
A partir daí, eu era contactada pela embaixada e pela direcção da escola, no sentido de dar 
indicações sobre pessoas que eu conhecesse e que queriam ir. Isto porquê? Porque como eu 
conhecia os ministros todos… bem, mas eu não podia fazer nada. “Não tem ninguém para ir?” e 
eu respondia: “Ter, tenho. Mas, quais são as condições que oferecem aos cooperantes?”. E eles 
não podiam garantir nada. A nossa embaixada não garantia nada. Não dava alojamento, não 
dava nada. E as pessoas não iam. 
 
A.C.: Quer dizer que passou a ser uma intermediária na contratação de professores? 
H.: Eu era a única portuguesa que estava no liceu, ou seja, ao fim de dez anos (mais ou menos 
em 1988) só lá estava eu e a M.J., que tinha chegado a Bissau muito depois. Eu era um elemento 
de ligação entre o Ministério da Educação guineense e a Embaixada. 
 
Durante 2 ou 3 anos havia esposas de cooperantes que estavam lá de passagem e que davam 
aulas de português. A cooperação não mandava ninguém, não apoiava, sobretudo, porque a 
grande dificuldade residia no alojamento. A cooperação só dava alojamento aos professores da 
Faculdade de Direito e aos do Instituto Camões. 
 
Quem fosse como nós, cooperantes de terceira, não tinha direito a nada. Os aumentos eram 
praticamente inexistentes. Nos meus dois primeiros anos de serviço nem sequer descontei para a 
Segurança Social. Só depois é que o fizeram. Havia muita gente que queria ir, mas não havia 
condições. Não havia casas. 
 
Eu e a outra colega fomos dar aulas para a Escola Portuguesa e para o Centro Cultural, porque 
não havia cooperantes que fossem de cá para lá. No fim, no Liceu e na Escola portuguesa, havia 
bastantes professores guineenses, ou portugueses que viviam lá. 
 
A.C.: Isso significa que também havia muitos guineenses formados? 
H.: Sim. Isso também é verdade. Não digo que não. Mas a realidade é que havia esposas de 
cooperantes que eram formadas e que apesar de existirem vagas para dar aulas, não as davam, 
porque o nosso governo não apoiava. A má vontade era da parte portuguesa. O governo 
guineense apoiava e estava desejoso que contratassem cooperantes. 
 
Eu acabei por dar português ao antigo 6º ano (que equivale ao actual 10º ano), porque não havia 
ninguém para dar. Dei durante um anos. Havia, por exemplo, professores colocados pelo 
Instituto Camões, que poderiam dar a disciplina, mais habilitados do que eu e a Embaixada não 
apoiou essa situação. Acabei por ser eu, de Educação Visual, a ter que dar a disciplina. É 
evidente que tive de estudar, pedir informações aos colegas, mandar vir materiais de Portugal. 
 
Também, dei aulas de português aos suecos, porque havia falta de professores de português. 
 
Havia uma grande vontade por parte de colegas nossos para irem para lá, mas o nosso governo 
não apoiava. Se houvesse condições acha que as pessoas não iriam? 
     
A.C.: Como era tratado pelos restantes professores? 
H.: Eu nunca fiz discriminações em relação aos colegas. Eu convidava para minha casa, não 
importa quem. Dava-me bem com todos. Como tal também era bem tratada. 
 
Mas havia colegas que faziam discriminações. Davam muita importância à posição socio-
económica das pessoas, ao facto de terem ou não carro, ao cargo que ocupavam... Penso que 
isso tem a ver com o facto de nós, portugueses, nos preocuparmos muito com as aparências. 
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Eu ia tomar café com uns e com outros. Dava-me bem com o pessoal do Liceu, da Escola 
Portuguesa, que começou a funcionar entre 1985 ou 1986, com o pessoal do Centro Cultural. 
 
A.C.: Como era constituído o corpo docente da Escola Portuguesa? 
H.: Eram todos de lá. Todos guineenses. Eu e M.J. estávamos com o estatuto de cooperante. 
Tivemos que pedir autorização à Embaixada para acumular funções de docência. Éramos pagas 
à parte. Havia ainda a I. e a I., portuguesas e que davam Língua Portuguesa, mas não tinham 
estatuto de cooperantes. 
 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
H.: Eu era uma privilegiada. Primeiro, porque era casada com um francês que trabalhava para o 
Banco Mundial e para outras instituições e ocupava um lugar de destaque. Depois, porque me 
tornei amiga do Dr. M.L., pessoa que, a partir de 1985, na embaixada se ocupava dos problemas 
da cooperação. Eu era amiga da família, porque tinha ajudado o filho dele quando estava no 
Liceu. Nessa altura dava aulas no Centro Cultural.  
 
Por outro lado, como estive a dar aulas como voluntária, durante três anos no Centro Cultural, o 
embaixador pôs a mala diplomática à minha disposição. Durante três anos o meu pai mandou o 
que quis, ou seja usufruí da mala diplomática, porque também, não recebia qualquer tipo de 
gratificação pelo meu trabalho. Quando o Centro Cultural passou a ser dirigido pelo Dr. M.L., 
que assumiu as funções de director, passei a ser remunerada. Pagavam pouco, mas pagavam.   
 
Mas é preciso que eu diga que a partir do momento em que me juntei ao B. as coisas foram 
ainda melhores, devido aos cargos que este ocupava e aos projectos em que estava envolvido. 
Dirigia um projecto no Centro de Formação Profissional, projecto ligado à cooperação suíça. 
Ele, que era francês, dava-se muito bem com o embaixador francês, o qual tinha sido colega do 
pai dele. No início convidavam-me a mim e não a ele. Eu não ia. A partir do momento, em que 
ele começou a participar em reuniões na nossa embaixada, o relacionamento melhorou. Com a 
embaixada de França o relacionamento foi sempre óptimo. 
 
Depois, a mulher do embaixador começou a dar aulas de português no Centro Cultural. Era 
educadora de infância e não tinha habilitação para dar a disciplina. Então, eu ia todos os dias à 
embaixada para estudar com ela. Eu dava-lhe as indicações para as aulas; o que é que ela devia 
fazer, porque eu é que tinha os manuais de Língua Portuguesa. 
 
Eu tive um bom relacionamento com a embaixada, o que não quer dizer que os outros 
cooperantes o tivessem. Lembro-me que no primeiro e segundo ano os cooperantes não tiveram 
apoio nenhum. Eram recebidos à janela. Não entravam dentro da embaixada. Eu entrava, porque 
comecei logo a trabalhar no Centro Cultural.  
 
Eu era uma privilegiada e sempre o fui. Depois com o B. ainda mais, porque ele trabalhou, 
primeiro, para o Banco Mundial, depois, para a União Europeia. Quando chegava ao 10 de 
Junho, podiam não convidar mais ninguém, mas eu era convidada. Quando ia alguém de 
Portugal lá, como um Ministro ou Secretário de Estado, eu lá estava. Muitos convites 
derivavam, também, de eu estar a trabalhar no Centro Cultural.  
 
Houve uma comemoração do 10 de Junho em que só fui eu e mais duas cooperantes. Os simples 
cooperantes não foram simplesmente convidados. Nessa altura, havia grandes restrições porque 
quem pagava a festa era o próprio embaixador. Eu fui convidada e os outros não, porque eu 
tinha privilégios que os outros não tinham. Eu podia enviar e receber coisas pela mala 
diplomática e os outros cooperantes, coitados, não podiam.  
 
No fundo eu acabei por usufruir do estatuto e dos cargos do meu marido. Ele jogava bridge com 
os embaixadores de França, Portugal e Brasil. Havia um roulement para o jogo: primeiro, numa 
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embaixada, depois noutra e sucessivamente. Era o ciclo dos embaixadores. Nos dois últimos 
anos, as duas embaixatrizes eram minhas amigas pessoais e ainda hoje lido com elas. A última é 
como se fosse minha irmã. Damo-nos muito bem. Se eu não tivesse casado com o B. seria uma 
cooperante pobre e ainda estaria a viver no Ancar, ou então tinha-me vindo embora, porque não 
conseguiria aguentar aquilo.  
 
Eu era reconhecida socialmente, mas não ligava nada ao meu estatuto. 
 
Depois, também estive a trabalhar como voluntária no hospital de Bissau. Eu e outras senhoras 
organizávamos festas, quermesses, almoços e jantares, que eram apoiados pela embaixada, para 
arranjarmos apoios para o hospital. Eu, com o apoio da mulher do embaixador, é que organizava 
a maior parte das festas. Isto resultou do facto de a secção de pediatria estar muito mal … tão 
mal… e então, nós resolvemos arranjar uns dinheirinhos para a sua remodelação.  
 
A.C.: Porquê a secção de pediatria? 
H.: Porque a mulher do embaixador tinha ido de cá para lá e disse-me que queria ir ver a secção 
de pediatria. Eu disse-lhe que as condições não eram boas, porque as conhecia. Acabámos por 
realizar a visita e depois pensámos em apoiar o hospital.   
 
A.C.: Acha que havia diferenciações entre os professores cooperantes portugueses e os de 
outras nacionalidades? 
H.: Não. Nos primeiros anos havia cooperantes cubanos, russos, alemães. Depois foram embora. 
Os cubanos ainda ficaram mais um ano, mas penso que em 1985/86 já não havia nem russos, 
nem alemães, nem cubanos. No fim não havia cooperantes estrangeiros no liceu. Estava apenas 
eu. Os professores já eram todos guineenses e o ensino foi-se degradando, sobretudo depois de 
os cubanos deixarem de controlar as provas globais.  
 
Os cubanos controlavam a escola de medicina. Ao fim de três anos os alunos eram diplomados. 
 
A.C.: Mas, nesses primeiros anos como é que os guineenses viam os cooperantes?  
H.: No início os guineenses viam com melhores olhos os russos e os cubanos. Alguns não 
encaravam muito bem os portugueses, porque nós éramos os colonizadores. Por exemplo, eu fiz 
um interregno e estive quase um ano em Moçambique com o meu marido. Eu nasci em 
Moçambique e eles diziam ao meu marido, que eu não era moçambicana, porque tinha renegado 
a pátria. 
 
Em Bissau assisti a cenas semelhantes. Eles diziam, frequentemente, que os portugueses eram 
os colonizadores. Este tipo de acusações não era feito, nem aos russos, nem aos cubanos. Mas, 
apesar de tudo isto os alunos preferiam os cooperantes portugueses.  
 
A.C.: Então era encarada como colonizadora? Como representante da ex-metrópole 
colonizadora? Pelos alunos? Pelos professores? 
H.: Algumas vezes pelos alunos, outras pelos professores. Vou dar um exemplo. O Kumba Yala 
dava aulas no liceu, portanto era meu colega. A mim, directamente, ele nunca disse nada. Mas, 
já no tempo do meu pai, ocorreu um aborrecimento que levou o meu pai a ir a embaixada e 
pedir para vir embora. Acabou por ficar lá e veio no final do ano. Mas ele dizia que os 
portugueses eram colonizadores. Era ofensivo. Ele acabou por ter problemas, pelo que dizia, 
com o director da escola e com o Ministro da Educação, que na altura era o Manecas. 
 
Depois, na sala de professores, sobretudo os professores do ensino secundário, os guineenses, 
estavam sempre a referir que os portugueses eram os colonizadores.   
 
Voltando ao Kumba. Ele era muito conflituoso. Um dia, no liceu, teve uma zanga muito grande 
e entrou na sala dos professores a descompor os professores, neste caso todos os cooperantes, 
brancos, portugueses. Não atacou os russos, nem os cubanos.  
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O modo como dava as notas era muito falado. Era do género: “Tu, Francisco, onde trabalha o 
teu pai?” Resposta do aluno: “O meu pai trabalha na mercearia.” “Levas 10 valores. E tu 
Manel? Onde trabalha o teu pai?” “O meu pai é cooperante na fábrica de cerveja. É 
engenheiro”. “Levas 17.”  
 
Quando eu dava aulas na escola portuguesa, a direcção fez uma reunião para a contratação do 
Kumba. Eu como o conhecia e era a mais antiga, alertei a direcção da escola para os conflitos, 
que habitualmente, ele criava. Depois pediram a opinião da E. P. Ela disse o mesmo que eu. A 
seguir pediram a opinião de outra cooperante e ela disse que ele era muito bom. A direcção da 
escola não acreditou no que eu contei e contrataram-no. Resultado: dava as aulas mal e 
porcamente; dizia aos alunos: “leiam estas folhas da página tal à tal”; fazia os testes e não os 
corrigia; conforme a profissão do pai, assim dava as notas, ficando os filhos dos pais com uma 
escolarização mais baixa prejudicados. Esses tinham 10,8,9 valores, por aí fora. Os problemas 
foram tantos, que no 2º período estava na rua. 
  
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
H.: Ser professora cooperante…Eu?...Ai!... Eu gostei. Eu gostei muito dos alunos. 
  
A.C.: Sentiu-se professor cooperante ou apenas professor? 
H.: Eu senti-me mais professora e menos professora cooperante. Eu era só professora. 
Cooperante não. Quando me perguntavam o que eu fazia, eu respondia que estava a dar aulas no 
Centro Cultural e na Escola Portuguesa. O liceu já vinha a reboque. Eu via-me como professora 
dessas instituições.  
 
A.C.: Acha que, em termos sociais, os cooperantes eram reconhecidos como um grupo 
social diferenciado? 
H.: Sim, Sim. Os professores portugueses eram reconhecidos pela sociedade local. Era mais um 
licenciado que estava lá. É claro que um médico, ou outro cooperante que não fosse da educação 
era ainda mais reconhecido. 
 
Por outro lado, um cooperante francês, acabava por ser sempre melhor visto que um português. 
 
Os cooperantes do liceu eram os de terceira. Os primeiros eram os da ONU e de outros 
organismos; os técnicos da Soares da Costa e outros; os médicos, os professores da Faculdade 
de Direito. A seguir vinham os da posição intermédia e por fim os do liceu. 
 
Por exemplo, no primeiro ano havia carência de tudo e um dia abastecerem o supermercado 
local. Eu tinha um cartão de cooperante e em conjunto com outra colega decidimos ir às 
compras. Havia uma fila enorme. Havia pessoas que estavam na fila desde as 2 horas da manhã. 
Cheguei-me junto ao porteiro e perguntei-lhe: “ Camarada, quando é que podemos entrar?”, 
porque a porta estava fechada. Ele perguntou: “São cooperantes, não é?”. Nós: “Sim, somos”. 
Ele: “Então, esperem um pouco que já entram”.  
 
Então, como estavam muitas pessoas coladas à entrada e para não entrarem, eles, que eram dois 
ou três, começaram a girar uns chicotes no ar sobre as cabeças das pessoas, para que não 
entrasse mais ninguém, senão nós e mais 6 guineenses. Eu tive medo e ele disse: “Não tenha 
medo!”. Eu fiquei tão chocada com aquela cena, sobretudo por termos entrado à frente daquela 
gente toda. Fomos das primeiras a entrar. 
 
Havia queijos da Serra à venda e eu comprei uns quantos. Por azar não havia luz, pelo que os 
frigoríficos não funcionavam e não os podíamos conservar. Às vezes lá vinha a luz à noite. Por 
acaso coincidiu haver pão, porque passávamos meses sem pão. Ou seja durante vários dias só 
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comi pão e queijo. Comi tanto, tanto, que fiquei cheias de manchas na pele. Quando vim passar 
férias a Portugal eu não podia ver o queijo à minha frente. 
 
Nós, cooperantes éramos privilegiados. Passávamos à frente dos outros. A partir daí nunca mais 
me meti em nenhuma bicha, porque para eu entrar eles batiam nos guineenses. 
 
AH! A propósito dos frigoríficos. Não havia nenhum responsável da cooperação que tomasse 
conta do equipamento, para saber por exemplo, por onde andavam os frigoríficos e as 
ventoinhas. A Embaixada cedia os frigoríficos, mas depois perdia o controlo sobre os mesmos. 
Alguns acabavam por ser vendidos, não pelos cooperantes, mas pelos guineenses que os tinham 
ido buscar não se sabe onde, nem como. Eu fui dar baixa da ventoinha que me tinha sido 
atribuída e o meu nome nem constava na lista.  
 
Em termos sociais lembro-me que a mentalidade das pessoas era, também, um pouco retrógrada. 
No primeiro ano foi um grupo grande de raparigas. A maior parte arranjou namorico e acabaram 
por ser mal vistas. No fim desse ano vieram 30 cooperantes embora. Posteriormente, as pessoas 
começaram a conotar as raparigas cooperantes como se fossem para o namoro. Isso não foi 
muito bem aceite socialmente, pelo restante grupo de cooperantes portugueses.  
 
A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
H.: Eu acho que nunca tive medo de nada. Era inconsciente. Eu sabia que não havia comida, que 
não havia nada. Não tinha medo. Mesmo ao longo dos 16 anos acho que nunca tive medo de 
nada. Talvez no 2º ano, quando pensei que podiam não me renovar o contrato. Ter de voltara a 
Portugal assustava-me. Mas medo…medo? Medo de quê? 
Fiquei com paludismo, já no fim e aí tive receio. Estive uma semana muito mal. Pensei que 
fosse paludismo cerebral, mas por acaso, não era. Recorri aos médicos portugueses que estavam 
lá.  
 
Havia dificuldades na área da saúde. Não havia apoio nenhum. Os médicos de medicina 
tropical, que estavam alojados na pensão da dona Berta, ajudavam-nos por serem nossos 
amigos. Também, havia franceses. Eu acedia a uns e a outros. Quando engravidei, fiz, por 
exemplo, uma ecografia, no Hospital Simão Mendes. Eu movimentava-me bem. Uma vez estive 
doente e pensei que era apendicite. Meti-me no avião e vim logo para Portugal. Fi-lo porque 
tinha condições para o fazer. Se fosse outro cooperante não o faria. 
 
Nos primeiros anos havia muita dificuldade em arranjar bens alimentares. Os cooperantes como 
nós, dificilmente poderiam tentar alimentar-se por si próprios, porque não havia nada à venda. 
De modo que quase toda a gente comia na pensão da dona Berta. O prato mais comum era o 
peixe e à alface havia quem lhe chamasse 365, porque era servida todos os dias. 
 
A.C.: Que papel desempenhou, enquanto cooperante, entre uma Metrópole colonizadora e 
as ex-colónias? 
H.: Quando fui, eu não tinha, ainda bem, interiorizada a ideia de que aquilo já não era território 
português. Eu pensava que aquilo era nosso. No segundo ano comecei a aperceber-me das 
dificuldades que aquelas pessoas tinham. Então vi, o que é que Portugal tinha feito, o que é que 
não tinha feito. A forma de colonização, dada a miséria, não tinha sido a melhor. A resposta que 
encontrei foi começar a levar os meus materiais para que os alunos os pudessem utilizar. 
 
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
H.: Não. Não tinha nenhuma ideia de missão. No primeiro ano funcionou como uma aventura. 
A partir do 2º ano é que comecei a interiorizar que podia ajudar bastante. Também foi aí que 
interiorizei que era cooperante e que podia fazer muito mais. 
 
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
H.: Eu acho que nós podemos fazer sempre mais do aquilo que fazemos. Penso que fiz o que era 
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possível. 
Houve um ano que pintei a sala de aula com os meus alunos. Arranjei cortinas. No ano seguinte 
fiz o mesmo tipo de intervenção. Nessa altura era Directora de Turma dessa turma. Depois, as 
cortinas foram roubadas, não pelos meus alunos, mas por outros. Os meus alunos ficaram 
tristíssimos. 
 
Contribui para arranjar dinheiro para o mobiliário de uma sala, da minha direcção de turma. 
Arranjei a verba, dados os meus conhecimentos e a direcção da escola ficou com ela. Como 
desapareceu o dinheiro, não houve carteiras para os meus alunos. 
Arranjei livros, através do Centro Cultural, que também desapareceram. Os professores 
roubavam-nos.  
 
Depois desisti de arranjar o que quer que fosse, porque os alunos não usufruíam de nada. Por 
isso acho que contribui pouco. Faltou, também o apoio da nossa cooperação. 
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem à profissão? 
H.: Sim. Eu sempre tive uma boa relação pedagógica com os alunos e com os restantes 
professores. Nunca tive um único problema com alunos. Com os guineenses nunca tive 
problemas. Tive um problema na escola portuguesa e depois saí. Acusaram-me de ter chamado 
preto a um aluno e eu disse que não o tinha feito. Depois pediram-me desculpa por escrito e 
pediram-me que revisse a minha demissão. Mas, como já estava tomada, eu não voltei atrás. Isto 
aconteceu em 1996. Eu vim-me embora, da Guiné, em 1998. 
No Centro Cultural os alunos eram impecáveis. 
 
A.C.: Dava apenas aulas ou exercia outras funções? 
H.: Dei sempre aulas. Fui Coordenadora de Grupo e Directora de Turma.  
 
O liceu funcionava das 7 horas às 24 horas. Cheguei a dar aulas à noite e às vezes não havia 
electricidade. Os alunos estudavam debaixo dos candeeiros. Muitos iam estudar para a zona do 
Hotel 24 de Setembro. Aliás, os militares estavam nessa zona, pelo que era segura. Mesmo, 
agora no fim, continuavam a estudar aí.  
 
Em frente ao Hotel 24 de Setembro havia umas casa que tinham pertencido aos militares 
portugueses. Depois de recuperadas foram entregues aos militares guineenses. Os nossos 
cooperantes militares ficavam aí alojados. A cooperação militar era muito importante para o 
governo guineense. Foi nessa altura que o embaixador decidiu aumentar o muro da embaixada, 
fazer uma piscina e casas de banho no exterior. Ele dizia, que se um dia houvesse guerra, as 
pessoas podiam ficar lá e se não houvesse água, havia a da piscina. Dito e feito. Quando estalou 
a guerra, em 1998, serviu para isso.        
 
A.C.: Como eram as condições de trabalho? Como eram as escolas locais? 
H.: No Liceu havia aquela pobreza crónica. Eu levava material para os alunos. Eles não tinham 
nada: nem papel, nem tintas, nem pincéis. Eu levava uma caixa de lápis de cor enorme, que 
punha à disposição dos alunos. Arranjava papel para eles desenharem.  
 
Eu comprava o material em Portugal e depois levava para lá. Mas, no fim havia de tudo. Era 
tudo muito caro. O nível de vida subiu de tal forma que era impossível viver-se lá. A vida era 
muito cara. 
 
As instalações não eram das melhores. Dei aulas no liceu e nuns anexos perto do Liceu. As 
condições eram péssimas. Não havia portas. O calor era imenso e com a humidade tudo se 
degradava. Com os meus alunos ainda pintei, aí, uma sala de aula.    
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Houve uma altura em que o Banco Mundial deu verbas para se arranjar o liceu. Pintaram-no, 
remodelaram-se as casas de banho, o mobiliário, reformularam a electricidade, arranjaram os 
jardins, ou seja houve uma intervenção de fundo. Acho que isso foi mais ou menos em 1989/90. 
Passados dois anos tinham roubado as lâmpadas, as tomadas e metade do mobiliário tinha 
desaparecido. Por exemplo, uma sala tinha seis lâmpadas fluorescentes: roubavam cinco e 
deixavam uma ou, às vezes, duas. Sabia-se que os professores levavam as carteiras e as cadeiras 
para dar explicações em suas casas. Isso era do domínio público. Roubavam os parafusos das 
carteiras. Olhávamos e parecia que estavam em bom estado, mas depois os alunos iam utilizá-
las e não podiam. 
 
A degradação cresceu. Os alunos passaram a sentar-se dois a dois numa cadeira. Iam buscar 
tijolos à rua e sentavam-se nos tijolos. Retornou-se aos velhos tempos. Ou seja, depois da 
intervenção do Banco Mundial, mais ou menos ao fim de cinco anos, tinham roubado imensas 
coisas. As paredes estavam escritas com cábulas e não havia tinta para as pintar. 
 
Ultimamente, muitos alunos entravam pela janela. Cresceu a indisciplina. O director do Liceu, 
no fim, não tinha autoridade. Quando cheguei o director era o Alexandre Furtado, que conseguia 
manter a ordem. Seguiu-se o Manecas, que depois foi ministro e esse, também, conseguiu. A 
partir daí a indisciplina foi crescendo.  
 
A.C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
H.: Recompensada? Como? Monetariamente, não. Mas, em termos de ensino, senti-me.  
 
Gostei mais de estar no Liceu do que na Escola Portuguesa. Nesta escola existia outro tipo de 
ambiente. Não nos confrontávamos com a pobreza dos alunos. 
 
No Liceu, no final do 3ºPeríodo, realizava sempre uma exposição com os todos os trabalhos dos 
meus alunos. Na escola Portuguesa as exposições eram colectivas, ou seja integravam as várias 
disciplinas: Ciências, História, etc. e pouca coisa de Educação Visual. Por isso gostava de expor 
no liceu. Os meus alunos faziam verdadeiras obras artísticas, sobre quando chegava a altura das 
máscaras de Carnaval, festa muito importante. 
 
A.C.: Pensa que o exercício da sua profissão ao serviço da Cooperação constituiu uma 
oportunidade de progressão na sua carreira? 
H.: Não contribuiu para nada, porque não continuei no ensino. Agora sou empresária. Quando 
comecei a equacionar a hipótese de me vir embora, pedi, na embaixada, que m avisassem do 
concurso nacional, mas ninguém me disse nada. Não davam informações, senão aos professores 
efectivos. Eu desliguei do concurso e depois houve a guerra. 
 
De qualquer forma, acho que o governo devia equacionar a hipótese de contar o tempo de 
serviço, para a reforma, para os cooperantes de outra forma, do género, um ano valer ano e 
meio, porque não havia condições. 
 
A.C.: Sentiu satisfação no exercício da docência? 
H.: Sim, sobretudo no início.  
 
Diga-se, também, que a qualidade do ensino se foi degradando. Os meus alunos, os bons alunos 
que prosseguiram os estudos, dos primeiros anos chegaram a ministros. Os novos professores 
que asseguravam as aulas até ao 9º ano, não tinham formação. Também tinham sido meus 
alunos. Alguns dos professores que asseguravam o 10º e 11º anos é que eram licenciados. Os 
professores que tinham mais habilitações iam para o CENFA e para o INEP (centros de 
formação).  
 
O ensino degradou-se a 100%. Os professores não tinham qualidade e faltavam muito. 
Assinavam o livro de ponto, mas não davam as aulas. Eu já não me sentia bem. Pediram-me 
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para dar aulas de Português ao 10º e 11º ano, que ainda dei, mas depois recusei.   
Portanto, à medida que o ensino se foi degradando, fui perdendo a satisfação, o entusiasmo. 
 
A.C.: Viveu algum dilema, pessoal em particular? 
H.: No liceu nunca tive problemas maiores. Na Escola Portuguesa tive um problema e depois 
vim-me embora. 
Nunca tive conflitos com ninguém. Era aceite por todos. Minto, no 2º ano, havia um grupo de 
alunos, que quando via cooperantes brancos, portugueses, dizia coisas desagradáveis. Um dia, 
eu ia a passar e eles disseram “Tuga, desvia-te.” Eu fui direita a eles e disse-lhes que não 
gostava daquilo. Eles não ligaram nenhuma e passado uns dias repetiram o gracejo. Como 
estava por perto um polícia, fiz queixa e a polícia levou-os. Repreendeu-os e nunca mais me 
disseram nada. 
 
De uma forma geral os meus alunos eram impecáveis. Eu dava-lhes boleia no jipe, que mais 
parecia um galinheiro. Eles andavam muito a pé e acordavam muito cedo. As aulas no início 
começavam às 7.30h da manhã, mas depois, começaram às 7.00h por causa do regime triplo. 
Havia três turnos. 
 
A.C.: Como interagiu com as populações locais? O contacto com essas populações 
influenciou o seu exercício profissional? Desvirtuou ou fortaleceu os seus ideais? 
H.: Dei-me sempre bem com eles. Eu não ligava ao meu estatuto. Havia três alunos que 
trabalhavam lá em casa e durante os intervalos das aulas, os outros diziam-lhes: “Está ali a tua 
mãe”. Quando vinha a Portugal comprava-lhes roupas e sapatos. 
 
Quando melhoraram as condições, eu arranjei um espaço para os meus empregados, sobretudo 
mesas e cadeiras. Eu não os queria a comer no chão. Eles diziam que tinham aprendido a comer 
de faca e garfo comigo. Ao pequeno-almoço eles tinham manteiga, doce e chá. O meu marido já 
tinha estado na África francesa e não permitia que eles fossem maltratados. Eu vi, em 
Moçambique, comerem em latas e não podia permitir que isso acontecesse em minha casa. 
Perguntei-lhes se queriam usar farda e eles disseram que sim. Arranjei-lhes uma farda. Um deles 
pediu uma igual ao empregado da embaixada, branca com botões dourados. Os outros tinham 
uma farda em caqui. 
 
O meu marido nunca se zangou com um empregado. Dava-lhes tudo. Quando tínhamos quatro 
empregados dávamos-lhes, além do ordenado, óleo, açúcar e um saco de arroz. 
Eu arranjava-lhes medicamentos, sobretudo as vacinas. Os meus empregados iam aos médicos 
da cooperação francesa, porque o meu marido lhes tinha conseguido arranjar um cartão. 
 
As condições daquelas populações eram péssimas e isso levou-me a fazer trabalho social. Eu vi, 
na maternidade, duas mulheres numa cama e outras no chão e não havias condições, estava 
porca.  
A miséria tocava-me e daí ter protegido alunos.   
 
Sempre fui ao mercado do Bandim. Mandava fazer roupa aos alfaiates de rua. Aliás, era comuns 
as senhoras, da camada social mais alta, mandarem aí fazer sapatos, malas, roupas. Eles eram 
uns verdadeiros artesãos, artistas. Cheguei a comprar roupas de marca como da Burbery.  
 
Nunca foi assaltada na rua, apesar de haver, já no fim, muitos assaltos. Mas, em casa fui 
assaltada duas vezes. Era uma casa muito grande, nova, perto da televisão.  
 
A.C.: A vivência dos nativos reflectiu-se na sua vivência pessoal? 
H.: Eu dava-me bem com eles. Aliás a forma como eu vivia o meu quotidiano explica isso bem.  
 
Depois de me casar passei a viver melhor. Tinha uma casa com ar condicionado, tinha carro e 
tinha quatro ou cinco empregados. Eu apetrechei a minha casa com coisas que vieram de Paris, 



 317 

através de um catálogo. No início tinha motorista e depois é que comecei a conduzir. 
 
Em 1986 abriu o comércio livre e começou a haver de tudo. Mas, eu ia 2, 3 e num máximo de 
seis vezes, ao Senegal para me abastecer. Comprava os víveres, como carne e peixe em Bissau. 
 
Depois mudei-me para uma casa maior e passei a ter nove empregados: um lavava o carro, tinha 
dois jardineiros, três guardas, uma lavadeira, um cozinheiro e tinha um que arranjava a casa. Eu 
não necessitava de tantos empregados, mas muitos vinham pedir para comer e eu acabava por os 
contratar. Pagava ordenados mais altos do que habitualmente se pagava. Tive colegas do Liceu 
que me diziam que queriam ser meus empregados. 
 
As minhas cozinheiras tinham folga à noite, porque eu continuava a comer na pensão da dona 
Berta, por amizade. Fazia-lhe companhia. Só quando eu servia jantares é que elas trabalhavam. 
 
Os meus alunos às vezes diziam: “A professora é minha mãe”, porque, às vezes, lhes dava 
coisas. Trouxe um deles para cá. Ajudei-o a arranjar casa e vive na Amadora. É quase como 
meu filho. A primeira que veio comigo ficou em minha casa. Depois quando rebentou a guerra o 
meu marido trouxe-o. Ele trouxe, também, um sobrinho. Foi a única pessoa para quem pedi um 
visto na embaixada.     
 
Quando dava aulas no Centro Cultural tive um aluno, o Júlio, que durante três anos comparecia 
sempre às aulas ao sábado de manhã. Era um aluno muito pobre, mas extremamente aplicado. 
Decidi ajudá-lo, dada a sua progressão na escola. Quando chegou ao 11º ano, ele decidiu ir para 
a Faculdade de Direito. Nessa altura, vim a Portugal e levei-lhe roupa e um par de ténis. Durante 
o primeiro ano paguei-lhe as propinas. Como ele transitou, para o 2º ano, comprei-lhe roupa 
nova, sapatos e uma pasta para os livros. Depois pediu-me um dicionário de verbos e eu 
comprei-lho. Rebentou a guerra e perdi-lhe o rasto.  
 
Tive outro aluno, o Bunha, que um dia me pediu para lavar o meu carro. A partir daí ajudei-o. 
Eu e o meu marido mobilamos as tabancas do Bunha e do Luís, com coisas que comprávamos 
aos cooperantes suíços, quando estes acabavam a cooperação e vinham embora. O Bunha, como 
não tinha casa, pôs as coisas em casa de um tio. 
 
A pobreza era grande. O Ifai Camará, que depois foi morto, comprou uma televisão e pô-la na 
rua para as pessoas poderem ver TV.  
 
Lembro-me de uma epidemia de cólera que houve. Os meus alunos ficaram doentes, mas eu 
nem sabia que eles tinham cólera. A direcção do liceu desinfestou as salas. Depois foi a 
meningite, mas como eu tinha feito a vacina, não houve perigo. Fecharam o liceu, mas não 
desinfestaram nada. As vacinas que Portugal enviava para as populações eram desviadas para os 
quadros superiores e médios.  
 
A.C.: Como eram as suas relações com os órgãos de gestão? E com os outros professores?  
H.: Eram boas. 
Nos primeiros anos dizia-se que os professores russos e alemães eram os mais exigentes em 
Matemática e Físico-Química. Os professores portugueses eram exigentes na Língua 
Portuguesa. Os cooperantes foram indo e depois eram os guineenses que davam o grosso das 
disciplinas. Muitos tinham pena dos alunos e não exigiam nada. 
 
A barreira da língua era um grande problema, porque muitos alunos e até professores não 
dominavam a Língua Portuguesa. Por exemplo, como os russos lidavam apenas com números 
era mais fácil. Os portugueses trabalhavam muito a questão da língua. 
 
Os padres, que também, têm várias escolas estavam sempre a dizer que o nosso governo devia 
insistir na primária. Portugal devia enviar professores do 1º ciclo. Mas, a maioria dos 
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cooperantes que ia pelo Instituto Camões ia para as escolas de formação, tal como o Tchico-Té.  
 
A.C.: Quando surgiam conflitos como eram ultrapassados? 
H.: Nunca se registaram conflitos graves. Digamos que nunca entrei em conflito directo com 
ninguém, mas cheguei a denunciar, em Conselho Pedagógico, a cobrança indevida que alguns 
professores faziam aos alunos de folhas para a realização das provas escritas. Este facto fez com 
que o director os obrigasse a devolver o dinheiro aos alunos. Esses professores ganhavam 
imenso dinheiro à custa dos alunos. Cada aluno tinha que pagar para uma série de disciplinas e 
as famílias eram pobres. 
Fui-me habituando aos pequenos obstáculos que iam surgindo e tentava resolver tudo. Foi-me 
feita a proposta para ir para a escola de formação e eu preferi ficar no liceu, com os meus 
alunos. 
 
Eu gostava daquilo. Os alunos eram humildes e eu controlava-os bem. Apesar da indisciplina 
que se instalou para o fim, eu nunca tive problemas com os alunos.  
 
A.C.: Havia algum coordenador de disciplina que pudesse intervir em situação de 
conflito? 
H.: Eu fui coordenadora durante muitos anos e tentei resolver os problemas. Depois, entendi que 
era a altura de passar a coordenação para um nacional. Eu apoiava-o e ele coordenava. Correu 
bem.  
 
Os coordenadores faziam os exames. Quem os corrigia eram os professores. No início ainda se 
trocavam os testes para corrigir, mas depois deixou-se essa prática. Os próprios alunos, 
chegavam à casa dos professores, que eram seus explicadores e repetiam os testes. Isso sabia-se. 
Falou-se da situação em algumas reuniões de professores, mas no fim estava tão generalizado 
que uns diziam para os outros: “Eu fiz, mas tu também fizeste”. Falava-se baixinho. Estávamos 
nos anos 90. 
 
Enquanto estiveram muitos cooperantes a situação esteve mais ou menos controlada. Depois o 
controlo passou para a mão dos nacionais e institucionalizou-se a balda. Havia alunos que não 
faziam nada e tinham grandes notas. Os alunos diziam: “ O fulano tal teve aquela nota, porque 
foi fazer o exame a casa do professor”. 
 
Fingiam que havia sigilo. No fim com o calendário das reuniões de avaliação sobrepostas, os 
directores de turma faziam as reuniões com poucos professores. Os professores entregavam as 
notas da turma A, porque estavam na reunião da turma B e assim sucessivamente e se fosse 
preciso não estavam em nenhuma reunião. 
 
Eu controlava as minhas notas, porque às vezes podia dar 15 e o aluno aparecer com outra nota, 
já que era comum tal acontecer. O director do liceu, que já lá estava a dez anos, não controlava 
nada. Havia muitos vícios instituídos. Houve um director que foi corrido, porque engravidou 
três alunas. 
 
O ensino não tinha qualidade. Muitos professores assinavam e iam embora, sobretudo ao último 
tempo da manhã e da tarde. Se houvesse 25 turmas a funcionar nesses tempos, se estivessem 
quatro era muito. As avaliações eram feitas através de testes e provas globais que nós 
decidíamos. Havia reuniões no final de cada período, para darmos as notas. Ouvia, muitas 
vezes, os alunos dizerem que iam chumbar, porque não tinham dinheiro para comprara arroz 
para dar aos professores.  
 
A.C.: Então e como é que geria isso? 
H.: Eu chegava às reuniões de avaliação e falava dessas situações. Por isso é que eles não me 
queriam nas reuniões. Então, faziam um calendário que me impossibilitava de comparecer a 
todas elas. Punham-me, por exemplo, a turma A, B e C à mesma hora. Logo, eu não podia estar 
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nas três ao mesmo tempo.  
 
Eu tentava regular o processo. Tentava que se analisassem todos os casos complicados. Às 
vezes os alunos eram chumbados e depois apareciam passados. Como não havia muitas pautas 
apagavam/rasuravam a original e emendavam a nota. Às vezes iam à minha casa chatear-me 
para eu passar este ou aquele, que até era filho de beltrano ou sicrano. Eu respondia que era 
aquela a nota que tinha dado e não alterava nada. 
   
Os professores eram muito vulneráveis, dadas as condições em que viviam. Estou-me a lembrar 
de um caso... O filho de um diplomata chumbou, mas depois de algumas conversas acabou por 
passar. O director de turma resolveu o problema a troco de um par de ténis para ele e outro para 
o professor de geografia. 
 
Agora outro caso… Havia uma senhora que precisava de subir nas Finanças, local onde 
trabalhava. Ela precisava de uma certidão que comprovasse as suas habilitações literárias. Ela 
tinha o 8ºano e queria uma a dizer que tinha o 11º ano. Sei que um professor que precisava de 
dinheiro, arranjou-lhe a dita certidão por 30 contos. Ele até pertencia à direcção da escola. 
Assinou pelo director e pôs selo branco.  
 
Eram facilmente subornáveis. Por isso se alteravam as pautas com facilidade. Muitas vezes, nas 
reuniões dos Conselhos Pedagógicos falava-se do papel do director de turma e do modo como 
se faziam as pautas. Mas depois chegava-se à conclusão que estava tudo sob os conformes. 
 
 A.C.: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países serem muito similares ao 
português? 
H.: No início era tudo igual. Agora, para o fim, já se notavam algumas mudanças, sobretudo 
depois de um grande investimento na formação de professores. Foram bastantes cooperantes 
pela ESE de Setúbal e penso que esses contribuíram para a mudança. 
 
Assistiu-se a um crescimento do parque escolar. No início era só liceu nacional. Depois criaram 
mais duas escolas do género. Por exemplo, os padres que no início tinham as suas escolas 
dirigidas mais para os pobres, agora no fim, quem as frequentava eram os meninos ricos. Isto 
tem a ver com o crescimento da malha urbana, porque no início eles estavam na periferia e 
agora não. Eles tinham entre 500 a 800 alunos. As pessoas pagavam. Quando iam pedir uma 
fotocópia para a chamada escrita, tinham de pagar, quando isto já era cobrado na propina. Eu 
nunca gostei muito da escola dos padres. No fim já era frequentada pelos meninos ricos, que 
depois iam para a Escola Portuguesa.  
 
No liceu, os alunos, também, pagavam propinas, apesar das suas reclamações. Eles diziam:” 
Porque é que pagamos propinas, se os professores não são pagos e não temos material?”. Os 
alunos eram pobres. Andavam a semana inteira com a bata dobrada. Não a vestiam para não a 
sujarem. Só quando entravam na sala de aulas é que a vestiam. Não a vestiam fora desse espaço, 
porque só lavavam a roupa ao sábado e depois o sabão era muito caro e eles não o podiam 
comprar. 
 
Os professores faziam greves para pedirem aumento de salários. Nessa altura não havia arroz, 
base da alimentação dos guineenses. Em 1993/94, o Banco Mundial estipulou que ao ordenado 
do professor se acrescentasse um saco de arroz. No segundo ano só já deram meio saco e foram 
diminuindo a porção de arroz. O dinheiro que o Banco dava era desviado. 
 
Eu dava-me com os ministros e até fiz sugestões no sentido de se criarem cursos técnicos. Isto 
por minha iniciativa própria, ninguém me pedia a opinião. Havia alturas em que eu via, que nem 
alunos, nem professores conseguiam dar mais do que aquilo que davam. Era uma frustração. Eu 
sentia que o país não andava para a frente, mas para trás. Daí eu achar que os cursos 
profissionais seriam uma boa saída para os alunos. 
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A.C.: Sentiu algum tipo de conflito decorrente dessa situação? 
H.: Não. Fui-me adaptando às circunstâncias. Eu adaptei o programa. Fiz o meu programa. 
Tinha manuais que levava quando vinha a Portugal. 
 
Uma situação que me chocou tinha a ver com a assiduidade dos alunos. Era norma que os 
alunos que chegassem atrasados, 10 minutos, tinham falta. As aulas começavam às 7 da manhã 
e muitos deles tinham que fazer imensos quilómetros a pé. Muitos chegavam atrasados e já não 
entravam. Iam sem comer para a escola. Às vezes, alguns comiam um pedaço de mancarra 
(amendoim) a meio da manhã. Era uma miséria. Acho que se Portugal tivesse construído uma 
cantina no liceu, se calhar ela teria continuado a funcionar e poderia ter sido um meio de 
combater a fome.  
 
A.C.: Como eram os programas? E os manuais? Similares aos portugueses? Diferentes? 
H.: Eram iguais aos portugueses. Eu fiz uma proposta para a alteração do programa de 
Educação Visual, baseada no programa português. Adaptei-o à realidade. O programa, 
habitualmente, era dado de acordo com o manual, porque o director assim o exigia.  
 
Mas creio que os franceses ou os suecos, que davam Educação Visual e Tecnológica, adaptaram 
os programas e os materiais. Ensinaram a fazer tintas com materiais de lá. Faziam batiques, 
teares; tingiam as túnicas de azul.  
 
Os manuais eram os que iam de cá para lá, incluindo manuais velhos; portanto, os livros 
utilizados eram os portugueses. Os organismos que tinham a seu cargo elaborar os manuais não 
o faziam. Esta área estava ligada à formação de professores. Eu vi esboços de programas e de 
manuais, mas não asseguravam a publicação. 
 
Na disciplina de História vigoravam apontamentos. As sebentas antigas estavam rotas. Isto 
também tem a ver com a degradação do ensino. Nesta disciplina houve alterações de programa. 
Nos exames batiam sempre na tecla do colonialismo. 
 
Muitos professores guineenses, sobretudo os que davam aulas até ao 9º ano mal falavam 
português. Acabavam por dar as aulas em crioulo e os alunos não praticavam o português. 
Muitos alunos só tinham contacto com a língua portuguesa no liceu. Quando eu passava nos 
corredores e ouvia as aulas em crioulo alertava o director da escola.  
 
Houve uma altura em que o director da escola exigiu que se constituíssem, por disciplina, 
dossiers com materiais. Estes deveriam estar prontos no final do ano. Só se fizeram para as 
disciplinas de português e educação visual. 
 
A.C.: Como percepcionou as políticas educativas no país em que exerceu a Cooperação? 
Similares às portuguesas? Diferenciadas? Híbridas? 
H.: Eram similares. Por exemplo, a partir de determinada altura os alunos também começaram a 
pagar propinas. As propinas serviam para pagar as resmas de papel para as provas. Ora acontece 
que havia professores vigaristas que pediam novamente dinheiro aos alunos para comprarem as 
resmas de papel para as provas. Quem não arranjasse o dinheiro corria o risco de chumbar. Os 
do liceu eram muito pobres, mas por mais pobres que fossem, tinham que arranjar aquele 
dinheiro. Eu cheguei a dar dinheiro aos meus alunos para pagarem as folhas, porque caso 
contrário não eram admitidos à prova escrita. Com este negócio, uma resma que custava 
500$00, era paga a 2000$00, verba que revertia para o professor.  
 
Havia alunos portugueses que tinham familiares em Bissau e quando chegava à altura do 
ingresso para o ensino superior, iam para o liceu, mais ou menos em Janeiro, arranjavam umas 
explicações na Escola Portuguesa e depois entravam cá na universidade, ao abrigo dos acordos. 
Quer dizer, facilitavam os portugueses, em vez de ajudarem os guineenses. Lembro-me de um 
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aluno que frequentou a Escola Portuguesa, que por sinal era cara, entre Janeiro e Maio, depois 
mudou-se para o liceu para fazer os exames e ter acesso à Faculdade em Portugal. Fez alguns 
exames, conseguiu a certidão e ingressou no superior. 
 
Para se apresentarem à candidatura ao ensino superior em Portugal precisavam de estar a residir 
em Bissau, pelo menos há dois anos. A embaixada passava atestados dizendo que fulano de tal 
residia com o tio desde a data tal, mas toda a gente sabia que isso não era verdade. No fim já 
tinham medo e começaram a aparecer em Janeiro. 
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de a ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
H.: Eu gostei. Foi positivo. Eu gostaria de ter continuado lá e nem sei até quando teria ficado em 
Bissau. Todavia, já estávamos a equacionar a vinda para cá. 
Eu pintei salas de aulas; pintei a sala de professores…acho que fiz alguma coisa pelo liceu. 
 
Não tenho saudades da vida social. Isso não me preenchia. Tínhamos 5 cocktails por semana, 
diversos jantares. Isso não me deixou saudades. Às vezes nem ia à nada. Eram actividades de 
um grupo restrito: cooperantes, corpo diplomático, etc. Era muito cansativo. Queriam dar nas 
vistas. 
 
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência como cooperante o que diria?  
H.: “Toda a gente deveria passar por África”, à qual poso acrescentar que tenho muitas saudades 
de ser cooperante, do liceu e da Guiné. 
 
A cooperação é uma experiência que deixa marcas... o contacto com as pessoas…o clima…eu 
sentia uma paz interior muito grande. 
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
H.: Acho que fiz qualquer coisa, para além da minha actividade profissional, em termos de 
trabalho de ajuda social, acho que ajudei, por exemplo, consegui verbas para recuperarmos uma 
escola primária. 
 
Essa escola primária, fora do centro de Bissau estava completamente podre. Tinha umas paredes 
pretas, grades pretas e uma espécie de quadro. Com o tal grupo de amigas, alertei-as para a 
situação e acabamos por tentar ajudar, uma vez que já não tínhamos a pediatria do hospital. Elas 
preferiam que se ajudasse uma escola do centro, porque aí o apoio teria mais visibilidade, mas 
acabaram por ceder. Essa escola ficava numa zona muito má, na Kumura, local onde o Papa 
João Paulo II parou e foi a uma tabanca cumprimentar as pessoas. Quando chovia não se podia 
circular, por causa dos buracos e da lama. 
 
Fui à escolinha falar com os professores e com o director e expliquei o que pretendíamos fazer. 
A escola só tinha duas salas e nem casa de banho tinha. O WC era na rua. Arranjamos os fundos 
e mãos à obra. Fui à loja das tintas que era de um libanês e consegui convencê-lo a apoiar o 
projecto. Eu paguei metade das tintas e ele ofereceu o resto. Comprei tinta para as salas e para 
as grades. Perguntei ao director da escola se ele podia dar folga aos alunos para pintarmos as 
salas. Ele respondeu que nós não pintávamos nada, que ele é que ia pintar. Depois do acordo, 
combinámos efectuar a pintura a um sábado. 
 
Quando chegou ao tal sábado combinado, as minhas amigas não podiam. Quando era para 
trabalhar apareciam três. Quando era para mostrar trabalho apareciam 30. Bem… 
continuando…umas tinham que ir para a praia, outras para a piscina, outras para Ponta Neto e 
por aí fora. Acabei por ir com um aluno meu a quem apoiava e que estava lá em minha casa a 
trabalhar. Quando chegou a hora do almoço eles mandaram-me embora e disseram-me que 
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ficasse descansada que eles acabariam o trabalho. 
 
No domingo passei por lá, depois da missa, e estava quase pintada. Na segunda-feira estava toda 
pintada por dentro e por fora, incluindo as grades. Telefonei às outras e disse que estava tudo 
pronto e que podíamos ir lá. Quando lá chegamos os miúdos agarravam-se a nós. Parecia que 
tinha chegado Deus. Os professores também tinham colaborado. Eu disse: “Bem, agora temos 
que pôr aqui umas estantes. Vamos arranjar mobiliário, giz, etc.” 
  
Os alunos não tinham onde se sentar. Alguns levavam bancos de casa. Aquilo era como as 
escolas das árvores. Os alunos sentavam-se debaixo das árvores e os professores davam as 
aulas. 
 
Como o B. trabalhava com o Centro de formação e aí havia muito giz, ele arranjou giz e 
apagadores. A seguir decidi que devíamos fazer batas e mochilas para os miúdos. Fomos para o 
mercado do Bandim comprar tecidos. Não podiam ser um tecido qualquer, porque eles viviam 
nas tabancas e depois ficaria tudo sujo e os pais não tinham dinheiro para comprar sabão para os 
lavar. Não compramos padrões lisos, mas sim com motivos africanos, escuros.  
 
A seguir fui à fábrica de espuma e comprei um colchão para cortar espuma para as mochilas. 
Levei tudo a um alfaiate. As mochilas seriam acolchoadas. Acabei por não ver o resultado final, 
porque estalou a guerra. Penso que os alunos não ficaram, nem com as batas, nem com as 
mochilas. Os alfaiates abandonaram tudo. Houve roubos. A escola deve ter ficado destruída, 
porque caíram muitas bombas aí perto. Perdi-lhe o rasto e agora ninguém lá vai, porque têm 
medo…nem se sabe se há minas.   
  
A.C.: Quer dizer, a obra social norteou a sua postura como cooperante? 
H.: Em parte sim. Ainda pensei voltar para ajudar. Mas depois o meu marido faleceu e eu não 
estava em condições psicológicas.  
 
Foi fácil, porque a mulher do embaixador apoiava as minhas ideias. No início encontráva-mo-
nos, mais umas quantas, para tomar chá. Eu não tinha pachorra para os tapetes de Arraiolos. 
Depois surgiu, então, a ideia de ajudarmos na pediatria, onde estivemos dois anos. As mães das 
crianças iam pedir ajuda. Eu conduzi-as aos médicos e como os conhecia estes apoiavam-nas. 
Eu, também, ajudava os médicos porque eles ganhavam mal. 
 
Às vezes, as mães pediam ajuda e lá ia eu ao hospital falar com os médicos. Depois, eles diziam 
que não havia soro e eu comprava o soro. Tínhamos sempre que dar qualquer coisa aos médicos, 
porque a seguir precisávamos deles. Dei muito dinheiro para o soro. As mães andavam 
quilómetros a pé para chegarem ao hospital. Sei que caiu uma bomba na pediatria e tenho muita 
pena.    
 
Na altura em que fizemos a intervenção na pediatria, quisemos avançar, depois, para outra ala, 
no rés-do-chão. Tivemos o aval do director do hospital. Mas, o Ministério da Saúde achou que 
já estávamos a fazer demais e quando se falava em pedir ajuda ao Banco Mundial ou ao FMI, a 
conversava mudava. Ou seja, se fossem eles a pedir, teriam a oportunidade de ficar com algum. 
Daí pensarem que nós não precisávamos de apoios, porque se tínhamos refeito a pediatria, 
também poderíamos fazer o resto sem verbas.  
 
A direcção do hospital chegou a dizer-nos: “ Nós agradecemos a vossa ajuda, mas vocês não 
podem fazer tudo”. Nós arranjamos a cozinha, o refeitório e dávamos farinha e leite todos os 
dias. Não deixávamos as mães levarem comida para os quartos por causa das baratas. A 
pediatria andou limpíssima. Eu fui aos ferreiros para fazerem 40 grades para as camas, para se 
pendurarem as redes mosquiteiras. Apesar de tudo, para a outra ala, ainda arranjamos a bomba 
da água e colocamos lâmpadas. Queríamos comprar lençóis. 
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Sei, que quando havia visitas ao hospital, por parte de outras entidades, eles nunca mostravam 
tudo o que tínhamos feito, porque caso contrário não teriam outros apoios.  
 
Entretanto, cá em Portugal, tentei ajudar, no Bairro das Marianas. Inscrevi-me numa associação 
de beneficência, “O meu futuro”, mas não me enquadrei com as “dondocas”. Estava lá a mulher 
do Balsemão e eu perguntava: “Então, quando é que vamos ver as crianças?” e elas respondiam: 
“ Nós não vemos as crianças”. Ou seja, faziam umas exposições; eu ia buscar roupa ao 
Carrefour e mais nada… detestei. Vim-me embora, já que não podia ajudar directamente as 
crianças pobres. A seguir inscrevi-me noutra “O Berço” e gostei aí trabalhar. 
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
H.: Nem por isso. As dificuldades tornavam o quotidiano impossível. Em 1986/87 com a 
liberalização já havia de tudo. Os carros eram opulentos, havendo jipes com todo o tipo de 
extravagâncias. Havia de tudo, mas não havia dinheiro para comprar nada. Os guineenses não 
tinham nada.  
 
Havia um supermercado, para cooperantes, à frente do hospital. Pertencia a um holandês. Era 
caro, mas havia guineenses que se abasteciam lá. Isso era um sinal da grande diferenciação 
social que se fazia sentir. 
 
Apesar da liberalização do comércio havia carência de materiais na escola. O hospital 
continuava sem luz e sem lençóis. Tinham arranjado, no hospital, uma ala com ar condicionado 
e lençóis para o caso de um cooperante ou ministro precisar de ser hospitalizado. Isso ainda 
funcionou durante uns 4 ou 5 meses depois acabou. 
 
Não houve investimentos na educação. O Banco Mundial dava dinheiro para a educação e eles 
desviavam-no, quando chegava às finanças. O Banco Mundial também dava verbas, com as 
quais pagavam aos cooperantes.  
 
Uma vez foi lá uma técnica do Banco Mundial e em conversa perguntou-me se havia 
cooperantes no liceu. Eu disse-lhe que não. Ela foi ver as listas e nessas listas constavam nomes 
de pessoas que já não estavam lá. Ou seja, eles recebiam o dinheiro, mas não pagavam, porque 
essas pessoas já não estavam no liceu. Aquilo deu bronca. Tiveram que actualizar as listas.  
 
Ah! Eu fui chamada ao Director e expliquei exactamente em que moldes tinha decorrido a 
minha conversa com a tal técnica, aliás essa conversa tinha sido informal. Alguém assinava 
pelos ausentes e recebia o dinheiro. Nessa lista constavam nomes de professores que já não 
estavam no ensino e outros, que até já tinham morrido. 
 
Um dia disseram-me que eu ia descontar um dia de vencimento. Eu esperei pela folha de 
vencimento, que vinha do Ministério e vi que constavam nomes de pessoas que não estavam ao 
serviço. Fiz guerra. Ficaram muito aborrecidos comigo. Se calhar nesta altura o meu nome ainda 
deve estar na lista.  
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
H.: A cooperação deveria dar outra volta. Deviam ser melhoradas as condições a oferecer aos 
cooperantes. Se continuar como está, não sei qual será o futuro. É uma escravatura sobre o ser 
humano, que está cá e que não arranja trabalho, que vai para lá e fica entretido durante aquele 
tempo. Assim, mais vale ficar em Portugal. 
 
Por exemplo, no início havia segurança nas ruas. Nos últimos anos essa segurança terminou. As 
casas passaram a ser assaltadas constantemente. Antigamente podíamos andar nas ruas até às 
duas, três e quatro da manhã. Em 1998, era impossível andar à noite na rua. Ninguém nadava na 
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rua, nem casais. As pessoas eram assaltadas constantemente.   
 
A cooperação que tem funcionado melhor é a da saúde (medicina) e o projecto da Faculdade de 
Direito. Mas cada vez há menos cooperantes na área do Direito. Já não havia cooperantes com o 
meu estatuto. 
 
Há a questão da Língua Portuguesa que deveria ser valorizada e acho que não está ser 
valorizada suficientemente. Há algum apoio na área da formação de professores. 
 
O nosso governo está a utilizar muito o voluntariado. O governo guineense quer é cooperantes. 
Pedem frequentemente à nossa embaixada que envie cooperantes. A embaixada diz que vai 
tentar, mas não consegue nada. Não iam cooperantes. 
 
Actualmente, penso que vão aqueles que querem ir para o mato. As condições são más, pelo que 
vai pouca gente. É impossível. 
 
Portanto, acho que o nosso governo podia fazer mais quer a nível da educação, quer a nível da 
saúde. Deviam apoiar mais os cooperantes, por exemplo, a nível do alojamento e prestar mais 
informação. Construíram algumas casas para a cooperação, mas eram insuficientes. Quem as 
ocupasse tinha que pagar uma renda. Penso, também, que devia ser feita uma avaliação séria 
sobre a cooperação, porque nunca fizeram uma avaliação dos programas. 
 
A embaixada dizia que os entraves vinham de Lisboa, a nível do recrutamento dos docentes. A 
embaixada não conseguia contratar docentes, por exemplo pessoas que estavam lá e que tinham 
habilitações. 
 
O governo investiu mais em Angola e Moçambique. Enviava professores para outros países da 
Europa e podia ter mandado mais para a Guiné. Diziam que não havia verbas. 
 
Eu acho que o Secretário de Estado da Cooperação deve ser alguém que conheça os problemas 
verdadeiros de África e que deveria passar lá uns tempos. Deviam saber que existe corrupção, 
mas perceber porquê. É preciso ajudá-los. Quando Portugal abandonou as colónias e no caso da 
Guiné em concreto ficou muita coisa por fazer, pelo que a situação do país piorou.  
 
Deve haver um investimento, não só na Língua Portuguesa, como noutros sectores. Para mim, o 
mais importante seria o envio de professores para o primeiro ciclo, sem prejuízo dos outros 
ciclos de ensino. É preciso não esquecer que eles também recebem verbas do Banco Mundial e 
do FMI, pelo que a desculpa de que não há verbas não é a mais plausível. Se houver uma maior 
articulação, há verbas.  
 
A.C.: Neste sentido acha que os governos têm reconhecido o trabalho dos cooperantes?  
H.: Pouco. Peguemos, por exemplo, no caso da cooperação francesa. As condições daqueles 
cooperantes, não tinham paralelo com as nossas. Eles tinham casa ou apartamentos com ar 
condicionado…casas com piscina…etc. A França investiu mais que Portugal.  
 
Depois diziam que os franceses queriam tomar conta daquilo. Porque é que introduziram o 
franco CFA como moeda? Porque Portugal não quis introduzir a nossa moeda. O Centro 
Cultural francês tinha um auditório enorme e salas para exposições. Depois, caiu lá uma bomba. 
 
Agora estou a lembrar-me de governantes portugueses que passaram por lá. O Zé Lamego era o 
único que poderia ter feito alguma coisa pela Guiné, porque até tinha estado lá como 
cooperante. O Luís Amado não fez nada. O Cavaco esteve lá. Recebeu-nos no Centro Cultural e 
teve uma conversa inútil connosco. Nunca ninguém nos perguntou se estávamos bem ou mal 
instalados; quais eram os nossos problemas; era sempre conversa fiada. 
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Quando ia algum representante do governo português lá, se quiséssemos falar com ele, tínhamos 
que marcar a entrevista e dizer, na embaixada, qual era o assunto.  
 
Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido? 
H.: Ah!...Há algumas estórias engraçadas, que se calhar vale a pena contar. Eu viajava muito 
para o interior. No início não havia nada, mas agora, havia uma reserva, explorada por 
portugueses, em Cape, com piscina e que era muito frequentada. 
Mas, em tempos anteriores, quando fui aos Bijagós, havia uns aviões muito velhos, russos, os 
tupolev. Quando estávamos para embarcar o avião não funcionava. Então, foi um guineense 
rodar a ventoinha externa e o avião começou a trabalhar. Entramos para o avião. Este só podia 
levar 9/10 pessoas e levou 17, mais as bagagens. 
 
Habitualmente a viagem demorava meia hora, no máximo, mas naquele dia… Quando vi que já 
tinha passado tempo suficiente, olhei para a direita e vi sol; olhei para a esquerda e vi sol. 
Alguma coisa estava mal. Estávamos em cima do mar. A cabine do piloto estava aberta. Olhei e 
só vi uma luz encarnada. Não havia luzes. Começou a anoitecer. O piloto estava perdido. Se se 
metesse a atravessar o mar não tinha gasolina, para chegar onde quer que fosse. Não tinha 
bússola. Pensou aterrar entre dois diques de arroz, o que acabou por acontecer. 
 
O avião aterrou em cima do arroz. A hélice encravou no arroz, o que foi a nossa sorte, senão 
tínhamos ido parar ao mar, que estava ali a 20 metros. O piloto começou a correr e a 
dizer:”salvem-se, salvem-se, que isto pode explodir”. Ele foi a segunda pessoa a sair e eu a 
terceira. Ficamos ali perdidos. 
 
Eu levava uma manta que acabou por cobrir uma série de pessoas e umas bolachas que dei a uns 
miúdos. Entretanto, Bijagós avisou Bissau que o avião não tinha chegado. Iam no avião, duas 
crianças, filhas do assessor do Presidente da República, do Nino. Este  
 
Nós estávamos numa tabanca em Tite, onde não havia rádio para contactar Bissau. As pessoas 
da tabanca deram-nos tudo o que era deles. A população veio receber-nos à rua e deram-nos o 
que puderam: latas de sardinha, esteiras, colchões com piolhos e ninguém disse nada. 
Dormimos nos passeios. 
 
No dia seguinte apareceu o governador da região a dizer que o PR nos mandara buscar. 
Voltamos para Bissau. A partir daí pensei:”Bijagós, nunca mais”. Mas voltei lá mais uma vez. 
Acabava sempre por ir para outros destinos. 
Ia muito para o Senegal, onde havia bons hotéis, de cinco estrelas. Íamos em grupo ou sozinhos.     
 
Lembro-me que no segundo ano, praticamente não havia carros a circular. Quando passavam 
três carros eram os do Presidente Nino Vieira. Nessa altura, no hastear e arrear da bandeira, se 
estivéssemos na rua e no local onde tal acto decorria, devia-mo-nos pôr em sentido. Quando o 
Presidente ia à discoteca, a única que havia na altura, a segurança acompanhava-o. Havia até 
seguranças nas árvores. 
 
 Uma vez, logo no início, fui visitada por um segurança do PR, Nino, dizendo que ele me queria 
ver. Eu não sabia o que ele queria, mas acabei por descobrir que queria fazer uma festa e 
convidar-me. Mas foi uma situação caricata. Primeiro, o segurança levou um bilhete com um nº 
de telefone para eu ligar; no dia seguinte pediram-me para ligar para esse nº; depois acabou por 
aparecer um segurança a dizer para eu ligar para a Presidência, já que até aquele momento eu 
não o tinha feito, dizendo:” O camarada Presidente não sai do gabinete enquanto a senhora não 
ligar para esse nº”. Eu respondi dizendo que ia tratar do assunto.  
 
Liguei para a embaixada e falei com um comandante, que na altura era a pessoa que estava, 
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mais ou menos como adido cultural e que se dava com os professores e contei o que se estava a 
passar. Ele aconselhou-me a telefonar e a transmitir-lhe o teor da conversa. Acabei por telefonar 
e o PR disse-me que queria fazer uma festa e para eu arranjar mais cooperantes para a dita festa. 
Liguei de novo para a embaixada e o comandante disse que ia tomar as providências 
necessárias. 
 
A partir daí, cada vez que via os ditos três carros tinha de me esconder. Passados uns dias, 
estava eu sentada, num banco, na Avª Marginal, na Amura, com outra colega, a apanhar o 
fresquinho da noite e aparecem seis seguranças do Nino. Disseram-me que o Presidente queria 
falar comigo, aliás que queria tomar champanhe comigo, ao que eu respondi que não gostava. 
Eu disse à outra colega para vir comigo, mas acabou por não ir. Comecei a andar devagar e a 
fazer críticas, do género: “Aqui não há nada. Não há electricidade.” E ele disse-me: “Vai ver 
que, para onde vai, há luz”.  
 
Cheguei a uma casa, que depois vim a saber que era de um médico brasileiro, o médico pessoal 
do Nino. Era uma casa colonial muito boa. Esse médico levou-me ao Nino e apresentou-me ao 
que ele respondeu que já me conhecia. Sentei-me à mesa com o tal brasileiro, o Nino e o Ifai 
Camará e de facto veio o champanhe. Eu disse que não bebia champanhe e ele mandou vir 
sumol para mim e fez um brinde: “Brindemos ao conhecimento da nossa cooperante”.  
 
Depois, o PR foi para a varanda, olhou para os barcos e disse que havia uma linda paisagem. Eu 
respondi-lhe dizendo que não via nada, porque não havia luz. Ele disse que haveria de haver luz. 
Ah! Havia seguranças com armas apontadas. Então, ele voltou a falar da festa e que queria que 
eu fosse à festa. Depois foram as despedidas e ele mandou-me levar ao Ancar. Fui num 
Mercedes como se fosse a primeira-dama. Quando cheguei, estavam vários colegas à varanda e 
eu tive tanta …mas tanta vergonha que me fartei de chorar.  
 
No dia seguinte fui apresentar queixa ao embaixador. A seguir sei que a embaixada, através do 
adido cultural, pediu uma audiência ao chefe do protocolo do Nino e ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros. Conversaram com eles e disseram-lhes que eu me sentia incomodada e que não 
podia ser assim. Hoje era uma cooperante, amanhã seria outra. Um deles disse que tinha estado 
lá uma cooperante, numa missão, mas não sei de que nacionalidade e que lhe tinha dado troco. 
 
O adido ameaçou para que ele não se metesse com as cooperantes portuguesas, porque senão 
acabava ali a cooperação portuguesa. Eles prometeram falar com o Nino e de facto nunca mais 
fui incomodada. A seguir ele passava na rua, no seu Mercedes, acenava e eu respondia. Depois 
de ter casado fui recebida no Palácio e tenho fotografias, onde estou eu, o B. e ele. Nunca mais 
me incomodou. Tornou-se um cavalheiro. 
 
Lembro-me de outras estórias, como a da morte do J.Q., um jornalista que trabalhava na 
embaixada e que foi assassinado. Ao que parece estava a fazer um trabalho e descobriu umas 
cassetes que comprometiam o Nino Vieira. Nessa altura ele estava a preparar as eleições para o 
Nino. Parece que essas cassetes desapareceram e ele apareceu morto, esfaqueado, na sua própria 
casa. 
 
Houve uma colega nossa, cooperante, professora de música, que apareceu assassinada e dizem 
que pelo namorado. Mas nunca se comprovou nada. Falava-se em ciúmes. 
  
Tive também um colega, do meu grupo disciplinar, cooperante português, que andava envolvido 
em drogas. Um dia atracou um barco e ele teve a lata de ir pedir morfina ao barco, dizendo que 
era para um colega que estava muito doente. É claro que lha deram e era para ele consumir. 
Também se falava que as holandesas que estavam no interior e que pertenciam a uma ONG, 
tinham plantações para consumo próprio.  
 
Ainda quero referir que no fim o nível de vida estava tão caro, que eu não conseguia viver com 
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o meu ordenado. Só tínhamos direito a passagens pagas de três em três anos e se tivéssemos a 
renovação dos contratos.  
 
A.C.: Como é que funcionava essa mobilidade? 
H.: O governo português só pagava a ida no princípio do contrato. De três em três anos, o 
governo guineense pagava-nos uma deslocação (ida e volta). Quem quisesse vir de férias, 
arcava com as suas próprias despesas.  
 
O governo português nunca deu apoio. Cada vez apoiava menos. Eu cada vez que vinha cá 
sentia uma maior desorganização dos serviços de cooperação. Eu ia à Duque d’Ávila e já não 
era na Duque d’Ávila, era na Av. da Liberdade. Depois chegada lá, já não era lá, era na rua 
detrás, que já não me lembro o nome. Depois, já não era aquela pessoa com quem tinha falado, 
já era outra, ou então já não estava lá ninguém. Não se conseguia um tipo de informação 
correcto.  
 
Se compararmos com a cooperação francesa vemos as diferenças abissais. Eles tinham outras 
condições. Tinham direito a uma casa com ar condicionado, mobilada. Tinham um bom 
ordenado. Tinham todos os apoios porque estavam deslocados. A nossa cooperação era do 
Terceiro Mundo. Nós continuávamos a viver mal. Tínhamos um mísero ordenado. Não havia 
transportes. Não havia comida. Era tudo caro.   
 
A.C.: Quer juntar alguns materiais que considere relevantes para esta investigação? 
H.: Devido à guerra deixei lá tudo. Não trouxe nada relacionado com a escola. O mobiliário da 
casa ficou para os empregados. Consegui que a embaixada me mandasse o carro e alguns 
objectos pessoais. 
 
A.C.: Está sempre a falar da guerra de 98. Quer contar o que é que se passou? 
H.: Foi quando o Nino foi deposto. Eu soube pela embaixada que havia um golpe de estado e 
que devíamos ir para lá. A mulher do embaixador telefonou-me às cinco da manhã a dizer: 
“Gisela, venha para cá que há um golpe de estado”. Nós começamos a telefonar uns para os 
outros e era verdade, incluindo os nossos amigos franceses. 
 
Mas, enquanto a embaixada de França tinha um plano da cidade, no qual se encontravam 
assinalados, com um “pionés”, todos os locais onde residiam os franceses, a nossa não tinha. Se 
houvesse qualquer coisa um helicóptero iria buscá-los. Nós tivemos que ir telefonando aos 
amigos, passando a palavra de uns para os outros, para toda a gente ir para a embaixada.   
 
Eu e outros portugueses estivemos na embaixada durante dois dias, porque vinham muitas 
bombas e tiros da zona de Bra. As minhas amigas francesas disseram-me que viria um barco de 
Dakar buscá-los, porque o espaço aéreo estava intransitável. Eles não deixavam entrar ninguém 
na área de Bissau. Resultado, como o Senegal enviou militares para apoiar o regime, eles não 
deixaram o barco atracar.     
 
Depois apareceu um barco português para levar os portugueses, mas eu tinha decidido não vir 
nesse barco, mas acabei por vir. Agarrei num saco com uma manta e uma garrafa de água e pus-
me na bicha em direcção ao porto. No caminho as balas passavam por cima das nossas cabeças 
e quando chegamos ao porto as bombas caíam na água. Tínhamos uma camisola branca e um 
lenço branco. Eu não sabia que quem fosse na bicha não podia voltar para trás. 
 
Quando chegamos ao porto começamos a ouvir “escondam-se…escondam-se entre os 
contentores quando as bombas começarem a cair”. Eu meti-me entre os contentores, mas depois 
fugi com medo dos estilhaços. O barco foi-se aproximando e também tinha contentores. O 
embaixador deu ordens:”Primeiro as crianças e as grávidas”. Eu esperei e depois entrei para o 
barco. Ia sem família, porque o meu marido ficou em Bissau. O barco foi enchendo. Entrou 
gente…gente…gente e as bombas continuavam a cair perto do barco. As francesas também 
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vieram nesse barco.  
 
As pessoas sentaram-se no chão. Demorámos 38 horas a chegar a Dakar. Saímos de manhã e 
chegamos no dia seguinte às 9 da noite, porque o barco levava gente a mais. O barco podia 
virar. Havia bichas para aceder ao WC. Aquilo ficou imundo. Dei a minha manta a umas 
crianças. 
 
Quando chegamos a Dakar, não deixaram atracar, porque vinham uns fugitivos da cadeia de 
Bra. Quando se deu o 7 de Novembro abriram a cadeia de Bra e soltaram-nos. Eles estavam no 
barco. Houve um que me reconheceu e disse:”Professora, vais sozinha, não vais? Quando 
chegares a Dakar desces comigo”. Se eu dissesse que ele ia sob a minha responsabilidade 
ninguém o prendia. Eu pensei para comigo: “Estou bem servida!”. Entretanto, no barco ia um 
rapaz que eu conhecia e que trabalhava na Petrogal e que também ia sozinho. Pedi-lhe que não 
me largasse. O barco esteve duas horas ao largo, dando voltas, até decidirem como é que iam 
controlar esse grupo de fugitivos. Eles aperceberam-se e disseram que se não os deixassem sair, 
o barco ia ao fundo. Depois mandaram-nos sair. 
 
Quando nós desembarcamos o INEM estava à nossa espera. A equipa médica fazia umas 
perguntas triviais: “Está bem, não está?” e a seguir despachavam-nos. Fomos metidos em 
autocarros militares, acompanhados por militares portugueses e levaram-nos para o aeroporto 
para sermos transportados para Portugal. Fomos para o aeroporto militar, para um espaço 
militar. Estava lá o José Lello. Muito cordial e cada vez que se colocava uma questão ele 
respondia: “Vamos ver…vamos ver”. 
 
Viemos num airbus enorme. Serviram-nos uma refeição, que para nós foi a melhor refeição do 
mundo. Sei que adormeci e quando despertei estava a aterrar na Portela. Em Lisboa havia uma 
equipa de recepção liderada pela Maria Barroso à nossa espera. Estavam, também, os meus 
irmãos.  
 
O meu marido veio 15 dias depois. Aliás, os franceses tiveram medo de ficar em Bissau, porque 
o Senegal apoiou o Nino e como era colónia francesa, podia acontecer o pior. Eles ganharam 
raiva aos senegaleses e claro está aos franceses. Portanto, a primeira medida era mandar os 
franceses embora, porque senão era o fim do mundo. O nosso embaixador ficou sempre lá.   
 
A.C.: Acha que a realização da entrevista decorreu como tinha previsto? 
H.: Gostei de ter dado esta entrevista. Estas horas todas não foram monótonas. 
 
A.C.: O que achou da entrevista? 
H.: Gostei. Fui-me lembrando de tudo…foram muitos anos… 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
H.: Acho que é importante que se realizem estudos sobre a cooperação portuguesa. Portugal 
deve dar mais atenção aos PALOP’s. Por exemplo, a CPLP tem pouca expressão. Fazem 
sentidos estudos nestas áreas.  
 
A.C.: Pode indicar-me outro cooperante para entrevistar? 
H.: Acho que seria interessante entrevistar outra colega que esteve lá 8 anos, a T.M. 
 
A.C.: Muito obrigada pelo tempo que me dispensou. Depois envio a entrevista por correio 
para ser lida e corrigida. 
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Entrevista: Taumas 
 
Data: 5 de Julho de 2005 
Duração da entrevista: cerca de hora e meia. 
  
Bloco A: Legitimação da entrevista 
 
A.C: Começo por lhe explicitar os objectivos desta entrevista e do trabalho de investigação 
que lhe está subjacente. É uma investigação em Ciências de Educação, na área de 
Administração Educacional, sobre a temática da Cooperação Portuguesa na vertente da 
Educação. Contactei-o porque diversos cooperantes me falaram de si e disseram-se que, 
certamente, o Sr. Embaixador teria muito que me contar.  
 
Não se pretende avaliar a Cooperação Portuguesa, nem o desempenho dos sujeitos que 
tiveram responsabilidade política neste domínio. 
 
Não é nenhum estudo encomendado e o entrevistador não toma decisões políticas. 
Garanto-lhe a confidencialidade e o anonimato: nunca serão referidos os nomes próprios 
das fontes de informação, bem como a protecção dos dados. Agradeço, antecipadamente, a 
sua colaboração neste estudo.  
 
A.C: Há alguma questão que queira colocar? 
T: Falou-me de alguns cooperantes que lhe indicaram o meu nome. Quem eram? 
A.C: São os cooperantes que foram pelo CIDAC. 
T: Ah! Já me lembro. Eu levei-os comigo. Mas já falaremos disso. 
A.C: Pretende que explicite mais algum assunto? 
T: Para já não. 
A.C: Importa-se que a entrevista seja gravada? 
T: Não. 
 
A.C: Depois, far-lhe-ei chegar a transcrição para poder ler e corrigir, ou acrescentar o que 
entender. Posso tomar notas? 
T: Pode. Olhe, tenho aqui dois livros sobre S. Tomé que lhe vou emprestar. Podem servir para a 
sua investigação. 
A.C: Muito obrigada. 
 
Bloco B: Dados profissionais 
 
Breve apontamento do curriculum vitae: 
 
Licenciado em Ciências Sociais e Políticas pela UTL. Iniciou a actividade profissional em 1963, 
como Adido na Secretaria de Estado. Desde então esteve sempre ligado à carreira diplomática 
passando por diversos cargos, de entre os quais destacámos os seguintes: Chefe do Gabinete do 
Ministro dos Negócios Estrangeiros; Embaixador em diversos países (S.Tomé, Cuba, México, 
Moçambique, Washington D.C., Brasília); Embaixador não residente em diversos países 
(Nicarágua, Guatemala, Honduras, Haiti, Rep. Dominicana, Suazilândia, Maurícias, etc.); 
Observador permanente junto da organização dos Estados Americanos; louvado e condecorado 
inúmeras vezes pelo desempenho profissional. Autor de diversos artigos; co-autor do livro 
Brasil e Portugal-500 anos de Enlaces e Desenlaces (2001) e da Revista Internacional da 
Língua Portuguesa (2000).   
 
A.C: Há bocado estava a dizer-me que levou “os CIDAC” consigo. Estou a ver que foi um 
dos projectos em que teve responsabilidade relevante nesta área… 
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T.: É verdade. Foi um processo complicado. Tanto quanto consigo lembrar-me, o CIDAC estava 
à espera de uma verba de um país europeu, penso que da Suécia, para os seus projectos na área 
da educação. Só que essa verba não foi disponibilizada e a situação da deslocação dos 
cooperantes complicou-se. 
O CIDAC pretendia que o projecto passasse para a tutela do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e este só o aceitou, quando eu disse que o aceitava. 
 
A.C: Quer dizer que o Sr. Embaixador pressionou o MNE para tutelar o projecto? 
T: Não. Eu não exerci qualquer tipo de pressão. O Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, que era um colega meu, o embaixador Paulo Ennes chamou-me e disse-me que 
tinha havido um problema, não com o CIDAC, mas com os suecos e que o apoio financeiro 
sueco tinha falhado; que havia 14 ou 15 cooperantes que já deveriam ter ido para S.Tomé e que 
ainda estavam em Portugal; que estavam com grandes dificuldades financeiras; que muitos já se 
tinham desempregado para ir e que outros nem sequer tinham tido qualquer tipo de emprego. 
 
Esta conversa com o Embaixador Paulo Ennes foi antes de eu ir para S.Tomé, portanto em 
1978, já que eu fui no dia 10 ou 11 de Janeiro de 1979 e cheguei a S.Tomé, no dia 13 de 
Janeiro. Nessa época não havia voos directos. A escala era por Luanda e Brazzaville. 
 
Eu fui completamente apanhado de surpresa. Era um grupo muito grande e heterogéneo. Havia 
professores com fracas habilitações para dar aulas. Havia um que só tinha o equivalente ao 
9ºAno e que ia dar Matemática. Muitos não tinham qualificação profissional adequada. Outros 
viam a cooperação como algo romântico, do género “logo se veria”. Também havia professores 
muito competentes. Estou a lembrar-me de uma professora da pré-primária. 
 
Havia alguns problemas de vida pessoal das pessoas. Há estórias que dariam para escrever um 
livro, que eu não vou escrever e nem as conto. De facto era inacreditável. 
 
O Paulo Ennes disse-me: “ A situação é esta: há 15 cooperantes para embarcarem. Nós não 
temos a mínima responsabilidade em os enviar. O assunto ficará à tua responsabilidade. Tu 
verás.” 
Por isso dizia que fui apanhado de surpresa, pela negativa. Pensei: “Como é que vou enviar 15 
cooperantes para lá?”. Nem sabia como eram as condições de alojamento. Não estava nada 
garantido. Era uma altura muito primitiva. Eu pensei: “De facto muitos estão no desemprego; 
outros estão acampados em Monsanto, como o Paulo Ennes me disse. Vamos a isto”. 
 
A partir daí a situação desbloqueou-se. Em Dezembro de 1978 estavam a embarcar, se não estou 
em erro. Chegaram e instalaram-se precariamente. Foram recebidos pelo encarregado da 
embaixada. Era um homem que fez muito por S. Tomé e que se calhar era importante falar com 
ele. Sabe muito mais do que eu. Estou a falar do Silvino Moreira Ribeiro. Tem uma memória 
maior que a minha. Foi padre, depois casou. Está como Conselheiro na disponibilidade. Pode 
ligar para o MNE que se calhar dão-lhe o número de telefone dele.     
 
A.C: Quando aceitou o cargo que finalidades tinha em mente? 
T: Sabe que este cargo corresponde à representação da política externa portuguesa. Eu só teria 
que cumprir o que me fosse dito para executar. 
 
Bloco C: O papel do Estado   
 
A.C: Gostava que se referisse às finalidades dos programas de Cooperação nesta área. 
T.: Actualmente o IPAD tem Programas Indicativos de Cooperação com os PALOP. Tenho aqui 
o Programa Indicativo para S. Tomé para os anos de 2005-2007. Assina-se o Programa e está 
tudo feito. Em 1978, não havia nada disto. Não havia programas concretos. Era tudo, do género 
“coração ao vento” e muito boa vontade. 
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Aprendemos a fazer a cooperação e com outros inconvenientes: havia mais países a fazerem 
cooperação com S. Tomé e muitos não nos eram afins. Nós tínhamos problemas na execução 
dos actos de cooperação, porque, geralmente, havia outros países e não vale a pena estar a 
nomeá-los, até porque depois fui embaixador em alguns deles.  
 
Havia dificuldades decisórias por parte dos ministros locais, bons ou maus, porque havia de 
tudo. Os arquétipos do passado estavam presentes. Muitos ministros olhavam para nós como 
colonialistas.  
 
Depois havia outros países como Cuba, RDA, Hungria, Bulgária que funcionavam como os 
companheiros de armas… não é assim? Já agora posso contar uma história engraçada.  
 
Um dia fui convidado por um desses ministros que simpaticamente me ofereceu um jantar. 
Estava presente o embaixador de S. Tomé que estava na Líbia e que viria, posteriormente, a ser 
Ministro da Agricultura. Era um homem simpático e dizia que o cacau estava mal e que a culpa 
era dos portugueses. Eu respondi-lhe que o cacau agora era dos santomenses. Nessa altura a 
produção do cacau era baixa e ele dizia que a culpa era dos portugueses. Tudo que até então se 
tinha feito, respeitante ao cacau, estava mal e a culpa era dos portugueses.   
 
De repente, a certa altura da conversa o ministro disse: “ Sim… a nossa relação histórica com a 
RDA…” e eu, como gosto muito de brincar, respondi-lhe: “ Meu caro Ministro, se as vossas 
relações com a RDA são históricas, com Portugal são proto-históricas” (risos). Claro que ele 
não gostou muito, mas teve de aceitar, porque de facto havia uma diferença. 
 
Lembro-me que houve um país ocidental que, a certa altura, tentou cooptar-me cooperantes 
portugueses que falassem francês para o Gabão. Havia ali uma certa guerrilha. O network não 
era limpo. Havia, também, o interesse do posto.  
 
Depois havia uma personalidade, que era o Presidente da República, o Dr. Pinto da Costa, que 
refira-se, sempre nos tratou muito bem, com a devida distância, porque era o Presidente da 
República. Veio a Portugal em visita oficial de Estado, bem como o ministro Miguel Trovoada 
que depois veio a ser demitido. 
 
Isto decorreu tudo num ambiente em que o povo adorava os portugueses. Gostava de nós e ria-
se para nós. Uma vez, ocorreu um levantamento, numa das zonas rurais e havia umas barreiras 
para as pessoas passarem. Os brancos não podiam passar. Então, um engenheiro agrónomo, 
português, que estava pelo Banco Mundial chegou a uma delas para passar e eles perguntaram: “ 
Tu és português?”. Ele respondeu, que sim, que era. E eles disseram: “Ah, então podes passar”. 
Aliás, quando estive no norte de Moçambique, no período da guerra civil, a situação era 
semelhante. 
 
Depois, havia alguns que não gostavam dos portugueses. Lá teriam as suas razões. Outros não 
as teriam. Mas quero dizer-lhe que falei muitas vezes com o Presidente da República, o Dr. 
Pinto da Costa sobre isto e ele dizia: “ Nós somos vossos amigos e precisamos de vocês”. Mas, 
também, reconhecia que havia alguns que não gostavam dos portugueses e dizia: “ Os que não 
são seus amigos hoje, é porque foram vossos funcionários ontem.” 
 
Eu considerei isso normal dado estar-se numa fase em que a independência era ainda muito 
recente. Estávamos em 1979, decorria o processo de transição. Foi difícil no princípio por causa 
dos tais arquétipos do passado.  
 
A.C: E que objectivos pretendia alcançar? 
T.: Olhe um dos objectivos era tentar superar as dificuldades que existiam entre os dois estados, 
deixadas pela herança colonial. Neste processo de cooperação nós chegamos tarde, devido ao 
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processo psico-político da guerra e do colonialismo. Chegamos tarde e tivemos que renovar 
contactos.   
 
Depois a concretização desses objectivos dependia tudo muito de quem fosse ministro, quer dos 
Transportes, quer das Forças Armadas ou até da Educação. 
 
Quando eu cheguei a S. Tomé, o Ministro da Defesa recusava-se a falar com a Embaixada de 
Portugal e eu casualmente consegui falar com ele. Disse-me que tinha sido oficial miliciano no 
tempo colonial. Fizemos uma certa amizade e depois ele acabou por vir a Portugal em visita 
oficial, por instruções dadas pelo Sr. General Ramalho Eanes, o qual tinha muito interesse num 
bom relacionamento entre os dois estados. Não quero dizer nem melhor, nem pior dos outros 
presidentes da república, mas ele foi uma das pessoas que mais se interessou por África.  
Foi o Primeiro-Ministro da Defesa a vir a Portugal em visita oficial. Encontrou os seus 
camaradas de armas, os quais ajudaram a ultrapassar essas dificuldades, dizendo-lhe: 
“Esquece…deixa para lá o passado…esquece e pronto”. 
 
A.C: Como funcionam as relações entre o MNE e o ME para a implementação dos 
programas de cooperação?  
T.: Logo a seguir ao 25 de Abril, a cooperação funcionava muito pela iniciativa pessoal de 
quem estava no terreno. Não havia capacidade para nada. Não estava nada feito. Era tudo feito, 
porque se queria fazer e havia muito boa vontade, ou seja em relação ao que me pergunta não 
havia grande articulação.  
 
Por outro lado, a maior parte dos funcionários do ex – Ministério do Ultramar, com sérias 
dificuldades, não tinham uma mentalidade aberta e faziam o mínimo, não se enquadrando na 
conjuntura política da época. Por isso a iniciativa pessoal e privada foi importante nesse 
período. 
 
Depois, em finais de setenta e de princípio dos anos 80 é que a cooperação se foi formalizando 
mais e se definiram melhor as acções.  
 
A.C: Que tipo de apoio deu aos cooperantes, a partir do momento que chegou a S.Tomé, já 
que até esteve directamente envolvido na deslocação deles? 
T.: Eu cheguei a S.Tomé e tentei acompanhar o processo. Reunia com os cooperantes quando 
era necessário. O director do liceu ia falando com o meu secretário, o Dr. Luís Abreu, sobre o 
desempenho desses professores. Eu próprio fui uma ou outra vez ao liceu.  
 
Os nossos contactos eram com o ministro. Quando surgiam problemas eu falava com o Ministro 
da Educação. O Secretário da embaixada falava com o director do liceu. Os contactos eram 
sempre feitos ao mais alto nível. O embaixador não fala directamente com o director do liceu, 
porque não se envolvia em problemas comezinhos. 
 
Atendendo à conjuntura, uns acabavam por equilibrar os outros. Como disse, uns não tinham 
qualificação adequada, outros eram muito competentes. Havia problemas humanos: mães 
solteiras; outros divorciaram-se, etc. problemas de vida pessoal. Mas, era muito difícil para eles 
iniciarem um novo ciclo de vida.  
 
Não havia comida. Foram anos muito difíceis. A minha mulher tentava arranjar comida para 
alguns. Andava de carro, pelas roças, à procura de galinhas. Nós dávamos arroz. Cheguei a 
receber comida pela mala diplomática, mas como não havia voo directo, uma parte ficava em 
Luanda. Se houvesse carne fresca ficava no aeroporto. É evidente que com aquele clima tropical 
ninguém morria de fome. Mas havia muita dificuldade. 
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A minha viagem foi difícil. Quando eu cheguei, em 1979, passei por Brazzaville e para começar 
o VOR6 deste aeroporto estava estragado. Depois, não havia iluminação no aeroporto de 
S.Tomé, porque estava estragada. Está a ver as dificuldades, não está? A sorte é que o piloto 
português conhecia aquilo bem e fazia aquilo de olhos fechados. De modo que as minhas 
primeiras acções foram: montar o VOR em Brazzaville e iluminar a pista do aeroporto de 
S.Tomé.   
 
Havia boa vontade por parte das autoridades santomenses, mas eles pouco podiam fazer. Não 
havia muito dinheiro. 
 
Voltando aos cooperantes. Quando cheguei a S.Tomé, estes estavam distribuídos pela ilha. 
Alguns estavam na Trindade e vinham a pé, até ao Liceu, para dar aulas. Isto significa que 
andavam muitos quilómetros a pé. Para cá era fácil, mas o regresso era complicado, porque era 
a subir. 
 
Então consegui convencer as autoridades a cederem-nos o que é hoje um hotel, ao lado da 
embaixada e que na altura era uma ex-pousada. E aí fizemos, então, um alojamento colectivo 
com o apoio da DrªAlda Espírito Santo, conseguindo com que os cooperantes fossem todos para 
lá. Havia ar condicionado colectivo. Aquilo era grande e um dia a ministra Alda Espírito Santo 
disse-me: “ Os seus cooperantes têm todos ar condicionado e eu aqui no meu gabinete não 
tenho”. Era verdade, porque eu estava a suar.  
 
Havia um cooperante que se dizia de direita e que um dia disse-me que se sentia muito 
prejudicado na sua liberdade individual. O que é que ele queria? Queria ter o privilégio de ter o 
seu próprio ar condicionado. Eu expliquei-lhe, com a paciência que se tem que ter nos trópicos, 
que o ar condicionado que existia era aquele, que era colectivo e para todos. E ele disse-me que 
não podia ser. Então, ele escreveu ao director geral do ensino, que está, actualmente, em 
Portugal, reformado, a colocar o problema.  
 
O director veio ter comigo e disse-me que não havia problema, porque tinha a solução para a 
questão da liberdade individual. E sabe qual foi? Foi destacá-lo para o Príncipe. Ele ficou muito 
feliz e esteve no Príncipe 10 anos. Ficou com a sua liberdade individual e os outros com o ar 
condicionado. Nunca senti retaliação das autoridades para com ele.   
 
A.C: Havia boa relação entre os cooperantes e o director do liceu? Quando ocorriam 
conflitos como é que eram resolvidos? 
T.: Havia boa relação. Naquela altura era tudo muito limitado. Muitas vezes os cooperantes 
tinham era que contar com o próprio Ministro da Educação.  
 
O liceu existente tinha sido construído pelos portugueses e nessa altura estava em boas 
condições. Tinha janelas, portas, etc. Havia pouco papel, mas lá se ia arranjando. A Direcção 
Geral da Cooperação ia enviando livros, papel e outros materiais. 
 
Havia trabalho voluntário. Muitos cooperantes foram para as roças capinar, tirar cacau das 
árvores, etc. Um dia convidaram-me, mas eu não fui (risos). Nessa altura a ministra era a Dr.ª 
Alda Espírito Santo, depois foi o Dr. Rafael Branco, que hoje está ligado aos petróleos. 
 
Havia, como dizer… uma certa mistura, para não dizer outra coisa, entre os professores e as 
autoridades. Não havia aquela hierarquia forte. Era tudo muito familiar. Havia uma grande 
proximidade.  
 
A.C: Qual era a formação dos ministros nessa altura? 

                                                 
6 VOR Navigation – VHF-Omini directional range navigation system. 
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T.: Alguns tinham formação, outros não tinham. Havia ali um estilo peculiar. Havia um local de 
reuniões, designado por “Bataclan”, onde alguns exercitavam toda a sua capacidade, como eu 
digo a brincar. Algumas professoras passavam lá noites inteiras a dançar. Enfim… Eram outros 
tempos. Faz parte de um condicionamento sócio-cultural retrospectivo, que merecia outro tipo 
de análise. 
 
A situação foi positiva nas grandes dificuldades, nas grandes carências e eles também não iam 
preparados. Eram jovens, como são os nossos filhos de hoje. Mas, os nossos filhos têm uma 
preparação que eles não tinham na altura. A maior parte deles nem a licenciatura tinha. Muitos 
foram seleccionados por critérios de ordem humanitária, que nós aceitamos, quer fossem pelo 
CIDAC, quer pelo próprio ministério. Foram úteis dentro das suas capacidades. Alguns ficaram 
lá 4 anos, outros, menos tempo. 
   
A.C: Isso significa que estavam integrados? 
T.: Sim. Eles estavam completamente integrados e tinham grandes dificuldades. Passava-se 
fome. Não havia nada. Não havia produção. Os escassos produtos que existiam, eram 
escondidos pelos proprietários e valiam uma pequena fortuna. Eles tinham grandes dificuldades. 
Viviam, portanto, confinados a um quarto com uma cama e pouco mais e mais do que isso não 
tinham. 
 
É importante enaltecer o trabalho, pese embora as próprias dificuldades pessoais e das 
condições existentes. Criou-se uma imagem positiva, porque a imagem não era muito positiva, 
por parte de alguns portugueses do tempo colonial.  
 
A.C. Já abordou várias vezes a questão das dificuldades. Como as geria quotidianamente? 
T.: Nós pagávamos a comida. O MNE mandava o que eu pedia, mas não comida. O embaixador 
Gaspar da Silva mandava tudo o que eu pedia, à excepção da comida.  
 
Quando vinha carne do Gabão comprava-se, na altura, aos serviços competentes, o que fosse 
possível comprar. Depois comia-se…. Alguns bebiam mais do que comiam. Tive alguns 
problemas de cooperantes alcoólicos, mas era tudo boa gente. Houve casais que se separaram… 
coisas meias tropicalizadas. Enfim, era o retrato do momento. 
 
S. Tomé era uma ilha com um voo semanal, para Angola, país que por sua vez estava em guerra. 
Quando os cooperantes viajavam, chegavam a estar em Luanda dois dias, no aeroporto, sem 
água e sem comida... com tantas dificuldades. Eu como embaixador ia para a embaixada, em 
Luanda.  
 
Foi uma epopeia. Esses jovens não se apercebem que integraram uma epopeia, dentro das suas 
capacidades, das suas limitações e das nossas limitações.  
 
Foi um período conturbado, que o podemos situar entre 1974-1978. Era como se houvesse uma 
espécie de um buraco de luz. O meu antecessor teve problemas. Depois aprendemos a conviver 
e correu bem, dentro das limitações. Havia muita suspeição em relação a nós. Havia sempre 
pessoas que não gostavam de nós. Eu ouvi discursos contra nós, que valha-nos Nª Srª… e por 
parte de pessoas com responsabilidades sociais e políticas… da elite. Não da parte do povo. 
 
As autoridades tinham a noção de que os portugueses faziam falta ali. Todavia, aquele vazio 
deixado a seguir à Revolução, foi ocupado pelos cubanos, sobretudo na educação. Depois eu 
tive que “arrumar a casa”, preencher o nosso espaço que estava ocupado, o que não foi fácil.     
 
A.C: Podemos então afirmar que o desenvolvimento da cooperação, nesses anos, esteve 
muito ligado às suas iniciativas pessoais? 
T.: Dependia de mim, da minha mulher, do Secretário da embaixada, o Luís Laranjeira de 
Abreu, da mulher do J. que morreu em Boston com um cancro, da A., professora e psicóloga.  
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A.C: Que tipos de apoio têm dado para a implementação das políticas educativas nos 
PALOP? 
T.: Quando cheguei encontrei o sistema educativo deixado por Portugal. O que existia era do 
tempo colonial.  
 
Houve uma amiga minha, pedagoga, que já faleceu e que coordenou a reestruturação dos 
programas das disciplinas da parte de Letras (Português, Inglês, História, Geografia, pelo 
menos) no Liceu. Ela levantava-se às 7 h da manhã e ia a pé para o Liceu. Era uma pessoa que 
até vivia bem em Portugal (tinha duas casas no Restelo e uma no Algarve), mas era uma mulher 
tremendamente empenhada. Chamava-se M.L.D.S. Digamos que ela fez frente aos cubanos, que 
não tinham capacidade para aquilo e que só colocavam resistências ao processo. Por isso a levei 
para lá como cooperante e ela organizou aquilo. 
 
Os alunos tinham muitas dificuldades. Deixavam-se dormir nas aulas. Acordavam muito cedo. 
Apesar das dificuldades, havia muito bons alunos. Não quer dizer que actualmente já não 
existam dificuldades. 
 
A grande iniciativa neste domínio, no da educação, foi a montagem do Centro de Cultura.  
 
A.C: Pode descrever-me o processo da construção do Centro Cultural? 
T.: O Centro Cultural foi montado na Casa Equador. Fizemos obras. Os livros vieram de 
Portugal. Solicitei livros técnicos e da área da literatura (Eça de Queirós, etc.) e montei o Centro 
com o apoio de uma professora que foi pelo ICALP e contratei a A.A., que actualmente está 
como secretária em Brasília e que estudou no liceu em S. Tomé.  
 
O Centro servia para leitura. Tinha uma televisão para passarmos filmes, porque na altura não 
havia televisão e davam-se umas aulas. Os alunos tinham uma sede enorme de aprender. Conto-
lhe uma história para melhor perceber isso.  
 
Quando inaugurámos o Centro Cultural, uma pré – inauguração, porque a inauguração foi feita 
pelo Sr. General Ramalho Eanes, tínhamos muitos cartoons, Tintins, etc. Havia uma esteira no 
chão para cada cooperante. 
 
As crianças apareceram com umas t’shirts todas rotas e nunca tinham visto os livros do Tintim, 
nem Yupis, etc. Eu disse aos cooperantes que pusessem as revistas para que os miúdos as 
vissem e se divertissem e eles começaram a tirar. Havia uma cooperante nova que veio ter 
comigo e que me disse: “ Ó, Sr. Embaixador, eles estão a roubar as revistas. Chamamos a 
polícia?”. E eu respondi-lhe: “Não. Deixe-os levar, que eu depois peço mais ao Dr. Gaspar da 
Silva e ele manda-nos mais.” (risos) “Deixa roubar que isso é divulgar a Língua Portuguesa”. 
Eram crianças pequenas e podiam aprender. Era uma forma de ensino pouco ortodoxa (risos), 
mas de facto poderiam aprender. E assim foi. Foi uma aventura de grande beleza. 
 
Todo este trabalho foi feito com o coração. Hoje é evidente que já não é assim.  
 
Havia uma sala para o director do Centro, mas éramos apenas dois diplomatas.  
 
As carteiras eram pequenas e foram construídas à nossa frente. O modelo de carteira era similar 
à dos meus filhos. Construímos tudo, à excepção da montagem da parte eléctrica. 
 
A.C.: Quer dizer que havia verbas para o Centro Cultural… 
T.: Sim. Havia dinheiro para isso é claro. Isso era fundamental. O primeiro Centro Cultural 
montado foi o da Guiné-Bissau, o segundo foi o de S.Tomé. 
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Quando cheguei não havia nada. Nós alugamos a Casa Equador, que era uma casa de lanifícios. 
A gerente era santomense e estava lá. Depois veio a ser presidente da câmara. Montamos tudo. 
Fizemos a primeira exposição, antes da inauguração, que se designou por “ O livro português 
depois do 25 de Abril.” O primeiro livro que aparecia logo à entrada, porque aquilo era uma 
autêntica loja, com vidros, montras, etc., era Os Lusíadas, de Camões. 
 
No dia da inauguração da exposição houve uma senhora, Ministra, que me perguntou: “Ó Sr. 
Embaixador, este Camões, não é aquele o fascista?” Eu respondi-lhe: “ Não minha senhora. 
Esse Camões é aquele o intemporal.” (risos) “Camões faz parte do 25 de Abril. É a liberdade 
dos portugueses”. E ela: “Ah! Bom!...” Havia outros livros publicados a seguir ao 25 de Abril e 
eu fui-lhe explicando: “Sabe isto é tudo intemporal…e tal…” 
 
Essas actividades do Centro Cultural eram apoiadas pelos cooperantes, muitos dos quais 
ajudavam a montar tudo. Era tudo feito com a prata da casa. A A. ajudava imenso. A minha 
mulher, que dava aulas de Inglês, ajudou imenso. Ela formou-se nos Estados Unidos e até deu 
aulas aos filhos do Primeiro-Ministro, quando este esteve na prisão em S. Tomé. A A.A., a 
psicóloga, foi excelente. Era tudo muito doméstico, mas funcionava, tal como a escolinha que 
tínhamos para os miúdos.       
 
A.C: Explique-me o funcionamento dessa escola. 
T.: Houve uma escolinha, se assim podemos dizer, durante um certo período, na embaixada. 
Funcionava para crianças pequenas, a nível da pré-primária, por falta de espaço. Havia uma 
professora, bastante competente, que se encarregava das crianças. A escola funcionava na cave.  
 
Nunca foi assaltada, porque os santomenses diziam que aquele espaço tinha mau-olhado. A cave 
da chancelaria fora uma boîte no tempo colonial, ligada aos militares. A embaixada funcionava 
na residência do comandante militar de S. Tomé, que diga-se de passagem era uma das 
melhores casas do país.  
 
Havia muitas estórias, daquelas que o povo contava, em como o espaço era assombrado. Então, 
nós nunca fomos assaltados, nem tínhamos medo. Até os soviéticos que eram vizinhos diziam 
que ali havia “assombração”. Fiz, então, uma escolinha, na cave, por nossa iniciativa. 
 
A.C: Como decorriam as negociações para os acordos? 
T.: As negociações eram sempre feitas a alto nível, embora com algumas dificuldades que 
nunca irei escrever. Portugal tinha que fazer frente a muitas situações. Note-se que quando eu 
cheguei os cubanos tinham uma grande influência e queriam dominar certas estruturas, através 
das suas entidades especializadas, sedeadas em S. Tomé. Não o conseguiram. Entre os cubanos 
havia muita gente licenciada. 
 
O governo santomense apelava aos cubanos, soviéticos, gente boa em termos de formação, etc., 
porque muitas vezes Portugal não conseguia dar resposta a todos os sectores. Havia também 
cooperantes da RDA com outras funções que não vou referir agora.   
 
Na área da Saúde havia médicos de várias nacionalidades. Era um sector onde havia muitos 
cooperantes: chineses, soviéticos, cubanos, um belga, um chileno, coreanos, para além dos 
santomenses.   
 
A embaixada, obviamente, tinha que sobreviver no meio daquela “mélange”, digamos assim. Eu 
tinha um relacionamento muito bom com o embaixador soviético, um herói de guerra, da 
Grande Guerra, o qual tinha um problema num braço, resultante de um acidente de aviação.    
 
Os cubanos queriam e obviamente não conseguiram controlar o sistema. Dependia de quem 
fosse ali ministro. O nosso trabalho não era um trabalho de guerrilha institucional. A minha 
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opinião sobre os cubanos, é que eles eram pessoas que queriam vencer na vida. A ida para S. 
Tomé significava uma melhoria qualitativa de vida. Era gente boa. 
 
Nós, ainda, apoiamos as Forças Armadas.  
 
A.C.: Em termos diplomáticos Portugal conseguiu superar a influência dos cubanos, pelo 
menos nesses anos? 
T.: Nós não superamos ninguém. Ocupamos o espaço a que tínhamos direito, tendo, para efeito, 
quebrado muitas resistências.  
 
Mas, voltando aos acordos de cooperação. A partir de certa altura eram preparados pelas 
Comissões Mistas, mas, nos primeiros anos não havia logística nenhuma. Era tudo feito “em 
cima do joelho”. Quando as missões iam a S.Tomé era a embaixada que os alimentava. Esses 
“missionários”, como eu lhes chamava, ficavam alojados na pousada ou num pequeno hotel que 
havia, mas que não dava para todos. Não havia água quente.    
 
Era preciso ser-se jovem e eu nessa altura tinha 42 anos. Era um dos embaixadores mais novos. 
Não fui para Londres (risos). 
 
A.C: No esboço das políticas de cooperação há entendimento prévio com outras 
organizações internacionais? 
T.: Agora sim, mas em 1979, dependia muito da iniciativa pessoal. 
 
Os diplomatas eram escolhidos porque gostavam de África. Claro, que o que está a acontecer, 
actualmente, é que já não se gosta tanto da África. Hoje, as pessoas vão por obrigação e muitas 
vezes não querem ir. As cônjuges, então, algumas querem ir. 
 
Na altura era o regresso, sem ser regresso. Era a manutenção. Hoje em dia, penso que se está a 
cometer um erro, que não é por culpa dos governos, nem dos governantes, mas das vontades. O 
normal é ir para Londres e não para África. Antigamente era diferente, ia-se para a África apesar 
de todas as dificuldades. Gostava-se de África. Há filhos de amigos meus que estão a trabalhar 
em pizzarias, na Europa, até arranjarem coisa melhor. 
 
A cooperação só se formaliza a partir dos anos oitenta, com a constituição dos programas 
indicativos, apesar de sempre ter havido acções de cooperação. Havia acções sectoriais, às quais 
estavam adstritos cinco técnicos, distribuídos por regiões geográficas. O técnico que estava 
encarregue de S. Tomé era um colega, o Antero Nobre, que depois morreu com malária cerebral 
contraída lá. A minha homenagem ao seu trabalho e sacrifício.  
 
Actualmente a malária continua a matar e até piorou. No último mandato do Dr. Mário Soares 
fui lá, porque era Secretário-Geral do MNE e tinha sido embaixador em S.Tomé. Tivemos que 
fazer uma medicação fortíssima para evitar as doenças.    
 
Bloco D: Avaliação global da Cooperação na área da Educação 
 
A.C: Depois de o (a) ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global dos 
projectos implementados na área da educação.  
T.: Gostei muito de ter estado em S. Tomé. Foi um processo que se foi “fazendo e aprendendo”. 
A própria orgânica da cooperação foi-se desenvolvendo. O Embaixador Cornélio da Silva deu 
um grande impulso à cooperação. O Embaixador Matos Parreira fez parte de um grupo de 
trabalho que impulsionou a expansão dos serviços e da cooperação, na Avª da Liberdade. Eram 
anos difíceis. 
 
Os cooperantes foram úteis, apesar de muitos não terem habilitações próprias. Houve até a ideia 
de se criar uma universidade para formar cooperantes para irem para a África. Eu disse logo que 
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isso era um erro, porque haveria de chegar o momento em que os professores nesses países de 
língua oficial portuguesa se iriam virar contra os portugueses, sobretudo se depois houvesse 
comparações em termos salariais. Os professores nacionais ganhavam muito mal. 
 
Nessa altura os cooperantes ganhavam razoavelmente e por isso muitos iam para lá. Mas, a 
pergunta mais frequente feita pelos nacionais era “quanto ganhas?”. Não perguntavam se a 
pessoa era casada, divorciada, o número de filhos, etc. Os cooperantes ganhavam o suficiente 
para fazerem uma vida normal e economizarem. Não havia muito por onde gastar o dinheiro. 
Havia o “Bataclan” e nada mais.  
  
Eu fui contra essa universidade, porque a cooperação um dia haveria de acabar para que esses 
países fossem de facto independentes. Quando disse isso, ia levando “uma sova”, até porque os 
cooperantes não gostaram. Eu disse: “ Estes países só serão independentes quando não houver 
cooperação. Têm que ser vocês a ensinar, porque quem está cá a ensinar são pessoas de fora.” 
 
O governo português deu muitas bolsas de estudo aos estudantes santomenses. O Dr. Pocer da 
Costa foi nosso bolseiro. A filha do pintor Malangatana também, etc. Formaram-se muitos em 
Portugal. Uns regressaram, outros ficaram por cá.   
 
A.C: Se tivesse que resumir numa frase a sua experiência neste domínio o que diria? 
T: Posso dizer que aprendi a conviver com eles e que o esforço foi grande e positivo. Criámos 
empatias que estavam esquecidas ou então rejeitadas, com apoio dos cooperantes e residentes 
portugueses. 
 
A.C: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo.  
T: Eu fui o segundo embaixador a ir para S.Tomé. Encontrei um clima social difícil de gerir. A 
revolução tinha ocorrido há pouco tempo e havia algum descontentamento em relação ao 
comportamento de alguns portugueses que vou esclarecer. 
 
Houve muitos portugueses que viveram com senhoras africanas e que tiveram filhos e filhas 
com elas. Acontece que habitualmente perfilhavam apenas um filho, o preferido e traziam-no 
para a metrópole e nem reconheciam os outros. Como deve calcular, tive que enfrentar as 
queixas desses segundos filhos. Essa situação criou-me um certo desconforto, porque eles 
culpavam os portugueses e com razão. Eram situações desagradáveis. 
 
Pode-se dizer que os portugueses eram pessoas com pouca cultura, eu sei lá. Mas de facto, 
houve essa tradição em S.Tomé. O facto de trazerem um rapaz para a metrópole e eliminaram os 
outros filhos do processo de filiação, herança colonial pesada, era difícil de gerir. Conheci 5 ou 
6 homens nesta situação que foram desagradáveis para comigo. 
 
Portanto, tinha como trabalho impor uma certa imagem positiva e os cooperantes contribuíram 
para isso. Faziam o seu trabalho; eram amigos dos alunos; davam-se bem com eles; eram jovens 
e aproximavam-se muito da faixa etária de alguns alunos. Mas era tudo muito indeterminado.    
 
Em termos de contributos: deixei o Centro Cultural em S.Tomé. Tentei minimizar a tal ideia 
negativa que havia sobre os portugueses, o que não foi fácil, porque a imprensa em Portugal não 
ajudava muito. Olhe, por exemplo, havia jornais como o Diabo e o Dia que eram muito críticos 
em relação às ex-colónias. Estes jornais atacavam fortemente o Presidente da República, o Dr. 
Pinto da Costa e chamavam-lhe o coronel e outras coisas do género, por sinal bem piores, 
porque o termo coronel até é simpático.  
 
É evidente que os jornais têm as suas funções, mas esqueciam-se de uma coisa: quando alguém, 
em Portugal, criticava o Presidente da República, alguém pagava lá. Mas, quem paga lá, não é o 
embaixador, mas sim, os portugueses que estão a viver lá. E depois o que é que acontecia…um 
português, subversivamente, era preso, porque tinha tentado matar o PR. Prenderam 
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portugueses. O português, um deles, nem sequer tinha força para atirar com uma fisga. O 
homem era cardíaco. Prenderam outro por sabotagem económica, o que na altura era 
considerado crime. A pena podia ir até 18 anos. Foram julgados.  
 
Encetamos contactos e consegui que o homem fosse condenado apenas a dois anos. Falei com o 
PR, porque o homem não tinha nada a ver com aquilo. O PR disse que ia ver o que se podia 
fazer, porque a lei era a lei e os santomenses eram punidos com 10 anos de cadeia. O General 
Ramalho Eanes dava-se muito bem com o Dr. Pinto da Costa e intercedeu. Ficou então decidido 
que o homem regressasse a Portugal. Por razões pessoais o homem decidiu ficar lá e cumpriu 
dois ou três meses de pena. 
 
Eu reconheci publicamente o trabalho dos cooperantes. Por exemplo, em 1981, propus a 
condecoração de uma cooperante, a Dr.ª Ana Botica, no dia 10 de Junho, pelo seu trabalho 
desenvolvido. Era professora de Matemática e o marido era médico. Estavam lá desde o tempo 
colonial. Acabaram por regressar a Portugal, porque ela já tinha 75 anos e o marido estava 
adoentado. Ela foi condecorada, no 10 de Junho, pelo seu trabalho. Também propus que o 
marido o fosse, mas já não me lembro se tal aconteceu.   
 
A.C: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu o 
seu cargo? 
T.: As dificuldades do início que já fui referindo. Acrescente-se o tal trabalho de termos de gerir 
a influência dos outros. Havia, por exemplo, em termos de cooperação militar um batalhão de 
Angola. O comandante era meu amigo. 
 
A. C.: De Angola? Então e os cubanos, já que os cooperantes com quem falei me falam 
mais dos cubanos? 
T.: Havia poucos cubanos nessa área. Eles tentaram “eliminar-nos”, mas não tinham capacidade 
para isso. Os cubanos nessa altura até queriam que a língua oficial fosse o espanhol. Claro que o 
povo não ia aderir ao espanhol. Mas, eu tinha um bom relacionamento com os cubanos.  
 
Havia médicos que viviam, sob o ponto de vista logístico, em situação difícil. O embaixador era 
um médico bastante agradável.    
 
Havia uma coordenadora do ensino, cubana e obviamente que queria controlar tudo e se pudesse 
eliminar os portugueses, tê-lo-ia feito. Mas não conseguiram. Onde os nossos cooperantes 
desempenhavam as suas funções, faziam as suas obrigações.  
 
A. C.: Voltando aos aspectos menos positivos… 
T.: Por exemplo a questão da malária. Sabe que a medicação que se fazia com a resoquina 
atacava os ouvidos e o fígado. Este pode regredir. Havia ali algumas dificuldades, apesar de 
existirem médicos chineses, cubanos, coreanos e soviéticos. Quase todos estavam envolvidos na 
política. 
 
Uma vez os meus miúdos adoeceram. Tinham sete anos. Então chamei um médico. Chegaram 
chineses que se começaram a rir e perguntavam: “Está bem?” E eu respondia: “Não. Eles estão 
mal.” Havia um intérprete, que perguntava: “Dói?”. O médico apertava e o intérprete 
perguntava: “Dói? Dói?”. E era assim. Às vezes a comitiva médica era composta por chineses e 
3 ou 4 cubanos. Eu chamava àquilo cocktail de médicos. Andavam em bando. Os chineses eram 
meus vizinhos.     
 
Era um repto. Funcionava muito com a nossa boa vontade. Houve uma vez um pequeno 
problema, porque não havia verba para pagarmos as viagens dos cooperantes e eles pensaram 
que eu estava a retaliar. O problema é que se tinha que esperar um tempo infindo até as verbas 
chegarem e poderem ser disponibilizadas. 
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Os cooperantes viam a embaixada como rica…”champanhe arrodos e tal”…o que havia era 
muito gelo, por causa daquele calor incrível. A embaixada tinha dificuldades. O carro em que eu 
andava era meu. Havia um carro Toyota do tempo do Engenheiro Pires Veloso, que não valia 
nada. Havia outro carro, que diziam que tinha sido oferecido ao meu antecessor, pelo PR 
santomense, para se manter uma boa imagem de Portugal. Era um Mercedes velho do tempo 
colonial. Em troca, Lisboa teve que oferecer um Mercedes ao embaixador de S.Tomé sedeado 
em Lisboa. 
 
O chauffeur mal sabia conduzir. Eu estava-lhe sempre a dizer: “Veja lá se mata alguém!”, 
(risos) ao que ele respondia: “Não se preocupe.” Depois havia uma série de aventuras. 
  
A.C: Sabe que os cooperantes que entrevistei não me dão boas referências sobre o 
funcionamento das embaixadas. Dizem que as embaixadas só se preocupavam com o 10 de 
Junho e nada mais. É verdade? 
T.: É uma imagem verdadeira, é claro. No meu caso preocupei-me, também, com o 25 de Abril. 
As embaixadas não fazem tudo o que quereriam, em termos sociais, porque não têm verbas. 
 
Em Moçambique, comemorava o 10 de Junho e convidava 300 a 400 pessoas, o que significava 
que gastava as verbas das minhas representações desse mês. Lisboa não suportava este tipo de 
recepções. Por isso alguns embaixadores fazem pouco.  
 
Os cooperantes estavam à espera que a embaixada lhes desse de comer, mas isso era impossível. 
Havia reuniões culturais. Uma vez fiz uma em que uns beberam tanto, que foram parar ao 
hospital. Compreenda uma coisa…como é que eu hei-de dizer…os cooperantes são portugueses. 
Podemos convidá-los ou não para o 10 de Junho. Eu, ali, convidava todos, mas não tinha 
nenhuma obrigação de os convidar. Nem eu, nem nenhum colega. Mas, por exemplo, no Brasil, 
o embaixador não pode convidar todos. Há um milhão de portugueses. 
 
A embaixada faz o 10 de Junho, mas também faz recepções e jantares que não são para 
cooperantes, mas sim para as diversas autoridades. O que acabou de dizer demonstra que de 
facto as pessoas não são gratas. Mas isso é normal, porque as pessoas não têm noção do que é o 
trabalho de uma embaixada. De qualquer forma se me diz que os cooperantes dizem, que as 
embaixadas apenas se dedicam ao 10 de Junho, é algo que refuto.        
 
A.C: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da Educação? 
T.: Actualmente estou desligado da cooperação. Não sei muito. Sei que os governos têm 
prestado atenção à área do desenvolvimento. Há cada vez menos cooperantes na educação, mas 
continua-se apoiar este sector.  
 
De qualquer forma acho que os cooperantes contribuíram para o desenvolvimento daquele país 
e que os alunos aprenderam com os professores portugueses.  
 
Bloco E: Validação da entrevista 
 
A.C: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido? 
T.: Quando estive em Moçambique, entre 1981 e 1991, também foi muito duro. O Dr. Durão 
Barroso foi lá e houve uma reunião com os cooperantes. A situação tinha-se alterado. Era outra 
época. Mas, havia alguns professores portugueses que vinham do tempo colonial. Estavam lá 
porque amavam aquilo e era o espaço deles. Nessa reunião as reclamações dos cooperantes 
centravam-se em torno da exigência do usufruto da ADSE.    
 
Nessa altura, o Dr. Durão Barroso era Secretário de Estado teve a honestidade política de dizer 
que o estatuto de cooperante ia acabar, porque tínhamos era que preparar professores 
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moçambicanos. Ele disse: “ Não podemos ter neste país professores primários portugueses, 
porque este país é um país jovem, com gente jovem, que depois se poderá virar contra nós.” 
 
Nessa reunião estava um casal de professores de 50 e tal anos, que também queriam a ADSE e 
quando olhei para eles parecia que o mundo lhes tinha caído aos pés, tal como na canção da 
Maísa:  “o mundo caiu aos meus pés”. 
 
O Dr. Durão Barroso teve essa honestidade política, porque ele poderia ter tomado outra atitude 
do género: “Ò Sr. Embaixador, depois diga-me o que é que eles querem”. Mas não, ele referiu 
que tinha ido lá para dizer aquilo. O objectivo era formar quadros moçambicanos na área do 
ensino e terminar com os cooperantes. 
 
Foi nessa altura que se criou a Escola Portuguesa. Eu estive ligado à fundação dessa escola. Foi 
um processo que envolveu os ministros da educação e os presidentes dos dois países. 
 
Portanto, estive em S.Tomé e Príncipe, em Moçambique e em Angola. Em Angola estive a 
negociar e estive noutras situações que não posso referir.  
 
No caso de Moçambique, as condições eram outras. Estive envolvido nas negociações de paz. 
Fazíamos os contactos com os dois lados. Estas negociações foram importantes, mas não o mais 
importante. Refira-se que a Itália esteve envolvida, financeiramente, no processo de negociações 
de paz. A Itália deu muito dinheiro. Os Estados Unidos e o Reino Unido não deram o que quer 
que fosse para as negociações. Portugal prestou apoio em termos militares e não financeiros. 
Tínhamos militares lá para isso.   
 
A.C: Quer juntar alguns materiais que considere relevantes para esta investigação? 
T.: Tenho fotografias de S.Tomé. Não sabia que lhe interessavam, senão tinha-as trazido. Tenho 
fotografias de alunos a brincar na embaixada. Aquilo era super rural. 
 
A.C: Quero colocar-lhe uma última questão. Li um artigo sobre o percurso do Luís Cabral 
e como sei que o ajudou pode explicar-me, concretamente, como. 
T.: Eu sou amigo pessoal do Dr. Luís Cabral e nunca deixei de o apoiar enquanto ele esteve no 
exílio. Fui eu que o trouxe de Cuba para cá. O General Ramalho Eanes foi decisivo nessa ajuda. 
Falávamos muito de África. Há um fundo internacional para apoiar financeiramente estas 
pessoas.  
 
A.C: Acha que a realização desta entrevista decorreu como tinha previsto? 
T.: Sim. 
 
A.C: O que achou da entrevista? 
T.: Bem. 
 
A.C: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
T.: Acho que é uma pesquisa interessante. Gostava muito de conhecer os resultados, sobretudo 
sobre aquele assunto do funcionamento das embaixadas referido pelos cooperantes. Ao dizerem 
que as embaixadas só se dedicam ao 10 de Junho isso merece uma análise particular. Essa 
análise dos cooperantes é natural. Eles não sabiam o que a embaixada fazia, graças a Deus. Se 
eles soubessem então! …São coisas que não se podem contar. 
 
A.C: Muito obrigada, pelo tempo que me disponibilizou. Depois entrego-lhe a entrevista 
para corrigir ou acrescentar o que quiser. 
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Entrevista: Artemis 
 
Data: 8/03/06 
Duração da entrevista: Cerca de 1,5 H 
  
Bloco A: Legitimação da entrevista. 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
A.: Não. 
A.C.: Importa-se que a entrevista seja gravada? 
A.: Não. Pode gravar.  
A.C.: Posso tomar notas? 
A.: Pode. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Licenciatura: Ensino da Geologia; frequência do Mestrado em História das Ciências da 
Educação 
Início da actividade docente: 1990/91 
Exercício da actividade de docência como cooperante: 28/03/2000 (S. Tomé e Príncipe); 1,5 
ano em S. Tomé. 
Disciplinas leccionadas no âmbito da Cooperação: Biologia (11ºAno), Ciências da Terra e da 
Vida (CTV-10ºAno) e Técnicas de Análise Laboratorial (TLB-10ºAno) no Instituto Diocesano 
(IDEF) 
Cargos desempenhados: Metodóloga de Biologia (formação de professores); 
Projectos em que esteve envolvida: Projecto da UNICEF (formação de professores) Projecto 
de organização dos laboratórios de Biologia. 
 
A.C.: Porque é que decidiu ir dar aulas? 
A.: Comecei a dar aulas em 1991, quando fiz o estágio, em Lisboa. A minha licenciatura tinha o 
estágio integrado. Acabei o estágio e fiquei colocada no Liceu Maria Amália. Depois concorri 
para me efectivar e fiquei colocada em Alhos Vedros. 
A área de que eu gostava era a de História só que na altura a História já não dava nada e para 
arranjar emprego mudei para a área das Ciências. Inicialmente queria Psicologia, mas depois 
acabei por ir para Geologia. Fiz o curso e escolhi a via ensino para ter emprego. 
Gosto muito de dar aulas. Gosto de lidar com jovens mais velhos. Não tenho muita paciência 
para os miúdos do 3º Ciclo. Daí ter mudado para o ensino secundário. Actualmente estou no 
turno diurno e nocturno. 
  
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
A.: Quando fui para S. Tomé já era efectiva. Fui como destacada e tive de pagar IRS. Os 
cooperantes não pagavam IRS. Tínhamos um subsídio de instalação que era 50% do nosso 
ordenado.  
 
A.C: Que entidades contactou quando decidiu ir cooperar para África? 
A.: Enviei o currículo para o GAERI. Eu vi um papel na sala de professores, no dia 9 de Junho, 
à noite, na Escola Secundária da Moita. Estava sentada com outra colega e de repente ela 
começou a ler as informações que estavam no placar e disse-me: “Olha! Está aqui uma coisa 
boa para ti.”. Eu respondi-lhe: “Mostra lá.” Eu peguei naquilo e comentei: “Ah! É giro!” e não 
disse mais nada. Ela disse-me: “Tu devias ir.” Começou a dar ideias. Era um concurso para 
recrutar professores para S. Tomé. Eu trouxe o papel para casa para o ler melhor. No dia 
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seguinte era feriado, pelo que não prejudicava ninguém ao trazer a informação para casa. No dia 
seguinte estava para sair e já não saí. Fiquei em casa a fazer o currículo. No dia seguinte enviei-
o para o GAERI, porque o prazo terminava no dia 14. Eu nem sequer requeria as condições 
referidas no edital. Pediam professores que já estivessem no 5º escalão e eu estava no 4º. Eu 
enviei o currículo, para que não olhasse para o espelho e não dissesse: “Não fui, porque não 
tentei.” O que eu queria poder dizer seria: “Não fui, porque não me deixaram, porque eu até 
tentei.”  
 
A.C.: Recebeu todas as informações /apoios que julgou necessários? 
A.: Sim. Tivemos que começar com a vacinação no Instituto de Medicina Tropical. Falaram-nos 
da forma de vestir e de calçar, por causa da bicharada. 
 
Não posso dizer que nos tenham escondido alguma coisa. Mostraram-nos fotografias do bairro 
dos cooperantes, onde íamos ficar. Disseram-nos o que podíamos levar. Sabíamos que tínhamos 
direito a bilhete de ida e de volta. Quem quisesse vir de férias tinha de pagar as viagens à sua 
custa. Foi o que eu fiz e até doeu... 
 
Disseram-nos que cada um ia ter uma casa, mas que no início havia um problema: alguém tinha 
que partilhar uma casa. Eu disse que levava comigo uma cadela e que queria uma casa só para 
mim, porque não ia obrigar ninguém a ficar comigo. Eles concordaram e deram-me logo uma 
casa à partida. A cadela foi e veio (risos). Na viagem de regresso rebentou com a caixa e andou 
a passear pelo porão. Não sei como é que não rebentou com mais coisas (risos) e está viva e de 
boa saúde! (risos)   
  
A.C. Que tipo de preparação profissional realizou antes de ir?  
A.: Eu já era profissionalizada. Eu fui a única do grupo que levei comigo o programa da 
disciplina, no meu caso de Biologia. Já não me lembro se foi o GAERI que mo mandou ou se 
alguém mo deu. Isso permitiu-me ver o que era necessário levar. 
 
Levei livros do 11º ano das matérias que constavam no programa. O programa era o nosso, do 
meu tempo de estudante, portanto já desactualizado em Portugal. Decorrera o tempo entre o 
final do meu secundário e a minha licenciatura. Levei os materiais que pude, mas não acetatos. 
Eu tinha direito a 60 kg de bagagem. 
 
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação?  
A.:... (silêncio)...Eu não decidi. Eu até ao momento do envio do currículo para o GAERI, nunca 
tinha pensado na Cooperação. Nunca andei à procura de nada deste tipo. Foi uma coincidência 
ter visto a tal informação na sala de professores. 
 
Não falei com ninguém. Eu pensei que era uma oportunidade gira de tentar fazer alguma coisa 
diferente; de estar um tempo fora para conhecer outra cultura; de estar noutro lugar diferente. 
Depois telefonei para o GAERI e disseram-me que iam fazer a selecção. Eu calei-me bem 
caladinha e não disse nada a ninguém (risos). Disse à minha mãe em Agosto, mas ela nunca 
acreditou que eu fosse. Ela dizia-me: “Tu não tens as condições que eles pedem. Não tens 
hipótese!” Eles pediam uma pessoa para Biologia e eu como não era bióloga e dizia: “Não vou! 
Nem pensar nisso!” 
 
Depois voltei a telefonar e disseram-me que tinha passado a fase da pré-selecção e o meu 
coração ficou todo aos pinotes. Em Dezembro enviaram-me uma carta para comparecer no 
GAERI. Eles estavam com pressa e queriam enviar professores para lá. Penso que houve 
qualquer falha e no meio daquilo tudo era necessário tapar “buracos” e enviar gente. Lembro-
me de nos terem dito, na reunião, quando nos juntaram todos, qualquer coisa deste tipo: “Vocês 
vieram para o desenrasca”.  
 
A.C.: Como imaginava a África que iria encontrar? 
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A.: Não imaginava. Não fazia ideia nenhuma que eu nem sequer me preocupei, na altura, em 
tentar obter informações. Era mais nova. Se fosse agora, se calhar informava-me. Sabia que 
havia paludismo. A minha família dizia-me: “Se calhar vens de lá morta e não vens...e não sei 
quê...”Eu respondia: “Paciência, também não tenho cá ninguém. Não tenho obrigações com 
ninguém. Se acontecer aconteceu, também fiz o gostinho ao dedo!” E caí ali de pára-quedas.  
 
A.C.: Então e quando chegou a S. Tomé... 
A.: Foi como se tivesse mudado para outro planeta, tal era a mudança...sentia-me num planeta 
diferente. Foi um choque positivo. Por mim estaria lá ainda. Não estou, porque me mandaram 
embora. Há miséria, mas não há tanta como as pessoas dizem. Existe, claro existe. Eu conheci 
aquilo como a palma das minhas mãos. Corri a ilha toda.   
 
Bem, mas a par disso... Quando cheguei...porque foi assim...Primeiro foi um grupo para lá e 
depois foi outro grupo. Eu fui uma semana depois. Fui a 28ª. Quando chegamos havia uma 
greve geral. Na cidade não havia limpeza. Estavam coisas a apodrecer, havia muitas moscas... 
 
Os nossos colegas não percebiam que nós tínhamos que ir para as aulas, porque nós não 
estávamos em greve. Foi uma confusão geral. Nós tivemos que explicar que pertencíamos ao 
sindicato português e não ao deles e que o nosso sindicato não tinha decretado greve e que se 
não fossemos tínhamos falta. Claro que eles não percebiam (risos), porque achavam que nós 
estávamos a fazer o boicote e que nós tínhamos ido para lá para pôr as aulas a funcionar. Eles 
tinham dificuldade em perceber e diziam-nos: “Se vocês são professores como nós, porque é 
que vão dar aulas?”  
Foi uma situação difícil. 
 
Chegamos numa altura muito má e o GAERI devia ter sabido disso e se calhar teria sido melhor 
ter esperar que a greve acabasse e depois é que devíamos ter ido. O que é certo é que eles 
deviam estar com qualquer problema e tinham que nos pôr lá...isso é que é verdade. Só depois é 
que nos apercebemos...fomos empurradinhos (risos)...não percebi o que era, mas havia 
problemas.  
 
Depois, quando chegámos lá houve colegas que começaram por reclamar. Houve muita 
confusão. Os colegas reclamavam transporte para o serviço porque o calor era insuportável; 
apesar de aquilo ser pequeno, as distâncias também não eram grandes, mas o calor... 
 
Eu dizia-lhes: “Não assinaste um contrato? Então tens que aceitar as condições. Não estava lá 
escrito tudo? Não leste o que estava escrito? Não aceitaste na altura? Agora não reclames!” Não 
aceitaram e fizeram confusões. Escreveram cartas. Os colegas achavam que tinham sido 
enganados. Mas não; nós sabíamos que cada um ia ter uma casa. Ficamos no Bairro dos 
cooperantes. Todos os meses mandavam-nos o recibo da renda e nós não pagávamos, porque 
achávamos que tínhamos direito à casa. O bairro era muito jeitoso. O contrato que assinámos 
dizia que tínhamos direito a uma casa e de facto tivemos. No bairro não havia muita 
privacidade, porque se via que entrava e quem saia...etc., mas isso não fazia diferença. O Dr. 
Pires, que estava lá mandava-nos sempre o recibo. A renda era alta, mas incluía a água a 
electricidade e o gás. Penso que ninguém deve ter dito nada ao Sr. Pires, acerca do nosso 
contrato. 
 
O Dr. Pires dizia-nos: “Porque é que não ligaram de Lisboa para aqui a saber as condições? Eu 
tinha-vos dito o que iam encontrar. Deviam ter-se informado.” As casas não eram más. Eram 
duplexes, com ar condicionado e mobilados. O meu tinha uma sala, um quarto, uma cozinha, 
uma dispensa. Havia fogão, frigorífico. Quando a cooperação entregou os apartamentos estavam 
bem equipados. Depois, as coisas foram desaparecendo. Eu levei daqui pratos e outras coisas. 
Levei atoalhados e roupas de cama. Os apartamentos também tinham isso desde o início, mas as 
coisas foram desaparecendo. Eram muito bons.  
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Portanto os alojamentos antigos foram todos desmantelados (Benguidoche). 
 
Eu e outro colega afastamo-nos do grupo das reclamações. Penso que esse foi o motivo pelo 
qual fomos todos punidos. 
 
Éramos 7 pessoas que estávamos na mesma situação e que de um dia para o outro tivemos de 
vir embora. Mandaram a mesma ordem para a Guiné e Cabo Verde. Não nos disseram nada 
directamente. Uma sexta-feira à tarde, ao fim do dia chegou um fax a dizer que tínhamos que vir 
embora. Eu não me vim logo embora, porque tinha contrato até ao final de Agosto. Entendi que 
devia fazer aquilo até ao fim. Disse que me vinha embora a 28 de Agosto. Os outros vieram 
embora mais cedo.   
 
A.C.: Foi sozinha ou com a família? 
A.: Sozinha e com a minha cadela. 
 
A.C.: Conhecia as finalidades e os objectivos inerentes aos programas do governo para a 
área da educação? 
A.: Não me lembro. De facto tivemos uma reunião no GAERI, mas não me lembro se se falou 
em finalidades ou objectivos. Foram-nos dadas informações mais relacionadas com o 
alojamento, deslocações, etc.  
 
A.C.: Conhecia a estrutura/ funcionamento dos serviços de Cooperação? Se houvesse 
algum problema como é que o resolveria? 
A.: Acho que eles nos disseram que se houvesse problemas resolver-se-iam através da 
Embaixada. 
 
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
 
A.C.: A partir de que momento se considerou cooperante?  
A.: Penso que foi quando assinei o contrato. Depois tive o bilhete na mão... e tornei-me 
cooperante. 
 
A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
A.: Havia um grupo de gente antiga, composto por poucos: J.C., G., M.V., F., que já vinha do 
tempo colonialista. 
O grupo que foi comigo fez o seu próprio grupo e não se misturou com os antigos, ou se, se 
misturou foi muito pouco. Esses mais antigos não vivem no bairro. Têm vida própria e vivem 
em moradias. O marido da M.V. tinha uma loja; o marido da F. trabalhava na Embaixada; 
houve outros que compraram uma roça no Príncipe. 
Não havia muita convivência.   
 
A.C.: Se tivesse que traçar um perfil de professor cooperante como o faria? 
A.: A maior parte das pessoas que vão actualmente, vão... (silêncio)...enfim...muitos não têm 
emprego e vão à procura de emprego. É uma hipótese de emprego. Quando eu fui nós tínhamos 
emprego. Digamos que aí os cooperantes foram à procura de aventura e de divertimento; alguns 
queriam ajudar, como eu. 
 
A maneira de as pessoas se adaptarem condiciona a sua actividade. Alguém me disse que nunca 
tinha visto ninguém que se tivesse adaptado tão bem como eu. Não sou o protótipo de 
cooperante que vai para lá para dar apenas aulas, cumprir com os programas e não se misturar. 
Mas, eu não ia com o objectivo de ganhar dinheiro. 
 
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte da direcção da escola? 
A.: Não senti diferença nenhuma, nem que me tratassem de forma especial.  
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A.C.: Como era tratado pelos restantes professores? 
A.: Os professores santomenses tratavam-nos bem. 
 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
A.: As relações com a Embaixada não eram boas. 
 
No início, funcionávamos em grupo e havia muita solidariedade. Mas depois, começaram com 
reivindicações e eu e um colega afastámo-nos do grupo. Nós dizíamos que tínhamos assinado 
um contrato e que quem não quisesse estar lá que informasse o GAERI. Mas o resto do grupo 
continuou com as reivindicações. Faziam cartas; foram um bocadinho...; chateavam um bocado 
as pessoas e penso que às vezes sem razão. Eu digo isto, porque depois me afastei. Eu nem quis 
saber. 
Houve uma colega que foi ter comigo e que queria que eu assinasse qualquer coisa e eu disse 
que não assinava nada e que se ela metesse o meu nome “teríamos problemas”. 
 
De qualquer forma a Embaixada fazia sempre o 10 de Junho e convidava a comunidade 
portuguesa e eu ia. Era a maneira de estar com os portugueses. Nessa altura foi lá o Presidente 
da República e a mulher; foi também o Ferro Rodrigues, por altura da apresentação de um livro 
no Centro Cultural.  
 
O Centro Cultural fazia qualquer coisa, mas podia fazer muito mais do que o que fazia. Mas 
pronto, sempre fazia qualquer coisa. As pessoas iam lá e apresentavam os livros. Era publicitado 
na televisão, que no dia tal, se apresentava o livro tal no Centro Cultural e nós lá íamos. Nós 
costumávamos dizer que se dizia um “ai” e que se ouvia pela ilha toda, porque era tudo tão 
pequeno e comentava-se tudo. 
 
Havia uma pessoa da Cooperação que trabalhava na Embaixada e era essa pessoa que nos 
ajudava a resolver os problemas. Estava lá para nos ajudar. O nosso contrato com o GAERI era 
feito através dele. Ninguém nos proibia de telefonar directamente para Lisboa. Em S. Tomé 
ainda fizemos uma ou duas reuniões com os técnicos do GAERI. 
 
A.C.: Acha que havia diferenciações entre os professores cooperantes portugueses e os de 
outras nacionalidades? 
A.: Cooperantes estrangeiros no ensino já não haviam. Ou seja, havia um brasileiro, que era 
padre e que dava aulas. Já não me lembro de haver gente de outras nacionalidades. Portanto, 
cooperantes no ensino, praticamente, eram só portugueses. 
Havia estrangeiros nas áreas da medicina e da agricultura. Havia uma escola francesa. 
 
De qualquer forma, o nosso ordenado comparado com o de outros cooperantes de outras áreas; 
éramos muito pobrezinhos...os outros tinham carro e nós não. Nós éramos os cooperantes de 
terceira. Eu acabei por comprar um carro (risos), que no primeiro dia em que o comprei avariou 
logo. Aquilo era um chasso (risos). Outro colega também comprou outro chasso (risos). 
 
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
A.: Foi o que melhor me podia ter acontecido na minha vida, até ao momento... (silêncio)...foi 
aquilo que eu gostei de fazer e que teria continuado a fazê-lo se me tivessem deixado. 
 
A.C.: Sentiu-se professor cooperante ou apenas professor? 
A.: Nunca pensei muito nisso. Eu era cooperante, porque estava lá a cooperar. Estava como 
professora e nada mais. Era professora cooperante. 
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A.C.: Acha que, em termos sociais, os cooperantes eram reconhecidos como um grupo 
social diferenciado? 
A.: Eu nunca senti que fosse tratada de outra maneira. Senti que era de uma espécie diferente. 
Era branca e era diferente. Tinha dinheiro. Quando ia ás compras chamavam-me: “blanca” para 
comprar as coisas. Eu dizia: “qualquer dia ponho aqui um pouco de pó mais escurinho, para ver 
se me faz as coisas mais baratas.” Havia um mercado, a “Feira do Ponto”, onde ninguém lá ia 
por causa dos maus cheiros. Mas, como eu tenho pouco nariz ia lá; os outros brancos não iam lá. 
Ia às vezes com um santomense para não me enganarem nos preços. 
 
A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
A.: Medo? (...silêncio....) Só no dia em que houve uns tiros e mataram um francês. Mas, para o 
terem morto é porque ele fez alguma, porque o povo era pacato.  
Não tinha grandes medos, apesar de ter tido alguns cuidados. Quando fui ao Obô, parque de 
reserva natural, havia um percurso muito grande e eu fiz o mais pequeno. Houve quem tivesse 
feito o percurso maior que era de três dias. Mas, eu como não tenho resistência física, fiz o mais 
pequeno para não atrasar o grupo. Fui à Lagoa Amélia e eu suava, apesar do frio que se fazia 
sentir. Aquilo é lindo, lindo...! 
 
A atracção... a atracção estava no convívio com aquele povo, estar dentro daquela cultura, como 
estar dentro da casa das pessoas. Eu fui com um colega, amigo, porque aquilo eram casinhas, 
com labirintos, que eu não sabia voltar para trás...casinhas...passar por cima de riachos...foi esse 
contacto com as pessoas. Gostei muito das praias. 
Gostei do contacto com as populações, com os alunos; quando ainda não tinha carro, eles 
vinham comigo a pé na conversa.  
 
A.C.: Que papel desempenhou, enquanto cooperante, entre uma Metrópole colonizadora e 
as ex-colónias? 
A.: Eu não faço grandes coisas. Geralmente as coisas acontecem. Quando fui para lá não tinha 
grandes ideias concretas em ir fazer isto ou aquilo. Eu sabia que ia dar aulas, que era professora. 
Juntei-me ao colega de Físico-Química, fizemos um percurso idêntico. Fomos os dois 
metodólogos. Dei aulas no IDEF onde conheci a “elite”, os filhos das pessoas mais importantes; 
depois conheci o “povo” no Liceu Nacional de S.Tomé. 
Eu acabei por contactar mais com os nativos, porque o colega de Física tinha família (mulher e 
dois filhos). 
 
O meu papel foi o de ensinar, de dar formação. Quando cheguei tínhamos um horário de 12 
horas e nós até começamos a brincar dizendo: “Olha, temos a 6ª feira livre, podemos ir à casa, 
passar o fim-de-semana.” No início não percebi bem onde é que entrava a tal componente da 
formação. Acabei por ir para a metodologia e para o projecto da UNICEF, onde ia dar 
formação, mas sem orientação do GAERI. 
 
As minhas relações inter-pessoais ainda hoje se mantêm com alguns alunos, com quem falo pela 
Internet. 
 
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
A.: Eu acho que uma pessoa que vai para um projecto destes não vai com o objectivo de ganhar 
dinheiro, mas com o objectivo de missão...conseguir alguma coisa, conhecer outras culturas, 
contactar com outro tipo de educação, outro tipo de conhecimentos. Eu estava mais virada para 
isso. 
 
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
A.: Acho que dei o meu melhor, em termos de desenvolvimento humano. Eu fiz teatro, 
trabalhos de grupo, tudo sem recursos. No IDEF, sem laboratórios a funcionar, tive que 
inventar. Quando foi a altura das aulas práticas não havia laboratórios. Penso que o GAERI ou o 
Ministério da Educação tinham prometido à responsável (freira) que montavam o laboratório, o 
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que não aconteceu. Quando chegou a altura de dar aulas não havia laboratório. Como é que ia 
mostrar as células?  
Pus os alunos a fazerem um laboratório em cartolina. Dei-lhes fotografias, porque no IDEF 
podiam-se fazer fotocópias e acetatos. Havia outras condições. Já era tudo mais parecido com as 
escolas de cá. Os alunos fizeram microscópios em cartolina. Foi a única maneira que eu 
encontrei deles conhecerem os equipamentos. 
Depois fizeram uma visita de estudo a um laboratório e a Irmã disse-me assim: “olhe que eles 
disseram o nome correcto dos aparelhos.” Significou que eles aprenderam. 
O tempo foi passando e eu fui perguntando: “Então o laboratório?” Responderam-me: “Já não 
vem este ano.” 
O que é que eu fiz? Foram escrevendo histórias sobre laboratórios, sobre coisas passadas em 
laboratórios e depois fez-se uma encenação no final do ano lectivo.  
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem à profissão? 
A.: É difícil entrar naquele ritmo. Havia colegas que conseguiam e outros não. Não estou a fazer 
qualquer tipo de diferenciação e dizer que sou mais esperta e melhor que este ou aquele. Não é 
fácil chegar lá e socializar-se logo. 
 
Havia um colega que ao fim de três meses se veio embora, porque passava o tempo inteiro a 
fazer comparações com Portugal: “Se isto fosse em Portugal, vocês haviam de ver...!” e tal...e 
soube disto, porque entretanto me tornei amiga de determinadas pessoas que depois me 
contaram. De facto ele não aguentou e teve que vir embora. Não conseguiu. Antes de dizermos 
“Se...”, devíamos saber as razões. Ele implicava, porque os alunos não chegavam a horas, mas o 
que é um facto é que eles tinham que andar muito a pé. Eu falava com eles e dizia-lhes: “Vocês 
têm que chegar a horas...” fui tentando perceber. Depois vi que eles moravam a quilómetros de 
distância da escola. Como é que eles podiam chegar a horas? Andavam muito a pé. Se 
apanhassem uma chuvada tropical, tinham que voltar para trás e mudar de roupa. Como é que 
eles conseguiam chegar às 7 h às aulas? Para chegarem a horas tinham que acordar às 4 h da 
manhã. Então a primeira hora era uma hora perdida. Era para conversar com eles, dar matéria 
aos que estavam e depois repetir quando estivessem todos.    
 
A.C.: Dava apenas aulas ou exercia outras funções? 
A.: No primeiro ano dei apenas aulas. A partir de Outubro é que passei a ter o tempo mais 
ocupado. 
Eu tinha um horário de 12 horas por causa da formação. Como metodóloga, da 5ª às 11ª classes 
eu corri as escolas todas do país. Às vezes era difícil de executar a tarefa porque ou, o carro não 
funcionava, ou não havia dinheiro para a gasolina. Assistia às aulas dos colegas, criticava 
positivamente, tentava puxar por eles e ajudava a preparar aulas. Era um trabalho na área da 
formação. 
 
Depois meti-me num projecto da UNICEF, para a formação de professores e como trabalhava 
em equipa, porque trabalhar em cooperação, é trabalhar em equipa, eu deixei tudo alinhavado e 
os colegas santomenses deram continuidade. O objectivo era preparar isso mesmo dessa forma; 
se eu saísse eles continuariam o projecto.   
 
A.C.: Como eram as condições de trabalho? Como eram as escolas locais? 
A.: Quando cheguei lá confrontei-me com a realidade. Não havia computadores, não havia 
retroprojectores, não havia fotocopiadoras...não havia nada. Vou dar-lhe um artigo que eu 
escrevi para uma revista santomense que retrata bem a situação. Uma pessoa chegar lá...a 
primeira vez...  
 
Os alunos não tinham livros. Tinham cadernos e lápis. Havia giz, quadro, livro de ponto. 
Quando peguei no livro de ponto aquilo caiu tudo ao chão. Eles aproveitavam as capas de um 
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ano para o outro e metiam uns cadernos grandes lá dentro. Eu pensava que aquilo estava 
agarrado à capa e não. Caiu tudo ao chão (risos). Ficaram todos a olhar para mim (risos). Não se 
podia ter a ideia de utilizar acetatos, porque a luz faltava frequentemente.  
 
As salas tinham condições; tinham portas, janelas; só as casas de banho é que não funcionavam 
muito bem, porque havia sempre um cheirinho...insuportável.  
Um dia estava a assistir à aula como metodóloga quase ao pé da janela e quando dei por mim, 
fui-me afastando, afastando e já estava na outra ponta da sala (risos).   
 
A colega de Português tentou montar a biblioteca; a de Geografia organizou os mapas. Quando 
chegámos os livros estavam a monte. Abria-se a porta e eles caíam.  
 
Eu e o colega de Física organizámos os laboratórios e já estava tudo encaminhado quando o 
GAERI nos mandou regressar a Portugal. Os laboratórios ficaram limpos. O meu colega 
chateou para se fazer um buraco, para se meterem os produtos químicos. A primeira vez que eu 
abri as portas dos laboratórios, fechei-as automaticamente, com o susto que apanhei. Tal era a 
desorganização...depois vi uma coisa toda estripada... (risos) apanhei cá um susto! E o que era? 
Aqueles bichos embalsamados do tempo colonial estavam todos estragados. Mas que raio de 
susto os bichos me pregaram! 
 
Tinham andado em pinturas. Havia coisas partidas; os móveis estavam virados de pernas para o 
ar, sem vidros, sem nada...Mas o laboratório era espectacular; tinha tudo. Aquilo estava tudo 
mal arrumado. 
Comecei por ver o que era aproveitável; depois fiz a catalogação; tirei os mapas; arrumei os 
frascos nas prateleiras, não fiz logo um inventário. Aquilo que não prestava deitei fora. Havia 
materiais que estavam muito estragados. O descuido é completo em todo o lado. Não é só dali. 
Os produtos químicos estavam todos abertos. Os livros estavam espalhados.  
 
De qualquer forma não houve tempo e o laboratório não ficou 100% operacional. Nós chegamos 
em Março de 2000, o ano lectivo terminou em Julho; os exames foram em Agosto. Em Outubro 
iniciou-se outro ano lectivo e no ano seguinte a meio do ano veio a ordem para nos virmos 
embora. Já tinha contrato para continuar no IDEF e a nível do Liceu estavam à espera que lá 
ficássemos.  
 
A.C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
A.: É assim...senti-me recompensada pelo contacto com os alunos; aquilo que consegui retirar a 
nível dos valores, da abertura de espírito, da aprendizagem, dos conhecimentos, permitiu-me ter 
outra visão do mundo... porque isto é mesmo assim, ficamos com outra visão do mundo quando 
se vem de África. Acho que é impossível dizer-se que não se vem, mesmo aqueles que não se 
integraram bem; a visão da vida é outra. 
 
Quando passo na rua e vejo as coisas que as pessoas deitam fora, só penso que lá seria tudo 
aproveitado. Desperdiçamos muito.  
Por exemplo, eu, lá, via televisão no apartamento de outra colega, porque já havia TV; punha 
uma cassete e ouvia música; levei uma impressora; comprei um portátil para melhorar as minhas 
condições de trabalho e para ter acesso à Internet. Já havia Internet, lenta, mas havia. O GAERI 
tinha montado o Centro de Competências Nónio.    
 
A.C.: Pode explicar-me melhor o funcionamento do Centro de Competências Nónio? 
A.: O Centro tinha computadores e nós íamos lá. Nessa altura também puseram computadores 
no liceu. Havia problemas com a corrente eléctrica, porque faltava imenso e muitas vezes os 
computadores estragavam-se com os picos de electricidade. Havia computadores no gabinete da 
directora e no Centro de Metodologia, que funcionava fora do Liceu, penso que havia um ou 
dois computadores. 
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Sei que havia uma sala com 4 computadores para alunos. Já viu 4 mil alunos e apenas 4 
computadores? Difícil de gerir...Nunca fui lá. O Centro estava aberto para quem quisesse ir. 
Ofereceram também computadores para a ilha do Príncipe. 
 
A.C.: Pensa que o exercício da sua profissão ao serviço da Cooperação constituiu uma 
oportunidade de progressão na sua carreira? 
A.: Sim, porque o tempo de serviço contou para a progressão na carreira. 
 
A.C.: Sentiu satisfação no exercício da docência? 
A.: Sim. A maneira como os alunos funcionavam comigo...eu tinha um feedback de que estava 
a dar bem as aulas. Eu dava aulas e também era metodóloga. Acumulei com as aulas no IDEF e 
nunca me senti cansada, apesar de começar às 7 h e terminar às vezes às 22h.  
 
Os alunos tinham imenso respeito aos professores. Levantavam-se para nos cumprimentar. As 
turmas eram grandes; tinham entre 40 a 50 alunos. Mas deixe-me que lhe diga era mais fácil lá 
dar aulas a este número elevado de alunos, do que aqui a 8 alunos. Estive com 70 alunos numa 
turma. As salas de aula eram enormes. A construção era do tempo colonial. Eles ficavam em 
silêncio e tomavam atenção às aulas. Estavam muito motivados e interessados. 
Os alunos andavam de bata para evitar a diferenciação. 
 
A.C.: Viveu algum dilema, pessoal, em particular? 
A.: Tive um pequeno problema profissional com um professor santomense. Eu era mulher, 
chefe, branca...O problema relacionava-se com a avaliação. Havia provas globais que se faziam 
e de carácter obrigatório. Esse colega utilizou o meu teste e não me disse nada. Eu não sabia que 
era costume haver um teste global para todas as turmas e refilei com ele, porque eu não tinha 
dado a mesma matéria que ele. Como é que ele podia dar o mesmo teste que eu, que tinha 
chegado mais tarde e que tinha dado menos matéria? Ele não quis ter trabalho e não estava para 
se chatear a fazer outro teste e utilizou aquele. Tanto que os alunos dele vinham às minhas aulas 
tirar dúvidas e não iam ter com ele. Falei com ele e não me ligou nenhuma. Se calhar pensou 
que eu estava a ser parva e se calhar até estava. Eu achava muito mal, ele não ter falado comigo. 
 
Mais tarde o que é aconteceu?! Estávamos a tratar do programa, que tem parte dos ciclos 
biológicos e aquilo não interessava nada àqueles alunos que se calhar a maior parte não saía 
dali. Se saírem é meia dúzia, os que conseguem a bolsas. Era preferível dar a parte genética, que 
tem a ver com o corpo humano, com a procriação, com várias coisas. Por exemplo, eu dizia-
lhes: “ Tu podes ter um filho branco” e eles: “Era o que faltava, a minha mulher era logo posta 
na rua.” (risos) Preferia falar da sida, do que dos ciclos biológicos das plantas. Era mais fácil 
para ele pois tinha os ciclos biológicos preparados, não tinha que preparar nada. Eu como 
metodóloga analisei o programa e inverti a ordem, porque isso era permitido fazer.   
 
Estava com outra colega e ela virou-se para ele e disse-lhe: “ela é a tua metodóloga”. Ele 
empertigou-se, mudou de cor, ficou branco (risos) e ele disse-me: “Então, como é que quer que 
se faça?” 
Eu senti-me mal, porque não queria impor a minha opinião, mas que entendesse que aquela era 
a maneira mais interessante de dar o programa, ou então, que se apresentasse outra forma de dar 
o programa; ou então, que ele apresentasse uma razão válida para se fazer de outra maneira. Não 
queria que fosse uma aceitação tácita. Muito mais tarde ficou ele à frente dos projectos e então 
pisou-me e teve uma reacção racista. Foi a única pessoa de quem tenho razões de queixa. 
 
A.C.: Como interagiu com as populações locais? O contacto com essas populações 
influenciou o seu exercício profissional? Desvirtuou ou fortaleceu os seus ideais? 
A.: Corri a ilha toda. Tive a sorte de conhecer um antropólogo que estava a trabalhar lá e ele 
dizia-me: “Anda” e eu ia. Então conheci a parte cultural toda da ilha: as danças, as músicas. Ele 
estava a fazer um trabalho na área da música. Eu meti logo as mãos naquela “massa” cultural. 
Eu própria sou curiosa. Eu cheguei a ir de jipe sozinha, mesmo antes de conhecer esse 
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antropólogo, a uma festa que havia em Bombom, que era sobre Nossa Senhora. Eu era a única 
branca na procissão e não tive medo, porque ninguém fazia mal. Não tenho problemas nenhuns 
com a cor e meti-me no meio deles, sem mais. 
 
Em S. Tomé, não há que ter medo. Sou também um pouco aventureira. Soube que havia a festa 
e sem receios lá fui eu. Fiquei a ver um espectáculo que durava 8 horas (o Tchilole, baseado em 
Carlos Magno). Aguentei aquilo. Comi qualquer coisa, porque aquilo é um verdadeiro 
espectáculo e foi aí que conheci o antropólogo. A partir daí já não parei. Ia sempre com ele.     
 
Fui ao Príncipe com a autorização da escola onde eu estava. Meti uns dias de Agosto. A festa do 
Príncipe é uma festa cultural diferente das outras. Fui com uma colega que dava português. É a 
cidade toda em festa. Retrata as lutas entre os mouros e os cristãos, tudo em guerra (fictícia) 
para chegarem à princesa. Nós tivemos que andar atrás deles pelas ruas, porque uns iam para um 
lado e outros para outro. 
 
O antropólogo conhecia muita gente e isso permitiu-me abrir muitas portas. Conheci várias 
famílias e entrei dentro de casa delas. Era convidada para os fins-de-semana. Fui ao baptismo da 
filha de um colega meu. Eu era a única branca nessa festa. Esse baptizado foi no campo e até foi 
construída uma capela com palmas e paus para o efeito. 
 
O facto de eu me ter afastado do grupo dos cooperantes portugueses, permitiu-me conhecer 
mais S. Tomé e outras pessoas. Entrei na vida deles, nos seus convívios e lá havia muito tempo 
para tudo e cá não há tempo para nada. Eu não consigo perceber isto. 
 
A.C.: A vivência dos nativos reflectiu-se na sua vivência pessoal? 
A.: O contacto foi sempre positivo. Acabou por haver grandes ligações. Havia festas de 
encerramento do ano lectivo. Quando lá estava tratavam-me por branca (blanca), porque eles 
não diziam os erres; dizem “playa”; é o que povo não diz os erres; os forros são os mais 
evoluídos. Chamavam-me: “Ó blanca vem cá e eu ia, até porque sou mesmo branca.”  
Havia festas nos terreiros muito agradáveis. Uma vez fomos a uma festa e como entramos logo 
a seguir ao Presidente, o Dr. Miguel Trovoada, não pagamos nada e houve outros que pagaram 
(risos). Pensaram que tínhamos ido com ele, que pertencíamos à sua comitiva. Não o fiz de 
propósito, calhou. 
Às vezes íamos ao Clube de Santana, porque havia sempre actividades festivas, e 
encontrávamos a elite local, cultural que nos tratava bem. Eles sabiam muito bem quem andava 
por ali. 
   
A.C.: Como eram as suas relações com os órgãos de gestão? E com os outros professores?  
A.: Eram boas e nós propusemo-nos logo a ajudar na organização de materiais como já disse. 
Por exemplo, quando estava a organizar os laboratórios houve colegas santomenses que me 
disseram: “se fosse um colega santomense a fazer isto, a gente não ajudava, mas como é a 
professora, a gente ajuda”. E eu perguntava: “Então, não me diga que se fosse uma colega sua a 
fazer isto não ajudava?” e a resposta era: “Não. Não ajudava.” 
Isto porque não havia colaboração entre eles. Tinham alguma dificuldade em organizarem-se.  
 
A.C.: Quando surgiam conflitos como eram ultrapassados? 
A.: Conflitos propriamente não haviam, mas imagine a sala de professores. Havia uma mesa 
rectangular, com cadeiras à volta, que estou a visualizar... a um canto os professores 
portugueses... e noutro canto, eu e outro colega sentados com os colegas santomenses. 
Esse grupo de portugueses não ostracizava ninguém, dava as suas aulas com consciência, não 
eram malcriados, não havia racismo, mas as culturas são muito diferentes. Nem todos eram 
capazes de dizer: “Vamos entrar nesta e toca a andar.” 
 
Não havia conflitos. Em relação a mim, como metodóloga, eles tinham-me muito respeito. 
Aliás, as hierarquias são muito demarcadas e as pessoas respeitam-se. Nunca houve conflitos. 
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Eles iam ao Centro de Metodologia e nós explicávamos, porque se fazia desta ou daquela 
maneira. Eles ouviam e tentavam aprender.  
 
A.C.: Então, mas havia algum coordenador de disciplina? 
A.: Sim. As reuniões eram ao sábado para coordenar e planificar as aulas. Eram reuniões 
necessárias e ao sábado dado o leque de professores...havia professores a dar aulas com o 11º 
ano incompleto, portanto, com poucas habilitações. 
Eu participava nessas reuniões e era metodóloga e estava abaixo da coordenadora. Ela 
organizava as planificações e dizia-lhes o que é que tinham que fazer.  
Não gostei de trabalhar muito ao sábado. Isso desagradou-me muito; mas era assim; tinha que 
ser assim; pronto e fui. 
 
A.C.: Como metodóloga qual era a sua função? 
A.: Como metodóloga reunia com os professores de Biologia.   
 
Nós metodólogos não reuníamos, por nossa livre iniciativa, com os professores; não os 
convocávamos. Nós fazíamos visitas a todas as escolas do país. Assistíamos às aulas dos 
professores. Fui ao Príncipe duas vezes. 
 
Uma vez fui assistir as aulas de um rapaz que era a primeira vez que ele dava aulas. Foi um 
desastre. Ele meteu o livro em cima da mesa e lia-o. Andava de um lado para o outro a recitar o 
que lia; depois, ia ler outra vez e voltava ao mesmo. Eu tive uma vontade imensa de lhe dizer: 
“Senta-te que vou ensinar-te a dar uma aula.” Mas, não o pude fazer, porque se não 
desautorizava-o. 
 
Os alunos estavam sentadinhos, quietinhos a ouvirem o que ele dizia. No final da aula ele veio 
ter comigo e pediu-me que o ensinasse a dar aulas. Eu combinei com ele para ir ter comigo ao 
Centro e assim foi. Mas, nem sempre conseguia com que os professores viessem ter connosco 
ao Centro de Metodologia. Uns estavam muito longe e nós nem sempre conseguíamos 
deslocarmo-nos com a facilidade que desejaríamos. 
 
Habitualmente, depois de assistirmos às aulas, corrigíamos os aspectos mais negativos. Eles 
pediam muitas informações. Nós dávamos. Fazíamos planificações de aulas. Não quero dizer 
que só havia maus professores. Havia muito bons professorem. Eu, uma vez, elogiei uma 
professora pela sua dinâmica dentro da sala de aula. 
 
O Instituto Politécnico de Bragança tem formado professores lá e isso já se notava. Notava-se, 
perfeitamente, uma diferença entre aqueles que andavam a fazer o curso e a trabalhar ao mesmo 
tempo e os outros que não trabalhavam. Os que trabalhavam tinham uma visão completamente 
diferente, fruto da sua experiência. Os outros coitados...não. 
Também, tem ocorrido um crescimento na área da formação de quadros. Há muitos licenciados. 
Outros vêm fazer os mestrados cá.    
  
A.C.: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países serem muito similares ao 
português? 
A.: Acho que o sistema educativo é parecido com o nosso. A maneira de avaliar é que não. Os 
programas eram iguais aos nossos. Mas é igual, porque também não há condições para mudar. 
 
Dou um exemplo: em relação ao 12 º ano as coisas funcionavam assim: no IDEF havia 12º ano; 
no público havia e não havia. Está legislado que o 12º ano existe, mas não há professores, nem 
salas para dar. Qualquer pessoa, no Liceu, podia pedir para fazer o exame do 12º ano. Eu fiz um 
exame de 12º ano, de Biologia para uma aluna. Eu, como metodóloga, tive que fazer esse 
exame, porque estava legislado que qualquer pessoa podia fazer o exame, desde que o 
requeresse. Recebi uma ordem directa para fazer o exame para dois alunos; mas só apareceu 
uma aluna. A nota ficou registada e o exame ficou guardado. 
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Os metodólogos podiam fazer os exames do 12º ano para o Liceu, apesar de só funcionarem 
turmas até ao 11º ano.   
 
Havia escolas públicas boas e más. O meu colega acabou por tirar o filho de uma escola privada 
e colocá-lo numa pública que tinha maior qualidade. Eu fui a uma escola distante onde estava 
tudo limpo e havia materiais didácticos e depois fui a uma outra que era de uma miséria 
indescritível. As roças tinham escolas. Algumas funcionavam e tinham tudo; outras não tinham 
nada. Portanto, é como cá: havia de tudo. 
 
A.C.: Sentiu algum tipo de conflito decorrente dessa situação? 
A.: Não, adaptei-me.  
 
Uma vez eu estava a trabalhar com outro metodólogo e disse-lhe: “Olhe e então se arranjasse 
um dossier para meter esses papéis todos?” Resposta dele: “ Ah! Sempre fiz assim, não é 
preciso!” (risos) Eu não disse mais nada. A organização dele era assim e portanto não mudava. 
Também não havia material didáctico. 
 
Os manuais eram escassos e ninguém tinha. Estavam fechados num armário. Havia uns 
livrinhos que andavam por lá, feitos pelas equipas portuguesas e andavam espalhados. Depois 
chegaram cerca de 30 manuais, que eu utilizava. Os alunos ajudavam-me a transportar e eu 
levava-os para a sala e assim, pelo menos eu não tinha que estar a ditar, porque no início eu 
ditava. 
Não havia outra hipótese. Eu ditava uma parte; depois explicava; depois ditava outra parte; a 
seguir chamava um aluno ao quadro para fazer os esquemas ou desenhos, porque eu não tenho 
muito jeito para isso. Eles passavam tudo para o caderninho e depois estudavam. 
Como os livros novos não chegavam para todos, eu juntava-os em grupo. Eu ia explicando e 
eles seguiam pelo livro. Depois passavam, tomavam apontamentos e corria bem porque os 
alunos queriam aprender e aprendiam. 
Por isso é que eu já disse que dar aqui aulas a 8 ou 10 alunos com livro é mais difícil, porque 
simplesmente, eles não querem aprender. Têm tudo. Têm Internet e não dão valor ao professor. 
 
A.C.: Como eram os programas? E os manuais? Similares aos portugueses? Diferentes? 
A.: O programa que eu estava a dar era similar ao programa que eu estudara em Portugal, ou 
seja era um programa muito antigo. Os livros que eu tinha quando era estudante, eram os livros 
que estavam adaptados àquele programa. 
 
A.C.: Como percepcionou as políticas educativas no país em que exerceu a Cooperação? 
Similares às portuguesas? Diferenciadas? Híbridas? 
A.: Nunca liguei a nada disso... às políticas educativas. Eu preocupei-me em dar aulas, combater 
o insucesso, fazer com que eles aprendessem. 
 
Evidentemente que penso que devem ter algumas linhas orientadoras, mas só mesmo no papel. 
Portugal é o modelo. Só que parece, às vezes, que eles vieram buscar os erros, porque não 
conseguiram adaptar aquilo à vida deles. É diferente. 
 
As dificuldades são muitas e é complicado estruturarem uma política educativa. Há muita 
corrupção. Muitos vão para os lugares, só para conseguirem benesses. Os que ocupam os cargos 
acabam por ser sempre os mesmos. São poucos. Não trabalham na terra, têm carro...não posso 
dizer que roubam, porque nunca vi nada. Só sei é que o dinheiro sai todo.   
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de a ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
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A.: O GAERI cortou-nos a hipótese de continuarmos lá e nem sequer sabia o que é que nós 
estávamos a fazer lá. Nem sequer tentaram informar-se. Eles fizeram uma avaliação geral e não 
individual. Os outros colegas passavam a vida a chatear, a dizer que faltava isto e aquilo e para 
eles era o grupo todo. Eles deviam ter falado com cada um de nós e ver o que cada um andava a 
fazer. 
 
Fez-se um relatório. Aliás eu dizia ao meu colega que não valia a pena fazer nada, porque eles 
não iam ler nem ligar a nada. Não houve o cuidado de se fazer uma avaliação sobre o 
desempenho de cada um, quais as dificuldades científicas que se tinham encontrado, nada... 
houve, de facto, algumas reuniões onde se disse o que se estava a fazer, mas não ficou nada 
registado por escrito. 
 
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência como cooperante o que diria?  
A.: Foi a melhor experiência da minha vida. 
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
A.: Acho que contribui com alguma coisa...toda a organização dos laboratórios, por exemplo. 
 
Tanto que eu agora quando envio coisas para lá, como livros, tenho o cuidado de direccionar a 
encomenda para uma determinada pessoa e para um determinado local. Se não, não chega nada 
ao local. Nem põem os livros onde fazem falta; nem num armazém; põem-nos onde calha. Há 
uma certa displicência, por parte das autoridades santomenses. Também o Director do Instituto 
Camões ficou de me enviar um e-mail a propósito do envio de uns livros, mas não o fez. 
 
Eles tinham consignado, em PIDAC, verbas para os laboratórios de Biologia e de Química. E 
quem é que ia tratar disso? Acabaríamos por ser nós, quando viéssemos de férias a Portugal. 
Nós fomos ver, aos laboratórios, o que é que havia e podíamos avançar com a compra. Nós 
iríamos fazer as compras dos materiais, que depois seriam empacotados. Dispusemos de dias de 
férias e isso não há muita gente que o faça. O dinheiro seria posto numa conta cá, não sei como, 
porque depois o processo não andou para a frente. 
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
A.: O período menos positivo foi quando recebemos o fax a dizer que tínhamos que vir embora. 
Eu nessa altura, como não concordei com a decisão. O GAERI nem sequer tinha feito uma 
reunião connosco para nos informar e fiquei revoltada. Falei com todas as pessoas que tinham 
cargos políticos com responsabilidade. Fiz tudo o que podia. Contactei com o Ministro da 
Educação e quase que cheguei ao Presidente da República. Isto só para lhe dizer que há 
facilidade em falar com as pessoas, desde o Director do Liceu ao Primeiro-ministro. Não é 
como aqui. Se é difícil falar com o Director Regional, quanto mais com o Secretário de Estado 
ou com a Ministra...  
 
Houve uma vez que fiquei com paludismo, mas nada de grave. Estava com dores de cabeça, fui 
ao hospital fazer a análise e depois o enfermeiro encontrou-me no mercado e disse-me que tinha 
paludismo. Larguei tudo e fui a correr para casa tomar cloroquina. 
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
A.: Quando regressei de S. Tomé seguia de perto os passos da Cooperação. Via a RTP África. 
Falo com outra colega por e-mail. Continuo a ter contacto com algumas pessoas de lá. 
De qualquer forma acho que a cooperação deveria melhorar o funcionamento dos seus serviços. 
Os cooperantes deviam ser chamados pela sua competência. Um professor com mais 
experiência, com habilitação própria, prestará um serviço melhor, do que um sem experiência.  
 
Devia haver um maior investimento na Língua Portuguesa.  
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Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido?  
A.: Acho que já fomos conversando de tudo um pouco… Havia comida. De um modo geral, não 
havia fome. Houve uma vez que faltou comida. Os transportes eram maus. Uma vez fui para lá 
da Roça Agostinho Neto, antiga Roça do Ouro e depois de passar umas caldeiras, encontrei 
mesmo miséria, pobreza. Vi uma senhora com um bebé ao colo e o bebé estava a revirar os 
olhos e eu disse-lhe: “leve o bebé ao hospital, se não ele vai morrer. Deste-lhe leite?”. Ela: 
“Não, não tenho dinheiro.” Era uma zona muito má. A carne era pouca. Os preços eram altos. 
Nesse caminho não havia nada. 
 
Nós abastecíamo-nos nas roças. Comíamos em casa ou fora. Havia pequenas tasquinhas. Comer 
fora era barato. Eu ia muitas vezes ao restaurante. Agora não havia as dificuldades dos anos 
oitenta. Havia frutas: papaia, fruta-pão, coco, etc. As lulas apanhavam-se facilmente na praia. 
Havia uma altura do ano em que as lulas vinham dar à praia. Têm peixe. Se trabalharem um 
pouco têm tudo sem grande esforço. Por exemplo, havia uma zona que era a de S. Miguel, onde 
só se podia ir de barco, onde também havia pobreza.   
 
Os brancos, quase todos, tinham carro, menos nós. Os criados iam às compras. Eu ia a pé e 
gostava de ir ao mercado; gostava de ver os montes de legumes. O problema era o calor. Uma 
vez vinha do IDEF e bati à porta de alguém para pedir água. As pessoas eram simpáticas e 
davam.  
 
Um dia estava em casa de uma senhora que era cunhada de um colega meu e eu estava lá e de 
repente entrou o marido e disse: “Ah! Professora está cá?” Eu nem sabia que estava em casa do 
meu colega. O meio era muito pequeno e toda a gente se conhecia. Eles tratam-nos por 
professores e nós vice-versa; entre eles, também, se tratam por professores; há uma certa 
deferência. O professor lá ainda é professor. Ainda há pouco tempo veio cá a directora do Liceu 
e eu telefonei-lhe e ela “professora isto e aquilo...” 
 
A.C.: Quer juntar alguns materiais que considere relevantes para esta investigação? 
A.: Dou-lhe o texto de que lhe falei e depois envio-lhe outro por correio electrónico. Pode ser 
que sirvam para alguma coisa. Esta revista “Batemô”, que está aqui a ver, tinha uma 
periodicidade semestral e publicava artigos da área da educação, da cultura em geral. Era 
dirigida pela Dr.ª Alda Espírito Santo, uma pessoa espectacular. Havia, também, uma 
Associação Cultural que estava ligada à revista. 
 
A.C.: Obrigada, vou lê-los com atenção. Acha que a realização da entrevista decorreu 
como tinha previsto? 
A.: Mais ou menos. Se precisar de mais alguma coisa... 
 
A.C.: Obrigada. O que achou da entrevista? 
A.: Muito agradável. 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
A.: Acho que tem algum interesse estudar a Cooperação se, se tirar alguma ilação daí, quer para 
as pessoas que vão actualmente para lá, quer para as que têm responsabilidades a enviar as 
pessoas para lá. 
 
A.C.: Quer indicar-me um cooperante para a próxima entrevista? 
A.: Tenho o contacto de uma colega, que já está lá há muitos anos. Vou dar-lhe o endereço 
electrónico. 
A.C.: Muito obrigada pelo tempo que me dispensou. Depois envio a entrevista por correio 
electrónico. Poderá corrigir o que entender. 
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Entrevista: Céleo 
 
Data: 10 /03/06 
Duração da entrevista: Cerca de 1,5 H  
 
Bloco A: Legitimação da entrevista. 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
C.: Podemos começar. 
A.C.: Importa-se que a entrevista seja gravada? 
C.: Não. 
A.C.: Posso tomar notas? 
C.: Sim. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 

Licenciatura em Matemática (ramo Educacional); Mestrado em Educação Metodologia do 
Ensino das Ciências (variante de Matemática) pela Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, em 1993. 

Início da actividade docente: 1975(Ensino Secundário); 1985 (Ensino Superior) 

Início da actividade como Cooperante: 1991 (diversos países) 

Exercício da actividade de Cooperante:  
Disciplinas leccionadas no âmbito da Cooperação: Formação de professores na área da 
Matemática e Tecnologias 
Cargos/Projectos (na área da Cooperação):  

•  Formação de professores do Ensino Básico (Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, 
S. Tomé e Príncipe e Timor) 

• Co-organização e realização de um Curso de Formação para Formadores do 1º Ciclo 
sobre Trabalho de Projecto, que decorreu durante dez dias em Cabo Verde (Mindelo), 
em Fevereiro de 1995.  

• Em 1996 e 1997, realização de um mês de formação na área da Matemática, apoiando 
no terreno (em Moçambique e S. Tomé e Príncipe) os formadores dos PALOP, no 
âmbito do Projecto de Consolidação dos Sistemas Educativos.  

• Entre 1995 e 1998, e no âmbito do Projecto de Consolidação dos Sistemas Educativos 
dos PALOP, integrou a equipa da Matemática, responsável pela Formação de 
Formadores para técnicos e formadores destes países, realizada na ESE de Setúbal.  

• Participação no III Congresso de Formação de Professores dos PALOP, realizada em 
Novembro de 1999, na cidade da Praia em Cabo Verde.  

• Elaboração e edição de três publicações para a Fundação Calouste Gulbenkian no 
âmbito do Projecto de Consolidação dos Sistemas Educativos dos PALOP, entre 1997 e 
1999: “A utilização de materiais no ensino da Geometria do Espaço”, “A utilização de 
materiais no ensino da Geometria do Plano – o geoplano” e “Estatística Elementar”.  

• Elaboração do Programa de Utilização de Computadores para o Ensino Secundário – 3º 
Ciclo (Via Geral) da República de Cabo-Verde, em 1999. 

• Membro da equipa que realizou a 1ª Missão em Educação em Timor, sob proposta do 
Ministério da Educação, onde foi co-responsável pela formação em Língua Portuguesa 
e Matemática, que decorreu durante dois meses (Fevereiro e Março de 2000) para cerca 
de 200 professores timorenses do ensino básico, em Díli e em Bacau. 
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• Concepção do programa de formação da área da Língua Portuguesa e Matemática, 
implementado no curso realizado em Timor em Fevereiro e Março de 2000.  

A.C.: Porque é que decidiu ir dar aulas? 
C.: Iniciei a actividade docente em 1975, no Ensino Secundário. Abracei a docência porque 
gostei da experiência. Estive no Instituto Superior Técnico até ao 5º ano. Depois tive uns 
problemas políticos, em 1973 e vim-me embora do Técnico. A seguir ao 25 de Abril regressei 
ao Técnico e o curso cada vez me dizia menos. Era muito teórico. 
 
Em 1975 comecei a dar aulas. Gostei e acabei por terminar com as Engenharias e ingressei na 
Faculdade de Ciências, onde fiz o bacharelato em Matemática. Fiz a profissionalização em 
1981/83 e depois em 1985 regressei à Faculdade de Ciências para acabar de fazer a licenciatura. 
Mais tarde, em 1990, fiz o Mestrado. 
 
A.C.: Como ingressou na Escola Superior de Educação de Setúbal? 
C.: Eu tinha feito algumas experiências com os alunos do Ensino Secundário na área da 
informática, na altura em que havia os “Timex”. Tinha um Clube com os alunos e o Prof. Raul 
Fernando, do Barreiro, conhecia-me. Convidou-me, então, para vir trabalhar para a Escola 
Superior de Educação, ao nível da formação contínua de professores, com computadores, que 
estavam a aparecer na altura. 
 
Eu tinha a experiência com os Timex e com os Spectrum. Vim para a E.S.E. como convidado e 
com a incumbência de dar aulas na formação inicial. 
 
Os cursos estavam a nascer e havia necessidade de professores para leccionar. Então fiquei com 
as duas valências: aulas de formação inicial e de formação contínua, na área das tecnologias de 
informação. Estive desde logo ligado a projectos: 1º o Minerva, depois o Nónio e a gora o 
CRIE.  
 
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
C.: Já pertencia ao quadro da E.S.E. de Setúbal.  
 
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação? Como surgiram esses projectos em que 
esteve envolvido? 
C.: Achei que era um desafio…. 
É engraçado. Esse projecto de formação para a África esteve muito ligado ao Prof. Raul 
Fernando. Ele estava na Comissão Instaladora da E.S.E. e era uma pessoa com uma boa relação 
com a África, porque para além da relação afectiva tinha lá estado. No início dos anos 90 
começou a ter contacto com a África e a Escola começou a candidatar-se a projectos, 
fundamentalmente, na área da reciclagem de professores do Ensino Básico e na produção de 
materiais didácticos para trabalhar com os professores.  
 
Nestes projectos de formação de professores estiveram envolvidas também outras escolas, para 
além da nossa, como a de Leiria, etc.  
 
A.C.: Então o acesso à Cooperação é através do Prof. Raul Fernando?    
C.: É assim…estes projectos eram projectos em que a escola ganhava os projectos e depois eram 
necessárias valências de várias áreas: Matemática, Língua Portuguesa, Expressões, etc. Todas as 
áreas do Ensino Básico, aqui dentro eram solicitadas para fazer trabalho.  
 
Eu como estava numa área de interface entre a Matemática e as Tecnologias, fui convidado. Eu 
estava disponível para ir para África, porque nem sempre os colegas estavam disponíveis e fui 
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para a área da Matemática. Eu acabei por começar a fazer o trabalho de formação de professores 
e de produção de materiais. 
 
A.C. Portanto um convite e um desafio… 
C.: Eu achava que era um desafio. Por um lado, a experiência de formação; por outro o aspecto 
da produção de materiais. Gosto de trabalhar na área da produção de materiais didácticos. 
Sempre gostei e isso desafiava-me a ir para lá. “Como é que se concebe um instrumento de 
Matemática que vá facilitar a aprendizagem?” Eu tinha ideias e queria adaptá-las…Chegar 
lá…Encontrar outra linguagem…Começar a pôr os pés na terra e ter que adaptar.  
 
Não se podiam fazer propostas “malucas” como às vezes se fazem aqui, porque há 
constrangimentos. Não há o acesso aos materiais que há aqui.  
 
Aqui às vezes há propostas de subversão curricular, que não podem ser feitas assim, porque 
depois o efeito que têm é pela negativa, ou seja, os professores acabam por não as agarrar e 
fazem da forma mais tradicional, que é como aprenderam, que é a maneira mais segura que têm 
de fazer. Resultado começa-se a recuar. 
 
A.C.: Foi sozinho ou com a família? 
C.: Fui sempre sem a família, mas muitas vezes com outros colegas da E.S.E. ou responsáveis 
de outros organismos. Em Moçambique estive com um colega da Universidade do Minho. 
Estive com outros colegas de outras escolas, já que cada docente dava uma área curricular 
específica. 
 
A.C.: Nunca tinha estado em África? 
C.: Não. O primeiro país para onde fui foi Cabo Verde. 
 
A.C.: Então como era o imaginário que tinha de África? 
C.: É uma pergunta engraçada. Não tinha nenhuma ideia concreta sobre África. Não tinha 
estado lá na guerra. Nunca tinha estado fora. Não tinha assim nenhuma representação em 
especial. 
Quando aterrei em Cabo Verde fiquei um bocado…porque as pessoas dizem que Cabo Verde 
não é África…África é a Guiné-Bissau…fiquei…vi tudo seco e árido, pensei que estava a 
aterrar na lua. Pensei “estou a aterrar na lua”. Era tudo novo para mim. Era uma experiência 
engraçada. 
Aquele cheiro…mais na Guiné-Bissau, a terra molhada. Tenho como recordação a afectividade 
das pessoas. 
 
A.C.: Entre o que imaginou e a realidade… 
C.: Adaptei-me! 
 
A: C: Onde é que ficava alojado? 
C.: Geralmente íamos em missões curtas de 15 dias. Ficávamos alojados em hotéis. Na Guiné 
ficamos alojados no Bairro da Cooperação; em Maputo ficamos num hotel pago pelo Ministério 
da Educação; em Cabo Verde e S. Tomé, também. Em Timor, fiquei no espaço da missão 
humanitária, onde estavam os enfermeiros, os GNR’s e outras pessoas que tinham ido na 
missão.  
 
A.C.: Havia escassez de bens alimentares? 
C.: Nem por isso. 
 
A.C.: Conhecia a estrutura e funcionamento dos serviços da Cooperação? Perante um 
problema sabia com quem devia contactar?  
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C.: Podíamos contar sempre com a Embaixada. Eu conhecia pouco da cooperação, porque a 
parte institucional ficava a cargo dos outros colegas. Eles faziam contactos com os responsáveis. 
Eu era uma pessoa de terreno, que actuava. Estava sempre em segundo plano. 
 
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
 
A.C.: Pode explicar-me como funcionava o projecto que iniciou em 1991? 
C.: Íamos dar formação aos professores do Ensino Básico, pelo que me desloquei diversas vezes 
aos PALOP’s e numa fase mais recente a Timor. Fui 3 vezes a Moçambique; 3 vezes à Guiné, 1 
vez a S. Tomé, 3 vezes a Cabo Verde e 1 vez a Timor. A Angola nunca fui, mas irei 
provavelmente, ainda este ano num outro projecto. 
Em Timor dei aulas e fiz a reciclagem dos professores do 1º Ciclo.  
 
Nos outros países dei formação e construí materiais didácticos, em parceria com os docentes 
locais. Depois íamos testar os materiais. Não elaborámos propriamente manuais, digamos que 
eram mais guias de aprendizagem, guias de apoio aos professores, como por exemplo guias de 
estatística.  
 
A E.S.E. entrou para a cooperação através da Gulbenkian, quando surgiu então o projecto com 
os PALOP’s. Aqui a cooperação com a Guiné começou com o GAERI. 
 
A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
C.: Havia outros cooperantes que estavam no Bairro dos Cooperantes, onde por vezes ficávamos 
alojados, isto no caso de Bissau. 
 
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte das direcções das escolas ou de outras 
entidades? 
C.: Normalmente éramos recebidos pelos directores das escolas. Às vezes havia responsáveis do 
Ministério, mas isso dependia do tipo de projectos que estavam em curso. 
Em Moçambique havia responsáveis do Ministério envolvidos, pessoas com cargos políticos.  
Na Guiné, também, era fácil contactar com as pessoas do governo. Éramos sempre bem 
recebidos. Havia cordialidade e muita proximidade. 
 
A.C.: Como era tratado pelos restantes professores? 
C.: Nunca houve problemas. Mas, nós como ficávamos no bairro dos cooperantes, acabávamos 
por nos relacionar pouco. Havia um certo fecho da nossa parte. 
Estávamos no bairro, depois íamos dar formação e vice-versa. Era um clima pesado, húmido. 
Trabalhávamos durante 6 horas. Ficávamos cansados e já não havia vontade para fazer mais 
nada. Sempre a suar; sempre aquela humidade. Voltávamos ao bairro, descansávamos um 
pouco, voltávamos à formação. Acabávamos por ter pouca relação com as pessoas. 
  
As aulas lá começavam muito cedo por causa do calor, julgo que a partir das 7.30h ou 8 horas. 
Eu sempre senti por parte das pessoas uma grande avidez, por tudo que viesse de novo, por tudo 
que era novo. 
 
Por outro lado, nós íamos aprendendo que às vezes as pessoas não estavam bem, que não davam 
o rendimento que, era suposto, darem. Mas depois vamo-nos apercebendo da realidade 
africana…Uns come mal. Havia pessoas que a meio da manhã estavam exaustas, porque tinham 
andado muito a pé. 
 
Isto tudo eram as condições que nós nos íamos apercebendo e portanto não víamos logo o 
rendimento, por causa dessas razões e lá íamos aprendendo a lidar com elas. 
Íamos ao mercado e tal…víamos como é que as coisas funcionavam. Aqueles pequenos 
períodos davam para percepcionar a realidade. 



 360 

 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
C.: Sempre que era preciso a embaixada dava-nos apoio. Mas não me lembro, por exemplo, de 
ter ido pedir papel à embaixada. Na Guiné era mais a questão dos transportes. Era necessário o 
jipe e isso era polémico, porque estava sempre requisitado para inúmeras coisas e claro, não 
dava para tudo. 
O contacto mais próximo com a embaixada foi sobretudo em Bissau.  
 
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
C.: Eu estive sempre períodos muito pequeninos e tive sempre uma relação diferente com a 
África, a dos meus colegas que já lá tinham estado. Eles viam e sentiam determinadas coisas 
que só as via através deles. Não as sentia na realidade. Eu estive sempre de fora. 
 
Sentiu-se professor cooperante ou apenas professor? 
C.: Eu senti-me sempre professor cooperante Senti-me sempre de fora. Às vezes falava sobre 
isso com outros colegas que iam comigo e que já tinham estado em África, homens que já 
tinham feito o serviço militar, ou mulheres de homens que tinham feito o serviço militar. Essa 
gente era diferente de mim, porque tinha uma ligação afectiva forte com a África. Eu não tinha. 
Mas, houve uma altura em que estive, de uma forma intensa, mais ligado à cooperação, que foi 
entre 1993 e 1999. Depois parei. Fui para Timor. Depois disso fui mais duas vezes à Guiné. 
 
A.C.: Timor, porquê? 
C.: (risos). Foi um desafio que foi feito e a E.S.E. participou nesse desafio, que foi a 1ª missão 
de actualização dos professores falantes de português, do 1º Ciclo, já que muitos vinham da 
antiga administração portuguesa e alguns deles tinham estado anos na montanha e precisavam 
de fazer uma actualização científica e metodológica. A incidência do programa foi na Língua 
Portuguesa.  
 
As outras áreas foram chamadas, para serem abordadas, sempre na perspectiva do uso da Língua 
Portuguesa, como por exemplo: “A Matemática e o uso da Língua Portuguesa”; “ As Artes e o 
uso da Língua Portuguesa”; portanto eu fui trabalhar a Matemática, mas na perspectiva do uso 
da Língua Portuguesa; discutir problemas; falar e não propriamente resolver equações. A língua 
era o centro. Levamos daqui uma equipa interdisciplinar e eu fui pela E.S.E. de Setúbal, para 
área da Matemática.  
 
Eu estava sensibilizado por aquelas questões que tinham decorrido em Timor e contactar com 
aquela realidade foi uma experiência muito forte. 
 
A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
C.: Um dos meus maiores receios era com as doenças. Tinha medo do paludismo. Por isso pedia 
todas as informações sobre a comida, águas, saladas, etc. Tinha muito cuidado com a 
alimentação. Talvez por isso nunca tenha ficado doente com o paludismo. 
 
Em Moçambique tive algum medo por causa das questões relacionadas com a segurança, mas 
apenas durante algum tempo. Ao fim da tarde começava a anoitecer e era complicado andar na 
rua. Quando estávamos duas ou três pessoas ainda nos aventurávamos a sair. Quando estava 
sozinho não saía. A partir das 18 h havia muita insegurança, aliás havia mesmo problemas. 
 
Em S. Tomé, lembro-me de andar às escuras e de tal maneira que caí num buraco (risos), mas 
não havia problemas com a segurança. Faltava a luz e nunca tive medo. 
 
Na Guiné nunca tive medo. O medo prendia-se com as questões de saúde (risos). 
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A.C.: Então e a atracção? 
C.: Era a avidez, a simpatia das pessoas; o quererem aproveitar tudo o que pudessem daquela 
formação. 
 
A.C.: Que papel desempenhou, enquanto cooperante, entre uma metrópole colonizadora e 
as ex-colónias? 
C.: Para mim é muito difícil analisar isso, porque eu não tive uma experiência anterior. Aquilo 
que vejo e que sinto nestes países, dependendo da intensidade das experiências, é que há um 
grande carinho pelos portugueses. Acho que gostam de nós, da língua, portanto dos costumes. 
Acho que para mim foi uma aprendizagem engraçada a minha ida à África. 
 
No início fazia-me uma certa confusão. Eu tinha tomado parte em muitos movimentos anti-
colonialistas e portanto para mim significava ir ajudar e portanto a solidariedade. Não sabíamos 
muito bem qual seria a reacção das pessoas dado ter-se saído de um longo período colonial. Não 
se sabia se haveria alguma reacção contra o “branco”, alguma animosidade. Mas feito o 
contacto, no geral senti sempre que havia receptividade e que as pessoas não estavam contra. 
Nunca senti qualquer tipo de racismo. 
 
Nunca ouvi comentários sobre o papel de Portugal, enquanto metrópole colonizadora. Às vezes 
pensava nisso, mas o dia a dia era tão cheio, que nem tinha tempo para me ocupar do assunto. 
 
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
C.: A missão era a de dar formação aos professores. As missões duravam entre 8 a 15 dias. O 
máximo que estive foi em Timor e foi um mês. 
Depois os professores de lá vinham cá, por períodos de 3 meses. Eles cá tinham aulas e nós 
dávamos matéria das áreas curriculares do Ensino Básico. Depois tinham cadeiras de 
metodologia, na área das Ciências da Educação; tinham as matemáticas, as ciências, português, 
artes e um módulo de Ciências de Educação que englobava a psicologia e a sociologia. 
 
A.C.: Os formandos voltavam à África? 
C.: De um modo geral sim. Penso que houve uma vez ou duas, em que ficou por cá alguém, mas 
de um modo geral voltavam. 
Depois nós íamos lá e encontrávamo-los em contexto de trabalho. Quando eles chegavam lá iam 
formar outros. Cá faziam uma especialização, uma reciclagem intensiva. 
Sei que houve projectos cá na E.S.E. em que alguns ficaram com o grau de bacharelato ou até 
de licenciatura, depois de terem feito os módulos todos. Eu não estive ligado a esse projecto.  
 
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
C.: Penso que contribui ao ter dado formação aos professores. Acho, também, que se perde 
muita coisa pelo caminho. Mas, aqui, em Portugal, também se perde muita coisa. Acho que tem 
muito a ver com as pessoas. 
 
Nos países maiores como Moçambique ou Angola, acho que estes processos são mais 
complicados e difíceis, porque entre o chegar, o fazer e a desmultiplicação há um longo 
caminho. Fazer uma acção de formação em Luanda ou no Maputo e depois esperar que aquilo 
se desmultiplique para o país todo é complicado. È difícil chegar às pessoas e estas às outras e a 
outras… levarem materiais, porque os recursos são escassos...São poucos... 
 
Terem papel… e outros recursos. Não há…para além dos gastos que isso implica, há pessoas 
deslocadas a 200Kms do seu local de origem, portanto acho que aí se perde, fundamentalmente, 
para aqueles que passam pela formação ou seja a desmultiplicação perde-se muito.  
 
Nos países mais pequenos, há mais condições para a desmultiplicação e com alguma qualidade. 
 
Bloco F: Lógicas de acção 
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A.C.: Adaptou-se bem à profissão e aos projectos em que esteve sempre envolvido? 
C.: Sim. Eu tenho estado em variadíssimos projectos. Há projectos que até não são pagos. Por 
exemplo, o projecto Minerva de 1985, eu agarrei-o porque gostava e não era pago. Trabalhava 
para lá das minhas horas. 
O projecto de Timor foi um projecto fundamentalmente dado de nós. Fomos nós a superar as 
despesas que tivemos. 
 
A.C.: Dava apenas aulas ou exercia outras funções? 
C.: Dei sempre formação. Em Timor dei aulas, formação e fui coordenador do projecto. 
 
A.C.: Então se foi a todos os países, que comparação é que faz entre S. Tomé e Príncipe, 
Cabo Verde e Guiné-Bissau? 
C.: O nosso conhecimento é muito limitado, porque geralmente estamos 15 dias ou às vezes 
uma semana nesses países. Estamos fechados dentro do trabalho da educação com aquelas 
pessoas. Contactamos um pouco com o povo, no dia a dia e portanto ficamos sempre nos 
grandes centros: Maputo, Bissau, Praia ou Mindelo. Trabalhei mais no Mindelo. Na cidade da 
Praia estive num congresso. 
 
Ao nível do desenvolvimento e organização do sistema educativo, digamos que é Cabo Verde, o 
melhor; Moçambique é um mundo; desmultiplicar uma coisa em Cabo Verde é relativamente 
fácil e os custos são menores, ou seja são sempre grandes para o país dadas as carências; mas 
agora desmultiplicar uma coisa destas em Moçambique e Angola é completamente diferente.  
 
A.C.: Como eram as condições de trabalho nas escolas? 
C.: Nós geralmente não íamos às escolas básicas. Dávamos formação aos professores em locais 
centrais, dependentes do Ministério da Educação. Ficávamos em escolas profissionais, com 
algumas condições, com espaços, onde trabalhávamos com professores que iriam ser 
formadores de outros professores. 
 
As minhas experiências em África são muito mais directamente com professores e formadores 
de professores. Mas, aqui na E.S.E. havia colegas que estavam a trabalhar na área dos manuais e 
esses iam directamente às escolas ver o uso que faziam dos mesmos. Os manuais eram 
produzidos e depois testavam-nos. Era importante observar o trabalho dos professores dentro da 
sala de aulas com os alunos. 
 
Por exemplo, em Bissau a Formação era dada na Escola de Formação de Professores 17 de 
Fevereiro. No Mindelo estive na Escola de Formação de Professores. Estas eram razoáveis. 
Tinham as condições mínimas. Mas, nessa altura não havia computadores nas salas. 
 
A.C.: E Timor? 
C.: Foi diferente. Eu fui a seguir ao referendo, em 2000. Foi a primeira missão de Educação a 
seguir à independência. Aquilo estava tudo num estado lastimável. Estivemos em colégios 
religiosos, mas nas escolas faltava muita coisa; faltavam portas, janelas…faltava tudo. Foi uma 
experiência diferente, mas muito gratificante, do ponto de vista afectivo das pessoas ou do 
ponto de vista profissional. Estava tudo ainda muito vivo e cá ainda havia muita solidariedade 
com Timor. 
 
A.C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
C.: O projecto com a África congregava as duas partes: o ser pago e gostar de participar nele. 
Há a satisfação profissional, nomeadamente a nível da produção de materiais, a nível da 
formação, de conhecer outras realidades, outras culturas e isso é um enriquecimento profissional 
grande e por outro lado há a questão económica que não deixa de ser importante para nós. 
Agora estou envolvido noutros projectos em que não há a compensação financeira e não é por 
isso que não vou participar. 
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A.C: Pensa que o exercício da sua profissão ao serviço da cooperação constituiu uma 
oportunidade de progressão na sua carreira? 
C.: Acho que sim. Trabalhar com grupos diversificados é uma capacidade muito grande, é um 
enriquecimento grande. A formação não é uma chapa que tens para todo o lado. Para onde quer 
que se vá tem-se sempre que adaptar. Ao mesmo tempo acabamos por dar valor à avidez 
daqueles professores para a aprendizagem. A formação lá não tem nada a ver com o que nós 
vemos aqui. 
 
Eu levava os meus materiais e serviam. Havia colegas que já tinha ido antes e que conheciam a 
realidade e com quem nós discutíamos aqui e preparávamos os materiais. Nunca caí assim de 
para quedas, sem ter ideias. Eu tinha sempre o cuidado de trocar impressões com os colegas que 
tinham estado lá a dar formação. Tinha uma grande preocupação a nível da selecção dos textos, 
das propostas de trabalho que permitiam fazer uma primeira aferição daquilo que eu ia fazer. 
Havia sempre colegas daqui da escola com mais experiência do que eu.  
 
A.C.: Sentiu satisfação com os projectos que desenvolveu? 
C.: Sim. Embora, há muitos …(silêncio) …Senti bastante desorganização…As coisas iam e 
depois não se sabia onde estavam. Os manuais ficavam armazenados…ficavam nos 
contentores…estragavam-se…apareciam no mercado paralelo...enfim! 
 
Havia muito esse problema de as pessoas queixaram-se, porque aqui produziam-se os materiais 
e depois a distribuição era complicada. 
Os materiais enviavam-se através da Gulbenkian e passados 3 meses chegava-se lá e ninguém 
sabia de nada. Ninguém conhecia. Tínhamos que voltar a fazer umas fotocópias e distribuíam-
se.  
 
Era um trabalho que se perdia, devido à burocracia, à inoperância…com aqueles aparelhos 
muito pesados do Ministério da Educação. 
 
Havia pouca preocupação. É claro que isto não pode ser aplicado a todas as pessoas como é 
evidente. Uma máquina pesada que nós também temos, mas que lá se sente mais e que é uma 
pena, porque se desperdiça muito daquilo que se faz, porque a seguir não há a desmultiplicação 
que se pretendia. E isto tudo são perdas. 
 
Estes sistemas têm sempre perdas em linha de conta e isso porque tudo que se faz não é 
aproveitado, o que significa perdas…porque se chegares lá e tiveres de fazer tudo como se fosse 
a 1ª vez…quer dizer…não dá!   
 
A.C.: Como eram as suas relações com os organismos locais? E com os outros professores?  
C.: Eram boas e os projectos que desenvolvemos foram sempre em parceria com os locais, para 
que tivessem algum sentido. Numa das vezes que fui à Guiné, durante uma semana, fui num 
projecto interdisciplinar. Tinha por base agarrar as temáticas de uma forma transdisciplinar e 
depois ver através de cada disciplina, como podíamos tratar alguns problemas que se viviam, 
como era o caso do insucesso.  
 
Nessa altura trabalhei em conjunto com a colega das Ciências e depois com o colega das Artes. 
Isto permitia uma abordagem dos temas diferente…a sua decomposição…vamos lá …e a sua 
relação com cada uma das disciplinas do currículo. Foi um trabalho interessante de se fazer no 
ensino básico, porque há uma grande correlação entre as matérias. Não há ainda uma grande 
compartimentação.  
 
Portanto era importante trabalhar a partir daí e isso até ajudaria em algumas dificuldades que se 
iam sentindo. Os professores nem sempre dominavam a língua portuguesa e na Guiné isso 
notava-se mais. Aí contactei mais com os formadores de professores e aí já havia um domínio 
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da língua portuguesa. É evidente que se contactasse com os professores do 1º ciclo esse 
problema ir-se-ia colocar. Eles têm dificuldade. 
Havia um certo cuidado em falar com as pessoas; o falar devagar e repetir por outras palavras de 
modo a que entendessem. 
 
A: C: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países serem muito similares ao 
português? 
C.: Os sistemas educativos deles não são propriamente cópias dos nossos, mas há algumas 
semelhanças. No Ensino Básico há, por exemplo, no primeiro ciclo, um ano a mais que o nosso; 
o nosso é de 4 anos e o deles é de 5 anos. Não sei se são todos por igual. Mas, os grandes temas 
do Ensino Básico não variam. 
 
A.C.: Como eram os programas? E os manuais?  
C.: Os programas que existiam eram os que serviam de base aos guias de aprendizagem que 
elaborávamos. Tínhamos os programas e o desenho curricular das disciplinas. Depois 
detectávamos as áreas onde tinham ocorrido mais mudanças. Os guiões eram produzidos para 
zonas do currículo que tinham sofrido alterações e que precisavam de mais apoio; alterações ao 
nível dos novos conteúdos e adaptações metodológicas. Criámos os guiões que iam para as 
zonas mais “difíceis” de abordagem curricular.  
 
Nós trabalhávamos muito nos manuais através das ideias que iam aparecendo aqui em Portugal, 
ideias de inovação curricular. As áreas temáticas eram semelhantes. 
 
A E.S.E. esteve envolvida no projecto “Consolidação dos Sistemas Educativos” e que foi um 
projecto que demorou muitos anos e nesse projecto produziram-se muitos materiais, em termos 
de guias metodológicos para as diversas áreas curriculares. 
Esse projecto “Consolidação dos Sistemas Educativos” era apoiado pela Gulbenkian e passava 
pela produção de manuais e formação de professores. Depois havia a validação desses manuais 
no terreno. 
 
Produzíamos cá e depois trabalhávamos lá com os formadores. Os guias eram produzidos com 
base nesses programas; depois enviávamo-los para lá e trabalhávamos durante 15 dias, quando 
aí nos deslocávamos, para os experimentar. 
 
A.C.: Elaboraram os programas? 
C.: Eu por exemplo fiz um programa para Cabo Verde para área das tecnologias, qualquer coisa 
semelhante à disciplina de Introdução às Tecnologias de Informação (ITI) que há cá para o 
Ensino Secundário. A disciplina chamava-se “ Utilização dos Computadores”. Havia um 
programa anterior que tinha sido desenvolvido pela Faculdade de Ciências e com base nesse 
programa, fiz uma actualização tendo em conta o que de novo surgia na área das tecnologias. Já 
lá vão mais de sete anos. 
  
Fiz o programa e depois fui ao terreno. Fui às escolas secundárias, ver as condições que tinham. 
As duas escolas secundárias, que visitei, tinham computadores 
 
S. Tomé também nos pediu, por altura do Programa Nónio Séc. XXI, que déssemos apoio às 
escolas no âmbito das tecnologias. Eu ainda tentei, aqui com as nossas escolas, arranjar alguém 
que quisesse ir para lá, mas não encontrei eco, ninguém quis. Sei que depois foi gente para lá, 
porque posteriormente foi criado um Centro Nónio. Quando estive lá não havia nada. 
 
Mas, de um modo geral, nós participávamos na revisão dos programas. Fazíamos os guias 
metodológicos. A nossa ida lá, no fundo, era para de certa forma validarmos a linguagem e 
procedermos às alterações que fossem necessárias. Isso durante a nossa estadia lá. 
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Os programas que íamos elaborando iam através de colegas, porque havia sempre gente em 
missão. Outras vezes era o Dr. Victor Adragão que enviava os materiais. Quando se iniciou com 
o correio electrónico, a partir de 1999, foi tudo mais fácil. 
 
Os guias eram produzidos pela equipa portuguesa. Mas havia os homólogos. 
 
A.C.: Pode explicar-me melhor o papel desses homólogos? 
J.D.: Eu nunca estive directamente ligado a essa experiência, porque estive envolvido noutros 
projectos. Mas havia aquilo a que se chamavam os homólogos. Cada professor da E.S.E. tinha 
um homólogo: o homólogo de Matemática, de Ciências Naturais, da Língua Portuguesa, entre 
outros. Estes homólogos eram o contacto privilegiado com as instituições, com os outros 
professores, etc. Participavam na elaboração dos materiais didácticos. Ajudavam a adaptar os 
materiais à realidade local e ajudavam na experimentação dos mesmos. 
 
A.C.: Os professores seguiam esses guias? 
C.: Os guias tinham um mérito, que era o de apresentar novas ideias com que as pessoas 
contactavam. Introduziam novos conceitos e formas diversificadas de serem trabalhados; valiam 
pelas ideias novas que continham. Punham as pessoas a pensar nisso. Isso entrava em 
contradição com os métodos com que eles tinham sido ensinados. 
 
A nível da Matemática isso notava-se muito. As pessoas tinham aquela representação da 
Matemática, da repetição e tal e da compreensão e dos conceitos pouca…Eles, tal como nós têm 
o problema da Matemática…a questão do insucesso...O problema da Matemática, não é só 
português.    
 
A.C.: Já que tem bastante experiência nesta área como percepcionou as políticas 
educativas nestes países? Acha que através da Cooperação há a externalização das nossas 
políticas educativas? 
C.: Eu acho que corremos algum risco de exportar as nossas políticas educativas, as nossas 
perspectivas, que nem sempre são adequadas. Sempre com a melhor das intenções, sem dúvida. 
 
Nós levamos sempre grandes expectativas quando vamos para esses projectos. Toda a gente as 
leva e ainda bem que as leva, porque se fossemos sempre a pensar que aquilo não teria efeito e 
que se calhar falhava, isso era meio caminho andado para que as coisas não corressem bem… 
não haveria grande força. 
Acho que vamos sempre com a perspectiva de grandes mudanças. Depois a realidade é outra 
coisa. Estes países têm sempre, com grande mágoa, dificuldades. É necessário, primeiro 
resolver algumas necessidades básicas, para depois se chegar a outro ponto. É evidente que não 
é preciso estarmos à espera de resolver as necessidades básicas para dar educação às pessoas, 
mas uma coisa caminha paralela com a outra. 
 
Mas o querermos introduzir novas metodologias choca com os problemas das pessoas a quem 
faltam outras coisas, antes de poderem estar ali a ouvir-nos. Elas fazem o seu esforço. 
 
É evidente que a nossa tendência é a de exportar os nossos modelos educativos. Nós fomos com 
uma perspectiva prudente, por exemplo, na questão da elaboração de manuais. Nós víamos os 
livros deles e tirávamos exemplos. Em Moçambique, trabalhei com o Paulus Guerdes, que 
trabalha no Instituto Pedagógico do Maputo e que tem livros publicados. Os exemplos do 
manual, para explicar as formas geométricas, foram retirados dos desenhos da cestaria 
tradicional.  
 
Eu ia buscar alguns exemplos para pôr nos manuais que estávamos a elaborar, para fazermos os 
exercícios, a nível da geometria. Adequava o modo de colocação dos problemas e aí é que havia 
que ter um certo cuidado. 
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Nos outros países os manuais elaborados em finais de 80 e princípios de 90 eram feitos por 
professores portugueses, incluindo professores da E.S.E. 
 
A minha perspectiva era ir para lá, pesquisar nos livros elaborados por eles exemplos para os 
adoptar. Os livros do Paulus Guerdes não eram bem manuais. Tinham coisas do artesanato. Eu 
tentava recolher materiais que depois dessem para introduzir nos manuais. Os exemplos deviam 
surgir de coisas que eles faziam e que conheciam bem. Na geometria isso era possível. 
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de a ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
C.: Faço um balanço positivo, apesar de todas as dificuldades que por vezes encontrávamos. 
Quando fui a Moçambique fui com o objectivo de montar um centro com computadores, na 
Matola. Fomos montar um centro de recursos local, que se chamava: “Centro de Apoio Local”. 
Aí havia computadores, uma fotocopiadora. O nosso projecto era dar formação às pessoas que 
iam aí trabalhar. Aí havia condições, mas normalmente, havia dificuldades, mesmo em 
Moçambique. 
 
Da segunda vez que fui, por 15 dias, já levei muita coisa, até porque já sabia que era comum 
faltar a electricidade e portanto não haveria computadores. Eu estava uma semana à espera de 
resolver esse problema da electricidade; quando havia electricidade não havia retroprojector; 
quando havia retroprojector não havia electricidade. E também nem sempre havia giz, nem 
apagadores.  
 
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência como cooperante o que diria?  
C.: Foi um enriquecimento pessoal muito grande. 
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
C.: Da parte deles há uma grande avidez por tudo que é nosso. Aqui há vários sítios onde se 
pode ir fazendo formação, lá não e quando aparecem estas oportunidades agarram-nas. Aliás, os 
professores já eram previamente seleccionados. Era como se fossem representar um grupo, o 
país e portanto sentiam uma grande responsabilidade e não faltavam.  
Essas pessoas já tinham uma certa formação, ainda que baixa e o nosso contributo era a de a 
aumentar. A maior parte dos formandos tinham um outro emprego, porque eram mal pagos.  
Soube recentemente que, na Guiné, os funcionários públicos estavam, às vezes, 2 ou 3 meses 
sem receber salário. 
Dadas estas condições, às vezes faltavam à formação. Tinham que lutar pela sobrevivência. 
Notei que às vezes havia um atrito latente, nas pessoas, que tinha a ver com as condições 
económicas. Tinham que sair para ir fazer outros trabalhos. Com o tempo fui-me apercebendo 
dessas realidades.    
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
C.: Não. Fui sempre bem tratado por toda a gente. Aborreci-me às vezes, um pouco, com aquilo, 
sobretudo quando estávamos à espera de encontrar os materiais e não havia nada. Fui algumas 
vezes para o Ministério da Educação, por causa dos materiais e eles acabavam por estar lá. Isto 
até aconteceu mais em Moçambique. 
 
Na Guiné sei que os manuais não chegaram atempadamente, mas não foi comigo, foi com 
outros colegas. Os manuais não eram distribuídos, mas andavam à venda no mercado paralelo 
(risos); compravam-nos.  
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
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C.: Acho que existe uma desarticulação entre os organismos que tutelam a cooperação. Há 
muita burocracia pelo meio e os projectos não se desenvolvem. Às vezes em vez de ocorrer um 
complemento de esforços, até parece que há concorrência. Vais falar com um e depois com 
outro e com outro…. E não recebemos uma imagem segura da Cooperação. 
 
Portanto, dado até termos uma língua comum… pela tradição que temos de ligação à África, 
acho que perdemos muitas oportunidades para trabalhar com eles. Depois aparecem os 
franceses, os ingleses, os chineses, cheios de coisas para fazerem, quando até têm uma distância 
cultural muito grande; mas porque, possivelmente, têm outras condições, ultrapassam-nos.  
 
Nós sabemos que não temos um país rico. Basta ver as condições dos nossos centros culturais 
por lá; não são iguais aos dos franceses, por exemplo. Eu visitei alguns centros culturais e estou 
a lembrar-me do de S. Tomé. Para se trabalhar, trabalhava-se no Centro Cultural Francês, 
porque tinha mais condições materiais; pelo menos havia um retroprojector em condições. 
 
Aquilo que eu vi revela um certo espírito mesquinho de “capela”. Há um senhor de um 
determinado ministério que tem um “poderzinho” e ao lado está outro de outro ministério com 
outro “poderzinho” e os poderzinhos chocam-se, constantemente em pequenas coisas. Acho que 
isso faz com que se percam oportunidades de intervenção mais adequadas e profícuas nesses 
países. A imagem que sai, não sai boa. Não quer dizer que os outros também façam se calhar 
melhor, mas como se calhar tem melhores recursos e são mais organizados conseguem mais do 
que nós. 
 
Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido? 
C.: Já está quase tudo dito…Eu acho que em termos de Cooperação, parece-me que houve, 
muitas vezes, uma certa desorganização cá e depois acabava por se reflectir lá. Nem sempre a 
cooperação portuguesa estava ao nível daquilo que esperávamos que estivesse para responder 
aos problemas. Isso não me entusiasmou muito. 
 
Bem, mas avançando…a E.S.E: vai entrar num outro projecto, de grandes dimensões, para 
funcionar durante 3 a 4 anos com Angola. O projecto é, também, para formação de professores e 
produção de materiais. Mete educação à distância e é através de uma plataforma de E-learning  
 
A.C. Falamos tanto em projectos e gostaria, antes de finalizarmos esta entrevista, que me 
explicasse esse processo de concurso. 
C.: Nós já concorremos aos projectos sozinhos e em parceria com empresas, nomeadamente 
com Angola, ganhámos um projecto em parceria com uma empresa. 
 
Actualmente muitos projectos que estão em concurso já estão empresas metidas nisso, ou seja, 
que só trabalham nessa área e que depois contactam com as instituições. 
 
Agora, concorrer a projectos só com base nas ideias e na boa vontade não funciona. Há já 
muitas empresas a trabalhar para lá e só na área dos projectos. 
 
Aqui na E.S.E. uma das pessoas que dava mais atenção aos projectos era o Raul Fernando que 
já faleceu; a Maria José Brito, das Artes, estava sempre na linha da frente, mas já se reformou. 
Havia 3 ou 4 pessoas que davam a alma aos projectos. Neste momento é o Nelson Matias que dá 
ânimo aos projectos. Mas a percepção que temos é que isto já não é aquele tempo de as 
instituições concorrerem sozinhas. É o tempo das parcerias, das empresas com consultorias por 
trás e portanto são eles a recrutar os professores para a formação e para instituição que eles 
indicarem. Mas é a empresa que gere tudo.  
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A.C.: Acho que poderia levar alguns materiais que considere relevantes para esta 
investigação, nomeadamente algum guia … 
C.: Sim, posso emprestar para fotocopiar este guia para a Matemática e também tenho algumas 
fotografias em suporte digital. 
 
A.C.: Obrigada, assim poderei digitalizar tudo. Acha que a realização da entrevista 
decorreu como tinha previsto? 
C.: Foi boa. Espero que sirva para alguma coisa (risos). Estava à espera que fosse assim. 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
C.: Acho que é muito interessante estudar a cooperação e penso que é mais importante se 
entrevistar pessoas de diversas vertentes. 
 
A.C.: Poderia indicar-me outras pessoas para entrevistar? 
C.: Daqui da escola, acho que deveria falar com o Nelson Matias, que é a pessoa que mais sabe 
sobre cooperação e com a Luísa Solla que esteve em várias missões na Guiné. Também há o 
Jorge Pinto esteve em Cabo Verde. 
 
A.C.: Muito obrigada pela sua atenção. Depois enviar-lhe-ei a entrevista para que a reveja 
ou introduza o que entender. 
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Entrevista: Ergino 

 
Data: 20 de Março de 2006 (Segunda -feira) 
Duração da entrevista: Cerca de 1,5 horas 
 

Bloco A: Legitimação da entrevista 

A.C. Começo por lhe explicitar os objectivos desta entrevista e do trabalho de investigação 
que lhe está subjacente. É uma investigação em Ciências de Educação, na área de 
Administração Educacional, sobre a temática da Cooperação Portuguesa na vertente da 
Educação. Contactei-o dado o cargo político que exerceu, o de Secretário de Estado da 
Cooperação e porque alguns cooperantes me falaram de si, aquando da sua deslocação à 
Guiné-Bissau em 1983.   

Não se pretende avaliar a Cooperação Portuguesa, nem o desempenho dos sujeitos que 
tiveram responsabilidade política neste domínio. 

Não é nenhum estudo encomendado e o entrevistador não toma decisões políticas. 
Garanto-lhe a confidencialidade e o anonimato: nunca serão referidos os nomes próprios 
das fontes de informação, bem como a protecção dos dados. Agradeço antecipadamente, a 
sua colaboração neste estudo.   

A entrevista será gravada e depois far -lhe-ei chegar a transcrição para poder ler e 
corrigir, ou acrescentar o que entender.  

 

Bloco B: Dados profissionais 

Breve apontamento do curriculum vitae: 

Licenciado em Direito e professor jubilado da Universidade Técnica de Lisboa. Exerceu, entre 
outros cargos, o de Secretário de Estado da Comunicação Social; Secretário de Estado para a 
Cooperação e Desenvolvimento; Assessor do Secretário de Estado da População e Emprego; 
Assessor do Secretário de Estado do Turismo; Chefe do Gabinete do Secretário de Estado da 
Informação e Turismo. É autor de inúmeros artigos sobre temas políticos, sociais e económicos. 
Da sua obra literária destacamos:  

Cooperação destino inevitável.  

O novo ciclo da cooperação luso-africana.  

Da cooperação Norte-Sul à cooperação horizontal. 

 CPLP: a importância do Brasil no espaço lusófono.  

A.C.: Exerceu o cargo de Secretário de Estado da Cooperação… 
E.: Eu fui o único Secretário de Estado da Cooperação para o Desenvolvimento que houve até 
hoje. O meu antecessor tinha sido o Dr. Leonardo Matias, que era Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Cooperação. Depois de mim a designação passou a ser a de 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.  
 
A.C.: Quer explicar como é que funcionava a Cooperação nessa altura? 
E.: A estrutura orgânica funcionava assim: o Ministério dos Negócios Estrangeiros tutelava a 
Direcção Geral de Cooperação. O grande criador desta Direcção era o Embaixador Gaspar da 
Silva. Ele está na raiz deste processo. 

Havia o Instituto para a Cooperação Económica, do qual era presidente o Dr. Costa de Oliveira. 
Este exerceu o cargo durante vários anos.  

Esta pasta era de uma delicadeza enorme. Não imagina… aconteciam as situações mais 
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inacreditáveis. Isso acontecia quase diariamente, porque, de parte a parte, havia muitas 
desconfianças. Havia rancores, más vontades...Depois são preciso não esquecer a conjuntura da 
época: o conflito Leste/Oeste. 

Na altura não se podia dizer: “Vou à Guiné”, ou a outro país qualquer, “porque quero ir”.   

Vou dar-lhe um exemplo. A primeira vez que fui à Guiné iam decorrer reuniões de duas 
Comissões Mistas, a Financeira e a outra, digamos, de carácter geral, porque abarcava o resto 
das áreas da Cooperação. Eu ia presidir a essas reuniões. 

A Comissão Mista Financeira tinha como objectivo renegociar a dívida. Havia uma brutalidade 
de dinheiro em dívida e eu tinha que resolver essa renegociação. As equipas eram grandes. Eu 
nem me sentava à mesa das negociações, porque os técnicos que iam tinham muita experiência e 
bastante empenho. Eu ficava a dar instruções. Os técnicos iam-me pondo ao corrente dos 
trabalhos e eu dava orientações, porque no final quem tinha que assinar era eu. Os técnicos eram 
muito empenhados, porque a Cooperação tocava a todos. As pessoas entregavam-se àquilo. 

No segundo dia falei com o Victor Saúde Maria. Era um dos dirigentes, bem como o Nino 
Vieira, em quem notei uma vontade extraordinária de estabelecer uma Cooperação verdadeira 
com Portugal …encontrei uma batalha mais firme, mais clara. O Victor Saúde Maria tinha 
muita lucidez. Era um homem extraordinário. Numa das minhas idas ofereci-lhe um jantar e 
depois ele disse-me: “ Porque é que foi preciso tantos anos de luta para chegarmos a isto?” 

A minha estratégia era a do entendimento. O Senhor Primeiro-Ministro, o Dr. Pinto Balsemão 
entendeu que devia haver só um membro do governo que se ocupasse das relações com a 
África, especialmente com as ex-colónias. Penso que foi um momento de grande impulso para a 
Cooperação. Realmente, passou a haver uma pessoa que só pensava nessas relações.    

A.C.: Dada a conjuntura que me está a descrever, o exercício do cargo era um assunto 
muito delicado? 
E.: Era um cargo muito delicado. Eu falava com os líderes desses países. Tomava nota das 
questões que me iam colocando, sobretudo quando decorriam as negociações a nível das 
Comissões Mistas e depois falava directamente com o Primeiro-Ministro. 

Quando estava na Guiné-Bissau, o Primeiro-Ministro disse-me:” Você é um homem muito 
engraçado!” e eu respondi-lhe: “Então porquê?”. Isto tem a ver com o facto de eu ter embarcado 
para a Guiné apoiado numa bengala. Tinha tido um acidente de viação que me levara à 
hospitalização e à operação de uma perna e ainda não estava completamente restabelecido. 
Instalei-me em casa do Embaixador Luís Menezes Cordeiro por ser mais seguro. Então, fui a pé 
da Embaixada à casa do Primeiro-Ministro, o Victor Saúde Maria, porque não era muito longe, 
cerca de 200 metros. Dizia-me ele: “Você é muito engraçado. Está aí o Ministro da Defesa da 
Checoslováquia e anda com 4 batedores à frente, um carro de segurança, o carro dele e atrás, 
outro carro de segurança. Tanto quanto eu sei o Sr. anda por aí às 2 e 3 horas da madrugada, 
sozinho, a passear por Guiné.” Eu respondi-lhe: “ Sabe os guineenses são boas pessoas e não 
fazem mal a ninguém. Gosto de andar por aí...Vou pensando nos problemas..!” Ele retorquiu: 
“Não faça isso. Não ande a pé por aí sozinho. Veja lá.” Eu disse-lhe: “Ninguém me mata!” 

No fundo ele queria estabelecer paralelismos nas diferentes formas de actuar. Havia segurança. 
Ele ficou muito satisfeito com isso. Era como se eu estivesse em casa. Aliás, eu nunca me cruzei 
com esse Ministro da Checoslováquia. Quando ele passava, eu via aquele aparato todo. Eles 
exigiam isso tudo e nós não. Por isso ele dizia-me: “ Está a ver, nós temos tudo para nos 
entendermos.”Este é o quadro. A tensão era muito grande, todos os dias. 

A.C.: Quais os projectos, em que teve responsabilidade e que considera mais relevantes 
para esta área? 

E.: Em diversos. Mais adiante já falarei disso. 
 
A.C.: Quando aceitou o cargo que finalidades tinha em mente? 
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E.: Eu já tinha estado no Governo com a pasta da Comunicação Social. Quando ocorreu a única 
remodelação governamental feita pelo Dr. Balsemão. Pôs-se o problema de se dar um passo em 
frente no domínio da Cooperação. Até aqui era muito difusa. Nós chegamos à conclusão, no 
PSD, que o melhor era criar-se uma Secretaria de Estado que se ocupasse, única e 
exclusivamente da Cooperação. Ainda se discutiu se haveria de ser uma Secretaria de Estado ou 
um Ministério. 

Entendeu-se, nessa altura, que não se devia dar o passo no sentido da criação de um Ministério, 
porque os países africanos podiam supor que se estaria a reconstruir o Ministério do Ultramar. 
Optou-se pela Secretaria de Estado da Cooperação. Era um receio infundado, porque na minha 
tomada de posse, depois do discurso que fiz e quando fui cumprimentado, todos os 
embaixadores daqueles países acharam que se devia ter criado um Ministério. Com a Secretaria 
de Estado parecia que havia uma espécie de subalternização dos países deles…bom…! 

Criou-se essa Secretaria de Estado para acertar o impulso da nossa política de Cooperação, que 
já estava definida e assumi funções de direcção. Há muito que mexia nessa matéria, mesmo 
dentro do partido; depois porque era angolano; tinha uma grande afectividade por África, que 
era e continua a ser a minha terra; conhecia muitos governantes, o que era importante, porque 
nessa altura as nossas relações com a África eram muito difíceis. 

 

Bloco C: O papel do Estado   

 
A.C.: Gostava que se referisse às finalidades dos programas de Cooperação nesta área. 
E.: As finalidades destes programas já vinham encaminhadas pela Direcção Geral de 
Cooperação, que tinha responsabilidades na área da Cooperação do Ensino e, como disse, pelo 
Instituto de Cooperação Económica. A minha entrada significa que o governo assumiu, 
substancialmente, essas funções e quis reuni-las numa entidade, na Secretaria de Estado da 
Cooperação, uma entidade que só se dedicasse a isso. Já havia acordos assinados, como por 
exemplo, para a área do ensino. Eu já assinei muito poucos.    

Quando fui convidado para o Governo, na altura era Presidente da Comissão das Relações 
Internacionais do PSD. Toda a política internacional do PSD passava pelas minhas mãos. O Dr. 
Sá Carneiro já tinha morrido. Enquanto Presidente da referida Comissão tive sempre toda a 
matéria africana à minha responsabilidade. Conhecia os embaixadores africanos que estavam cá 
e os portugueses que estavam lá. Alguns deles tinham andado comigo na Faculdade.   

Eu, como Presidente da Comissão, tinha um peso significativo no Partido e seria difícil o 
Primeiro-Ministro escolher alguém para o cargo sem me consultar. Na altura o Partido tinha 
força. Só deixou de ter força com o Dr. Cavaco Silva. O Partido fazia ouvir a sua opinião ao 
Primeiro-Ministro. O Dr. Cavaco Silva cortou com essa oportunidade. 

Como era Presidente da Comissão e tinha os dossiers de África todos sob minha 
responsabilidade; sabia o que se passava; ia às reuniões de todos os países árabes; já tinha 
estado em Cabo Verde, então digamos que era o homem indicado para o lugar. 

Quando fui convidado levantei algumas objecções, porque já tinha estado no governo uma vez e 
tinha estragado a minha vida profissional. É uma entrega total. 

 
A.C.: E que objectivos pretendiam alcançar? 
E.: As nossas relações com a África, nessa altura, eram muito complicadas. As pessoas hoje 
falam em PALOP, mas, na altura a palavra não existia e ninguém se atrevia a chamar àquilo 
PALOP. Esses países estavam muito escudados.  

A Cooperação era uma questão que não tinha discussão. Todos os partidos apostavam nisso. 
Havia a convicção generalizada, que era absolutamente necessário retomar as relações com a 
África, ainda que situadas, politicamente, noutro plano. Actuámos sempre com grandes 
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escrúpulos, quer os que me antecederam, eu próprio, quer os que me seguiram. A nossa política 
de valores era a de preservar com grande rigor a independência e a igualdade entre os estados. 

Havia que suportar as pequenas coisas…inesperadas. Mas, os objectivos, grosso modo, eram o 
do entendimento e o de reatar rapidamente as relações de amizade que levassem ao progresso 
daqueles povos. 

Muitos cooperantes estavam ali, nesta missão, ensinavam português ou Matemática, por 
exemplo e não percebiam o resto. Muitos não percebiam o que se estava a jogar ali. Os 
professores queriam ir cooperar. A senhora, por exemplo, foi cooperante, não foi? O que é que 
lhe interessou mais?” 

 
A.C.: De facto eu queria cooperar, ajudar, ensinar. Era muito jovem e para mim aquilo 
era uma experiência extraordinária. Nem sequer me ocorria a ideia que até podia morrer 
com malária. 
E.: Exacto. A maioria funcionava assim. Mas, para nós governantes, não era só isso. Nem para 
nós, nem para eles. Par nós, os senhores cooperantes desempenhavam um papel muito 
importante que era: 1º não deixar morrer a Língua Portuguesa; 2º mantermo-nos em campo, 
porque os cooperantes além de ensinarem, estabeleciam relações sociais e de convívio. Davam-
se com as pessoas e contribuíam, sem querer, para alterar a má ideia que havia contra os 
portugueses. Esta era uma das razões, pela qual os cooperantes eram importantes.  

Eu tratei sempre os cooperantes com grande carinho. Além de irem ensinar, o facto de estarem 
lá, de suportarem aquilo, era de facto uma acção de grande mérito. 

Lembro-me que quando fui à Guiné, visitei os sítios onde estavam os cooperantes como o Lar 
Masculino. Falei com eles. Ofereceram-me um almoço. Eu vi as dificuldades que eles tinham e 
as condições de alojamento, que não eram as melhores. Ajudei a resolver alguns problemas. 
Paguei ao Sr. Embaixador para se comprarem ventoinhas e frigoríficos. Eu disse ao Sr. 
Embaixador: “Veja lá, quantas são precisas…” e paguei. 

Havia ali sempre uma discussão. Nos termos dos acordos competia sempre aos governos locais 
darem alojamento e condições mínimas aos cooperantes, o que não acontecia. Portugal não 
tinha nada a ver com isso.  

 
A.C.: Como funcionavam as relações entre o MNE e o ME para a implementação dos 
programas de cooperação?  
E.: Nos termos dos acordos quem pagava aos professores era a Cooperação, ou seja, o 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e não o Ministério da Educação. Aos países que recebiam 
os cooperantes cabia, nos termos contratuais, instalá-los bem, o que não acontecia porque…as 
dificuldades eram muitas e não valia a pena estarmos a discutir muito esse assunto. Não valia a 
pena estarmos ali no jogo do empurra.   

Quando assumi funções isso acabou. Enviei um telegrama ao embaixador a saber o que é que 
fazia falta. Ele mandou-me um confidencial a dizer que: “Recordo que compete aos países 
receptores…”, eu enviei-lhe outro a dizer que sabia muito bem que acordos tinham assinado, 
mas que enviasse a listagem das necessidades. 

Para mim era, absolutamente, vital, termos lá cooperantes. As pessoas, talvez, nunca pensaram 
no serviço que prestaram, mesmo que involuntariamente. Nunca devem ter pensado nisso. 
Agora, em termos políticos era absolutamente fundamental.  

 
A.C.: Mas havia articulação entre os dois ministérios? 
E.: Não. Eu tomava as decisões que entendia que devia tomar, dada a minha posição política no 
seio do Partido. Eu era amigo íntimo do Primeiro-Ministro. O Ministro dos Negócios 
Estrangeiros deu-me liberdade para tomar as decisões que entendesse. 

Eu desempenhava, no Partido, funções com alguma importância. Politicamente eu tinha 
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capacidade para tomar decisões ou pressionar. Eu dizia a um Ministro quando é que era 
oportuno viajar para a África: “ Você não vai. Não vai…Não é oportuno. Não vá…”. As 
pessoas percebiam que havia uma política que se subordinava a acção e à qual era preciso 
obedecer.   

 
A.C.: Que tipo de apoio era dado aos cooperantes? 
E.: Nós não tínhamos tanto dinheiro, quanto deveríamos ter para a Cooperação. Enfim, os países 
dão o que podem. Enquanto a França não tinha cooperantes, nós tínhamos uns 300 cooperantes, 
mal pagos, mal instalados. Eu nunca percebi, realmente, porque é que os cooperantes iam para 
lá.  

Penso que uns devem ter ido por ideologia. Como tinha havido a revolução aquilo era um 
sonho. Ajudar os outros; a aventura; fugir deste ambiente; arranjar emprego; resolver problemas 
pessoais; por missão…enfim uma variedade de vontades. Outros queriam ir cooperar, ajudar… 

 
A.C: Sabe que das entrevistas que realizei é isso que os cooperantes têm dito.  
E.: Nessa altura a maioria dos cooperantes eram jovens, o que era muito importante. Tudo era 
permitido. Nós não pagávamos tanto, quanto era necessário, porque não tínhamos dinheiro para 
tal. Precisávamos muito dos cooperantes. 
 
A.C.: Quando ocorriam conflitos como é que eles eram resolvidos? 
E.: Em S. Tomé tive conhecimento que havia um problema grave com os nossos cooperantes. 
Eram obrigados a aprender o marxismo (risos). Eles saíam daqui das nossas faculdades (risos) e 
antes de começarem a dar aulas, o governo de S.Tomé dava-lhes umas “lições de marxismo”, 
porque havia uns cubanos, que nem sequer eram licenciados e que ensinavam os nossos 
cooperantes.  

Os cooperantes vieram ter comigo e disseram-me: “ Ó Sr. Secretário de Estado, passa-se isto e 
aquilo com os cubanos e não pode ser…”. Eu fiquei completamente estupefacto, porque não me 
ocorria que tal acontecesse. 

Isso levantava um problema desgraçado, porque os nossos cooperantes faziam queixas do 
género: “Nós somos licenciados. Como é que um desgraçado qualquer, um analfabeto… com 
aquela cassete…e tal …”. Eram conflitos que eram latentes e eu tive que acabar com aquilo. 
Tratei do assunto. 

Falei com o Presidente da República e disse-lhe, de forma implacável: “Eu não aceito isso. Está 
completamente fora de questão. Se eles quiserem ser marxistas de livre vontade, isso é um 
problema deles. Agora que vocês os transformem em marxistas, contra a opinião e vontade 
deles, é que não. De modo que ou o Sr. dá instruções para isso terminar em absoluto, ou retiro 
os meus cooperantes. Não estão cá nem mais uma semana.” Isto passou-se em reuniões, não 
direi secretas, mas privadíssimas, oficiais, mas a dois. Reuniões onde ocorreram discussões 
interessantíssimas, mas que não se podem revelar, nem contar. Digamos que contribui para 
acabar com a influência cubana. 

A.C.: Mas, como é que os cooperantes o contactavam? Como é que se queixavam?  
E.: Uns escreviam, outros queixavam-se quando eu me deslocava ao terreno. Fui várias vezes à 
Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, S.Tomé e Moçambique. Nessas deslocações eu queria 
sempre ver onde estavam instalados os cooperantes. Vi coisas inacreditáveis. Mas, não eram 
falhas nossas. Portugal cumpria sempre com a sua parte que era a de pagar e ponto final. 
 
A.C.: Sabe que uma das críticas que alguns cooperantes, que já entrevistei, fazem, é ao 
funcionamento das embaixadas. Alguns referem que eram mal recebidos. 
E.: Sabe as embaixadas não gostam disso. Como não gostam de receber aí pela Europa fora os 
emigrantes. Mas diga-se que as embaixadas não se fizeram para isso. 
 
A.C.: Mas como é que articulava, em termos de Cooperação, com as embaixadas? 
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E.: Eu, pessoalmente, estava no terreno. Eu ia lá e via. Lembro-me que uma vez estava a visitar 
uma biblioteca e disse: “Há aqui muita gente… Eles podem levar os livros para casa?” A 
resposta que obtive foi a seguinte: “Não, porque roubam-nos”. Eu respondi: “ Peça-lhes para os 
roubarem os livros portugueses. Se nós conseguirmos meter um livro do Eça de Queirós em 
casa de cada um deles é óptimo. É a divulgação da Língua Portuguesa. Diga-me quanto é que é 
e eu reponho todos os meses.” O embaixador referiu ainda: “Ah, já roubaram 50.” Eu respondi-
lhe: “ Não faz mal. Mando-lhe mais 50.Mas peça-lhes para roubarem.” 

Os embaixadores também não tinham muito dinheiro. Isso dificultava o funcionamento das 
embaixadas. As pessoas não sabem, realmente, as dificuldades com que os embaixadores 
vivem, excluindo os das grandes embaixadas.  

Lembro-me que para o 10 de Junho na Guiné-Bissau, enviei os víveres, tipo: caldo verde, 
chouriço, etc. Enviava tampinhas para as cervejas, porque não havia e assim podiam beber 
cerveja. Eu preocupava-me com essas coisas, mas há pessoas que não estavam para se 
preocupar com tal (risos). 

 
A.C.: Que tipos de apoio deram para a implementação das políticas educativas nos 
PALOP? 
E.: A nossa preocupação central era a questão da Língua Portuguesas. 

Lembro-me da primeira conversa que tive com o General Nino Vieira e ele disse-me: “ Quero 
pedir-lhe um favor. Todo o dinheiro que tiver para a cooperação canalize-o para o envio de 
professores. Mande-nos gente.” Havia essa necessidade de professores. 

Em todos esses países, tirando o caso de Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe, a Língua Portuguesa 
era a língua de unidade nacional. Mesmo nas situações mais aguerridamente contra Portugal, os 
governos nunca rejeitaram a Língua Portuguesa. Era fundamental falar português. Percebe-se 
porquê. Não era para serem simpáticos. Era uma defesa deles. Num país como Angola, por 
exemplo, sem uma língua de unidade, a Língua Portuguesa constituía um factor de unidade. Há 
trinta e tal etnias, cada uma com a sua língua.  

Nesses momentos, ainda muito vivos, de anti-portuguesismo, em alguns casos mesmo militante, 
quase ofensivo, em algumas situações, eles nunca puseram o problema de deixar de falar o 
português. Daí a necessidade de professores portugueses. 

A Cooperação para eles era muito importante. Depois faziam algumas cedências. Os países de 
Leste gostariam que não se ensinasse o português, mas as suas línguas. Muitos dos quadros dos 
países africanos tinham feito a sua formação nos países do Leste europeu.  

 
A.C.: Como decorriam as negociações para os acordos? 
E.: A conjuntura da época merece ser explicitada. Existia uma disputa de influências entre o 
bloco de Leste e o mundo ocidental. Esses países eram apoiados pelos países do Leste europeu. 
Digamos que podemos falar numa certa abundância de cooperação, de apoio. Por outro lado, 
eles jogavam muito bem com isso. Eram peritos no chamado “bargaining-power”. Aliás o 
Terceiro Mundo especializou-se nisso. Trabalhavam com uma certa mestria e se nós não 
déssemos, eles ameaçavam e iam buscar a outro lado. Uns faziam marcha-atrás. Esta era uma 
situação muito difícil. As nossas propostas eram cautelosas. 

Por outro lado, a questão da descolonização estava muito viva. Quando fui à Guiné-Bissau, em 
1982, tinham passado 8 anos, senti que estava tudo muito vivo. Havia muita electricidade 
política. Em Angola a situação era idêntica. Nós negociávamos as deslocações a Angola. Tinha-
se que explicar muito bem, porque é que se ia lá, o que é que se queria e depois discutia-se e 
negociava-se. Acontecia muitas vezes que, nas vésperas do embarque, ocorria qualquer fricção, 
ainda que mínima, mas suficiente para desfazer o processo...às vezes pequenas tácticas para 
fazerem valer o seu poder… 

Conto-lhe um pequeno episódio. Uma vez eu estava para embarcar para Angola e nesse dia o 
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Embaixador disse-me para não embarcar, que não me queriam lá. Depois já não era bem isso, 
era por um mal-entendido. Isto acontecia com muita frequência. 

Lembro-me que quando fui presidir à primeira Comissão Mista de Cooperação Luso-
santomense, o discurso do Ministro, um médico, um homem muito inteligente, de quem hoje 
sou amigo, foi de uma violência brutal. Eu levava um discurso escrito e já nem o li. Discursei de 
improviso, respondendo-lhe nos mesmos termos, com a mesma brutalidade. À noite, ele disse-
me: “ O Sr. é um homem muito duro”. Eu respondi-lhe: “Não. Só quero saber uma coisa. O Sr. 
quer falar para o passado, ou quer falar para o futuro, para a frente. Se quer falar para o futuro, 
para a frente, vale a pena continuarmos. O passado não me interessa nada.” Depois tornamo-nos 
amigos até à actualidade. 

Era necessária uma grande convicção para não se baixar os braços e negociar-se. Era preciso 
ganhar tempo…Ter uma grande afectividade, muita convicção nesta actividade, para mim e para 
o governo.  

 
A.C.: No esboço das políticas de cooperação há entendimento prévio com outras 
organizações internacionais? 
L.F.: Não, nessa altura não havia nada. As negociações eram bilaterais. Havia uma grande 
influência do Leste europeu, até porque muitos quadros tinham feito a sua formação nesses 
países.   

Entre 1975 e meados de 80, a política de Cooperação, em Portugal, não estava teorizada. Havia 
as direcções gerais. Os governos sucediam-se. Não havia uma linha condutora, coerente. A 
Cooperação começou a definir-se mais com o Dr. Leonardo Matias, meu antecessor. Comigo o 
governo apostou numa pessoa que iria teorizar, esquematizar e assumir a responsabilidade da 
Cooperação.  

O caminho era difícil. Por exemplo, no caso da Guiné: era um país estrategicamente muito 
disputado. Está ali o golfo da Guiné. A França também tinha ali os seus interesses. A história do 
golfo da Guiné…projecte isto para o mar! Hoje, esses dados não têm importância nenhuma, mas 
na altura tinham. Portanto, só isso explica que o Ministro da Defesa da Checoslováquia fosse lá 
e tivesse aquele aparato…aquelas coisas. (risos). 

Se olhar para o mapa e localizar o Atlântico, encontra o Golfo da Guiné, desça um pouco e 
apanha-se Cabo Verde, S. Tomé e Angola. Há logo aí, três pontos importantes no Atlântico. Na 
época era assim…havia uma grande disputa. 

Depois é preciso não esquecer que decorreram 13 anos de guerra. Existiam muitos rancores. 
Milhares de sujeitos morreram…Famílias que desapareceram…Eram feridas em aberto. Era 
preciso sará-las rapidamente para se restabelecer a confiança. Daí as nossas dificuldades. 

Depois, a forma como decorreu o processo de independência desses países…complicaram o 
processo. 

 
A.C.: Mas voltando às negociações…Gostaria que me explicasse melhor como decorriam 
as negociações. 
L.F.: Vou dar-lhe um exemplo. Em Junho, decorria a reunião da Comissão Mista Luso-Cabo-  
verdiana. Em Abril via quais eram os dossiers que iriam ser alvo de discussão e começava a 
prepará-los. Quando íamos levávamos as nossas propostas. Eu levava sempre uma comitiva 
com dois delegados de cada Ministério (de acordo com as matérias em discussão). Discutia-se 
no terreno. Cumpríamos o protocolo instituído para o efeito.  

As negociações decorriam durante meses e estavam a cargo do Director Geral da Cooperação e 
do Presidente do Instituto de Cooperação Económica, designados por mim. Eles, por sua vez, 
subdividiam, em grupos de trabalho/discussão, os técnicos da sua confiança para trabalharem 
nas matérias. Eu ficava à retaguarda... a apagar fogos…Havia assuntos que tinham de ser 
tratados, pessoalmente, por mim, como por exemplo quando implicava falar com o Primeiro-
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Ministro ou com o Presidente da República. 

Os dossiers eram complicados. À noite eu sabia o que se tinha passado e discutíamos as 
orientações a tomar. Eu tinha autonomia absoluta para as negociações. Tinha poder para isso e 
tomava as decisões que entendia serem as mais correctas. À noite analisava os dossiers todos. 
Quando estava tudo negociado eu aparecia para assinar os acordos.   

Dou-lhe um exemplo concreto, o que se passou com o Centro Cultural de S.Tomé. Quando 
cheguei a S.Tomé, o Presidente da República disse-me: “Tenho uma má notícia para lhe dar. O 
Comité Central do Partido decidiu que não há Centro Cultural nenhum.” 

Nessa altura ia a passar um navio português e eu ameacei que retiraria os trinta mil livros que 
tinha lá: “ Se o seu governo não quer, eu levo os livros de volta.” 

Ele sugeriu-me que erguesse um centro cultural misto, luso-santomense. Eu insisti dizendo que 
queria um centro Cultural com a designação de “Centro Cultural de Portugal”. No dia seguinte 
voltei a falar com ele e ele propôs-me que a designação passasse a ser “Centro Cultural Luís de 
Camões”. Eu insisti e disse que o Centro tinha que ser “Centro Cultural de Portugal”. Quando 
estava para embarcar, a caminho do avião, veio um Ministro e disse-me: “ O Sr. Presidente da 
República manda dizer que é como o senhor quer: um Centro Cultural de Portugal. 

Eu nunca desisti de nada. Não cedia a nada. Eu era bem pressionado, mas não transigia em 
nada.  

Mas conto-lhe outra história sobre as negociações da barragem de Cambambe, em Angola, 
negociações que já decorriam há mais de 8 anos. Portugal tentava vender a barragem há 7 anos e 
a venda falhava sempre. Eu disse ao Ministro angolano: “Vamos vendê-la. Temos que chegar a 
um acordo. Eu envio uma equipa para as negociações e depois nós os dois rematamos isso.” Fui 
acompanhando as negociações. 

No dia em que se eu ia assinar o acordo, descobrimos que havia um problema com 120 mil 
contos, soma irrisória num negócio que envolvia milhões. Essa verba era referente a acções que 
os portugueses tinham comprado e que devia ser entregue a Portugal. Eles recusavam-se a 
entregá-la, porque entendiam que o dinheiro era de Angola. Eu disse, em particular, ao Ministro: 
“Não. Não pode ser. Eu quero esses 120 mil contos, ou não há negócio para ninguém”. 

Havia empresários portugueses que iam na comitiva e que queriam que eu assinasse o acordo, 
independentemente ou não de receberem os 120 mil contos. Apesar de pressionado, eu não cedi. 
Ofereci um jantar ao Ministro para se encontrar uma solução final. À hora do jantar ele disse-
me: “Arranjou alguma solução?” Eu disse-lhe: “Talvez tenhamos uma solução que satisfaça as 
partes. O Sr. dá-me os 120 mil contos; eu não os levo de Angola. Ficam cá no Banco de Angola, 
à ordem da Cooperação Portuguesa.” Ele concordou.  

São momentos muito complicados de gerir. Por exemplo para a renegociação da dívida na 
Guiné-Bissau, tivemos que começar por acordar as formas de pagamento das dívidas aos 
empresários portugueses. Isso demorou, sensivelmente, uma semana. A renegociação da dívida 
ao Banco de Portugal demorou uma hora, tendo em conta que já conhecíamos as dificuldades 
que o país tinha e que daí a 5 anos a mesma teria que voltar a ser renegociada. Não valia a pena 
grandes discussões sobre a matéria. 

Por outro lado, como já referi, os governos africanos faziam muitas propostas e recebiam muitas 
propostas, apesar de não terem nem dinheiro, nem quadros. 

Se nós, políticos, governantes, tínhamos dificuldades em desembarcar lá, imagine, então, os 
empresários portugueses… 

 

Bloco D: Avaliação global da Cooperação na área da Educação 

A.C.: Depois de o (a) ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global dos 
projectos implementados na área da educação.  
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E.: Começo por referir que funcionava com uma equipa magnífica. O Embaixador Gaspar da 
Silva era um fanático por África, pela Cooperação. Era um grande entusiasta, muito falador. O 
Dr. Pinto da França era igualmente um grande entusiasta. Eu tinha um gabinete muito bom. 
Quando era necessário ir negociar, eu pedia às pessoas que se metessem no avião e elas iam, ou 
então ia eu. Fizemos um magnífico arranque. O Dr. Jorge Costa de Oliveira foi um dos grandes 
arquitectos da Cooperação, desde o primeiro minuto. Eu tinha estes apoios. 

Houve duas ou três coisas que não se fizeram, para grande mágoa minha. O governo, a seguir ao 
meu não as quis concretizar. 

Eu negociei com o governo da Guiné e com o de S.Tomé, a construção de um bairro de 
cooperantes. O bairro que anos mais tarde veio a ser construído na Guiné-Bissau, não era o que 
eu queria. O bairro que eu queria chegou a ser aprovado em Conselho de Ministros. Levou 
imenso tempo, porque a Ministra das Obras Públicas era uma ex-guerrilheira, Maria Pereira, era 
coronel e muito anti-Portugal. Um dia desafiei-a e disse-lhe: “Ó Sr.ª Ministra era bom 
construirmos um bairro para os cooperantes”. Ela respondeu-me: “Nem pensar nisso.”  

Eu, depois expressei a ideia ao Presidente da República e ele perguntou-me porque é que não o 
construía. Respondi-lhe dizendo que a Sr.ª Ministra não o deixava construir. E ele disse-me: “ 
Vai ver que deixa (risos). Telefone-lhe amanhã”. No dia seguinte liguei. Ela disse-me que 
estava a pensar no assunto, ou seja, já tinha mudado de atitude. Ao terceiro dia telefonou-me, 
dizendo que tinha uma pessoa ao lado dela, que era do governo e responsável pela construção e 
que então iríamos escolher o terreno. 

Eu escolhi um terreno entre o aeroporto e a cidade, por onde passavam cerca de quatro riachos. 
A minha ideia era construir uns bangalows entre os riachos, desde o T zero ao T quatro. Haveria 
um refeitório, campos de ténis, campos de basquetebol, ou seja boas instalações. Depois cada 
professor teria o seu espaço. Mas, a ministra não queria que a construção fosse feita nesse local. 
A outra senhora que estava com ela era uma búlgara, ou seja estava ali noutra missão…Nessa 
altura havia muitos cooperantes de Leste. Estavam lá e faziam a política dos seus países. 

Até que…estava eu, o Ministro da Educação, o Eng.º Avito da Silva, um grande amigo meu, ela 
e dirigi-me ao Eng.º e disse: “Quero este terreno. Vou falar com o Presidente da República”. 
Virei-me para a senhora búlgara e disse-lhe: “ A senhora não tem nada a ver com isto. Está aqui 
a meter-se nisto, a propósito de quê?” Eu estava muito irritado e estava a ver que perdia a 
oportunidade. Fui falar com o Presidente da República e ele respondeu-me: “Ah! É esse o 
terreno que quer? Então, é esse que vai ter. Eu assino.” E assinou-se o projecto. Quando eu saí 
do governo, deixei dinheiro, deixei o terreno… 

Entretanto tinha desafiado o Presidente da República e o Ministro da Educação a instalarmos, 
em Bissau, o Instituto de Medicina Tropical. Eu expliquei-lhes que eles não tinham médicos, 
nem faculdades e que essas dificuldades acentuar-se-iam num período de 10 anos. Em Portugal 
nós precisávamos de terreno para não deixar morrer o Instituto de Medicina Tropical. Propus-
lhes o seguinte: “Vamos fazer uma cooperação que é esta: eu mando para cá 50 médicos e o 
Instituto de Medicina Tropical; daqui a dois anos crio a Faculdade de Medicina. Daqui a 10 
anos têm cá médicos, uma Faculdade de Medicina e neste hinterland o senhor será o único país 
a ter isto tudo. Eu faço um acordo com o Instituto de Medicina Tropical, em Lisboa, vêm para 
cá cientistas, etc.” 

Andámos quase um ano a negociar este acordo, porque a Ministra da Saúde, também, era uma 
guerrilheira, formada a Leste e dizia: “Depois, lá vêm os portugueses outra vez”. Eles tinham 
medo. Mas conseguiu-se. Deixei dois cheques assinados para este projecto. O governo, a seguir 
ao meu, gastou-os. 

Em S.Tomé ocorreu um processo similar. Escolhi uma zona com um riacho. Escolhi o terreno. 
Mas não se fez nada. Anos mais tarde, apareceu um monstro, à boa maneira portuguesa…um 
caixote. 

Estas são as mágoas com que fiquei. Eu cheguei a abrir concurso e a adjudicar as obras. Saí do 
governo e deixei cheques cruzados (70 mil e 80 mil contos). Na Guiné, o bairro ia chamar-se 
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“Avito da Silva”, nessa época Ministro da Educação. Era só começar. Havia muita vontade 
política. Mas, olhe um belo dia o governo caiu e acabaram-se os projectos (risos).        

Está a ver a importância que a Cooperação tinha para mim. Era vital ter cooperantes nesses 
países. Levar mais gente ainda. Fixá-los lá. O ideal era poder dizer-se: “Você vai para Angola, 
Cabo verde, Guiné-Bissau ou S.Tomé e tem o seu apartamento. Está bem instalado, com ar 
condicionado, leve a família. Instale-se lá.” Eu enviei arcas frigoríficas para S.Tomé. 

Para mim a Cooperação tinha muita importância política. Houve, por exemplo, uma ameaça de 
epidemia na Guiné-Bissau e eu enviei para lá malas com medicamentos. 

 
A.C.: Mas a avaliação que faz do seu percurso na Cooperação é positiva? 
E.: Não sei se é. Não é a mim que compete dizer isso. Não sei. Não sou eu quem vai 
avaliar isso. Não faço ideia. Há uma coisa que eu sei: eu sei porquê e porque o fiz, mas 
não sei avaliar. Encontrei uma área descoordenada, que tentei coordenar. Eu tinha um 
um pensamento e tinha, porque o tinha antes. Interessava-me muito por essa área e tinha 
lido muito sobre isso. Nunca me passou pela cabeça que um dia iria ser Secretário de 
Estado da Cooperação. Mantinha relações com os embaixadores sedeados cá. Almoçava 
com eles. Sou amigo pessoal do Dr. Corsino Tolentino, que na época, era Embaixador 
de Cabo Verde. Eram pessoas com quem me dava antes de estar no governo. Não sei se 
as pessoas se recordam… 
 
A.C.: Há cooperantes com quem já falei e que já referiram os seus contributos para a 
resolução de problemas de carácter logístico. 
E.: Posso dizer que no último ano, em que fui Secretário de Estado, o orçamento era de 700 mil 
contos para todas as áreas. Uma brincadeira... Não estávamos na União Europeia. Portugal era 
muito pobre. Lembro-me de estar num Conselho de Ministros e a discussão centrava-se em 
torno de 50 mil contos… e davam-se murros na mesa. Actualmente, qualquer empresa média 
agarra nessa verba para publicidade. 

Lembro-me de estar noutra reunião em que se discutia se a programação da RTP devia terminar 
às 23h ou às 23.30H.Compare isso com a actualidade, em que as televisões funcionam 24 horas. 

Veja o que se alterou neste país durante 22 anos. Hoje, nem sei qual é o orçamento da 
Cooperação, mas calculo que envolva milhões de contos. Na altura era muito pouco. 

Foi a primeira vez em que se encontraram energias para aquele projecto. Por isso se criou o 
cargo de Secretário de Estado da Cooperação e depois, a designação do cargo, passou a ser a de 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. 

Quando o Dr. Gaspar da Silva passou à reserva escreveu-me uma carta e às tantas dizia-
me… “Quero que saibas que foste um grande Secretário de Estado da Cooperação”. 
 
A.C.: Se tivesse que resumir numa frase a sua experiência neste domínio o que 
diria? 
E.: Isso é difícil. Em termos pessoais, digamos que foi um dos bons momentos da minha 
vida. Entreguei-me a um trabalho no qual acreditava. Eu estava metido na política e era 
um grande defensor dessa política. Eu defendia uma unidade entre estes países. Na 
altura não lhe chamei CPLP.  

Numa conferência que realizei abordei a questão de se concretizar essa unidade entre esses 
países, entre essas culturas. Mais tarde, o Dr. Jaime Gama disse a mesma coisa em Cabo Verde 
e chamou-lhe CPLP. Algum tempo depois veio a ser constituída, formalmente, a CPLP.  

Na altura eu não lhe atribuí um nome, porque já a realização dessa conferência era uma coisa 
muito delicada. Ninguém estava preparado para ouvir isso. Tínhamos a consciência de que era 
necessário fazer isso. 
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Tive dois momentos bons na minha vida pública: este e quando assumi a presidência do ICP. 
Depois dediquei-me à Cooperação de uma forma teórica. Durante 10/12 anos leccionei cadeiras 
teóricas, na Faculdade, quer em Mestrados, quer em Licenciaturas sobre esta temática. Eu 
próprio criei os programas e leccionei-os, fruto da minha experiência. 

Sabe que quando fui Secretário de Estado já levava uma preocupação teórica. Estudei muito e 
preparei-me. Na Faculdade já leccionava cadeiras relacionadas com esta temática. 

Depois voltei à advocacia e três anos depois fui convidado para dirigir o ICP. Lembro-me da 
Feira Internacional que decorreu em Luanda. Portugal tinha um pavilhão com 300m2. Eu acabei 
por transformar esses 300 metros quadrados em 1300. Era o maior pavilhão. Abri uma 
delegação em Cabo Verde. Fiz a mesma política. Aproximei-me das pessoas. Voltei à África 
várias vezes. Estabeleci acordos comerciais.     

Quando saí do ICP exerci o cargo de administrador de uma grande companhia, a Interfina. Fui à 
Guiné negociar a compra dos Armazéns do Povo. Foi uma negociação que levou alguns anos. 
Negociei com a ex-Diamang…ou seja…a África sempre presente no meu percurso profissional. 
Aliás, a minha família esteve sempre em África. 

 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
E.: Retomaram-se as relações de amizade muito rapidamente, quase milagrosamente e isso 
deve-se às pessoas que andaram no terreno. Por isso era importante mandar gente. 

Tenho a certeza que nessa altura o governo agiu bem, porque era uma época difícil. Nós 
recuperamos esta relação com essa gente, num tempo infinitamente menor que os franceses. É 
quase milagroso, já que não tínhamos grandes meios. A disputa de interesses era enorme. 

A Cooperação nessa altura era simplesmente bilateral. Portugal ainda não fazia parte da União 
Europeia. Tinhamos uma autonomia total e absoluta. Nós tratávamos dos nossos interesses, da 
nossa estratégia. Era uma aposta para o futuro. Penso que Portugal deve às pessoas que andaram 
no terreno, na Cooperação, muito do que se fez ali. 

 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu o 
seu cargo? 
E.: Digamos que houve grandes dificuldades. Tivemos que lutar contra aqueles que não nos 
queriam lá e tivemos que lutar para voltar a cativá-los. É preciso ter isto sempre presente. Eles 
têm grandes razões de queixa. A propensão era para nos castigarem ainda disso. Some-se a este 
facto o interesse da ex-União Soviética em querer estar presente dentro disto tudo. A maior 
parte daqueles ministros tinha feito a sua formação na União Soviética ou noutros países com a 
mesma ideologia. Quase todos eram mesmo comunistas. A sua política era pró-Leste e não pró-
Ocidente e muito menos pró-Portugal. Por isso se ensinava o marxismo-leninismo em S. Tomé.  

Depois some-se a presença de Cuba. Na altura ainda não tinham descoberto que Cuba era uma 
farsa. Havia a mania de que Cuba é que sabia tudo. A educação e a saúde estavam sob uma 
propaganda bem montada. Por mais que se explicasse que aquilo não era bem assim, não 
acreditavam. Hoje já reconhecem que afinal aquilo não era o que parecia. Na Guiné havia 
centenas de médicos cubanos. Cuba inventou a generalização do ensino. Para se ser médico 
bastavam três anos. Mas, é claro que não bastam. Aquela farsa mudou tudo. Na Guiné, quando 
aparecia um médico português, aquela gente corria toda. Os médicos cubanos não prestavam. 
Mas, havia a ideia de que o socialismo tinha triunfado em Cuba e os médicos, os economistas e 
por aí fora, eram óptimos profissionais. As pessoas é que não estavam para isso. Porque é que 
não queriam lá o Instituto de Medicina Tropical? 

O africano é uma pessoa boa, generosa. Portanto, eu pensei que aquilo realmente se ia alterar. 
Eu nunca consegui imaginar, em rigor, um africano marxista-leninista. Posso ver isso num 
cossaco, mas não num africano. 
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Depois eu tinha a certeza de que não tínhamos sido, assim, tão maus colonizadores. Não fomos. 
A memória deles não era má. Agora, aquela guerra foi terrível. Havia ali duas coisas que se 
conjugavam: a guerra colonial e a formação dos dirigentes feita a Leste. Havia que ter muita 
paciência e jogar com o tempo. Depois foi-se fazendo. 
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da Educação? 
E.: Sabe que nunca mais me interessei pela Cooperação. Eu tenho um princípio na minha vida 
que é o seguinte: o que está feito, está feito e nunca vou buscar o passado. Nem me falem disso. 
Nunca mais tive sequer a curiosidade de saber o que se tem feito a nível da Cooperação e daí 
não ter uma opinião formada. 
Durante o período em que exerci o cargo havia uma acção concertada. Criámos prioridades, que 
resultaram de um certo pensamento. Depois, acho que se perdeu. Não quero usar uma palavra 
excessiva, mas acho que se perdeu a noção técnica da Cooperação. Receio que depois não tenha 
havido uma acção concertada, acabando por se cair numa certa agitação. A acção não deve dar 
lugar à agitação, porque senão revela a ausência de um pensamento condutor.  
 
A.C.: Mas, o seu desinteresse pela Cooperação deve-se às suas múltiplas tarefas? 
E: Não. Não é bem isso. Olhe, eu fui Presidente do ICP e deixei de o ser em Novembro de 1999. 
Era um cargo muito pesado e nunca mais me preocupei com o ICP. O meu filho, inclusive, é 
delegado do ICP em Argel, mas raramente falamos do ICP. Nunca mais me passou pela cabeça 
perder um minuto com o ICP. Não sou capaz de olhar muito para trás. 
 
A.C.: Dada a sua experiência alguma vez foi contactado por outros governantes para 
prestar esclarecimentos ou apoios nessa matéria? 
E: Não me recordo de alguma vez ter sido chamado para dar opinião sobre esta matéria, de 
passar por um cargo e a seguir ter sido convocado para dar uma opinião. Pelo contrário… Isso é 
muito à portuguesa. Volta-se sempre à estaca zero e há erros que cometemos, que podiam ser 
evitados a seguir…Nós somos assim…cada povo é como é… 
 

Bloco E: Validação da entrevista 

A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido? 
E.: Em 1991 fui muitas vezes à Guiné, nessa altura era administrador de uma empresa e ia 
muitas vezes a Bissau. Eu conversava com um grande amigo meu, que era ministro, mas era um 
marxista violento (risos) e dizia-lhe “Olhe…ainda acredita nisso? Nessa história”? Ele tinha-se 
formado, na Checoslováquia, em Economia. Eu dizia-lhe: “Acredita mesmo nisso? Olhe que 
ainda me vai dar razão e depois vai ver os anos que vocês perderam.” Mas ele acreditava. Essa 
gente tinha uma formação marxista e portanto eram contra Portugal. Este rapaz fora para a 
Checoslováquia muito cedo, muito jovem, de modo que não tinha tido a possibilidade de 
confrontar mais ideia nenhuma, senão as que aprendera lá. Foi preciso muito tempo para que 
eles fossem ver com os seus próprios olhos. Depois estavam todos habituados a não terem 
necessidades. Mas, pouco a pouco, foram mudando.   

De qualquer forma, nessa altura, o dinheiro chegava a estes países, quer vindo do Bloco de 
Leste, quer vindo do Ocidente. E portanto isso permitia-lhes uma vida pessoal muito boa. 
Permitia-lhes serem muito teóricos nestas matérias. Depois todos eles tinham a mesma visão. Se 
aquilo não se tinha ainda desenvolvido a culpa era dos portugueses. 

Na Guiné, eles tinham a mania de dizer que havia petróleo e bauxite. Eu dizia-lhes que se 
houvesse alguma riqueza mineral para ser explorada, que certamente os portugueses o deveriam 
saber e tê-lo-iam feito no tempo colonial: “Ó Sr., acha que se nós soubéssemos que isto tinha 
petróleo, não o tínhamos explorado? Se houvesse petróleo, nós sabê-lo-íamos.” Ele respondia-
me: “Temos bauxite!” Eu respondi-lhe. “Estão a apostar nisso e não há bauxite.” Eu sabia que 
tinha havido ali muitos tremores de terra e portanto aquela região estava toda fracturada. 
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Tirando o caso de Angola que é de facto muito poderosa, os outros países não têm grandes 
riquezas minerais. Repare no caso de Moçambique. É um dos países mais pobres do mundo. A 
nível de pobreza deixaram aquilo chegar ao fim… Estou a explicar isto tudo, porque era o 
quadro em que nos movíamos. 

Lembro-me de uma vez ir falar com o Samora Machel e de ele estar irritadíssimo. Tinha 
autorizado a China a instalar lá a Embaixada e dizia-me: “ Os outros já me roubaram tudo e 
estes vão roubar-me o resto” (risos). Os outros eram os russos. É evidente que ele não dizia isto 
publicamente. Foi um desabafo e só estava eu e ele. Ele era uma pessoa extraordinária, com 
bastante lucidez. Fazia muito teatro. Era um actor. Conheci-o nas duas versões. Quando falava 
comigo, ou seja quando estávamos apenas os dois era diferente. Quando havia reuniões com 
mais de cinco pessoas fazia teatro. Quis publicar conversas que tive com ele, enquanto era vivo 
e não as publiquei porque era Presidente da República. Agora, depois de morto, também não as 
vou publicar, porque podem pensar que não são verídicas. Mas lembro-me de o ver 
irritadíssimo. Um dia ele disse-me “ Vocês podem-se gabar de ter trazido o comunismo para a 
África. Foram vocês, com a vossa teimosia, que o trouxeram para África. Eu não sou 
comunista.”  

Este era o contexto, em que nós uma pequena potência, sem dinheiro, sem experiência, sem 
capacidade de impor a nossa vontade. Era deveras complicado. 

Na altura não podíamos dizer: “Vou aí.” Eles diziam-nos: “Quem é que disse que o senhor entra 
cá?”. Com Angola era muito difícil, muito complicado. Tínhamos que tratar a Cooperação com 
“pinças”. 
 
A.C.: Quer juntar alguns materiais que considere relevantes para esta investigação? 
E.: Vou dar-lhe alguns papéis meus, para ler, se quiser é claro, para perceber melhor estas 
questões: “A Cooperação – destino inevitável” de 1985, “O Novo Ciclo da Cooperação Luso-
Africana”, de 1995; “Das Relações Norte-Sul à Cooperação Horizontal”, de 1996 e “CPLP. A 
importância do Brasil no espaço lusófono”, de 2001. Penso que encontrará aí informação 
adicional sobre esta temática.  
 
A.C.: Tenho a certeza que me trarão uma informação acrescida às minhas pesquisas. Mas 
antes de terminarmos, gostaria que me indicasse outras personalidades, com 
responsabilidades políticas, para entrevistar. 
E.: Acho que deve contactar com o Embaixador Gaspar da Silva, com o Dr. Jorge de Oliveira, 
com o Embaixador Pinto da França, grandes mentores e entusiastas da Cooperação e que 
certamente poderão acrescentar informação relevante sobre esta matéria.  
 
A.C.: Acha que a realização desta entrevista decorreu como tinha previsto? 
E.: Acho que sim. Fiz uma boa síntese sobre esse período. 
 
A.C.: O que achou da entrevista? 
E.: Bem. 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
E.: Acho que é um trabalho útil. 
 
A.C.: Muito obrigada pela sua colaboração e pelo tempo que me concedeu para a recolha 
destas informações. Depois envio a entrevista, por correio electrónico.  
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Entrevista: Tétis 
 
Data: 6 de Abril d 2006 
Duração da entrevista: 1 hora e 45 minutos. 
 
Bloco A: Legitimação da entrevista. 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
T.: Não. 
A.C.: Importa que a entrevista seja gravada? 
T.: Sim pode.  
A.C.: Posso tomar notas? 
T.: Sem problemas. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Licenciatura em História.  
Conclusão da parte Curricular do Mestrado em Estudos Africanos. 
Início da actividade docente: 1977 
Início da actividade como Cooperante: Setembro de 1981. 
Exercício da actividade de Cooperante: 2 anos lectivos (S.Tomé e Guiné-Bissau). 
Disciplinas leccionadas no âmbito da Cooperação: História. 
Cargos: Não se lembra se foi ou não Directora de turma, quer num, quer noutro país. 
 
Projectos: Diversos projectos realizados na escola (sábados de militância em S.Tomé); 
elaboração de programas, materiais didácticos, textos de apoio. Em S.Tomé integrou a equipa 
responsável pela reorganização curricular.   
 
A.C.: Porque é que decidiu ir dar aulas? 
T.: Ser professor foi sempre a minha opção inicial. Quando escolhi o curso de História sabia que 
aquilo que queria fazer era desenvolver a actividade lectiva. Mãe professora, avó professora, tias 
professoras, portanto, não sei...um pouco talvez por aí. A actividade lectiva foi aquilo que me 
cativou e foi a minha opção aos quinze anos...tão consciente tanto quanto a idade o 
permitia...Escolher aos 16 anos a nossa orientação...mas era aquilo que eu sempre interiorizara. 
Era aí que eu me via e é aí que me tenho sentido realizada.   
 
Comecei a dar aulas no 2º ano da Faculdade. Houve uma colega que estava grávida e que entrou 
de licença de maternidade e em Fevereiro/Março perguntaram-me se a queria ir substituir para ir 
dar aulas de Francês. Aceitei e fui para a Pontinha. 
No 3º ano fui contratada por um colégio particular para dar aulas ao 1º ciclo, porque tinha 
habilitação. Eu tinha tirado um diploma no Magistério Primário, porque quem tivesse o 7ºAno 
(correspondente ao 12º ano actual), ficava com habilitação para o 1º ciclo. Dei aulas à 1ª, 2º e 3ª 
classes. Continuei a estudar e terminei a licenciatura.  
 
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
T.: Acabei a licenciatura em 1980 e nem me candidatei ao mini-concurso, fui dar aulas para um 
colégio particular. Rescindi o contrato em Agosto, quando fui seleccionada pela Embaixada de 
S.Tomé e em Setembro estava a embarcar para S.Tomé. Regressei a Portugal no final do ano 
lectivo. Fiquei colocada em Leiria e depois fui para a Guiné. Era professora provisória. 
 
A.C: Que entidades contactou quando decidiu ir cooperar para África? 



 383 

T.: Como estava a dizer há bocado quando terminei a licenciatura fui equacionando a hipótese 
de fazer cooperação. Fui à Embaixada de S.Tomé, em Junho e depois fui aos serviços da 
cooperação que funcionavam na Av ª Duque d’Ávila. Acabei por ser seleccionada. 
Eu sabia, através dos meus contactos, do CIDAC, da Comunicação Social, que se procuravam 
professores para a cooperação. Nesse período os partidos de esquerda falavam muito de 
cooperação.  
Eu não conhecia ninguém que estivesse directamente ligado à cooperação, mas conhecia a 
modalidade. Soube que a Embaixada de S.Tomé procurava dois professores para a disciplina de 
História e fui lá. As possibilidades eram fortes para uma possível contratação. Depois gostei da 
forma como decorreu a entrevista. Como aquilo correu lindamente não fui a mais nenhuma 
embaixada. Fui eu e outra colega à entrevista. 
Depois a Embaixada chamou-me e penso que no prazo de uma semana tinha o processo 
resolvido. Eu fui seleccionada e a outra colega não. 
 
A.C.: Recebeu todas as informações /apoios que julgou necessários? 
T.: Recebi as necessárias. Houve depois uma reunião na Direcção Geral de Cooperação em que 
encontrei pessoas que tinham vindo de lá e que traçaram o panorama: tipo de trabalho, 
dificuldades, o que devíamos levar em termos de medicamentos, utensílios básicos, ou seja 
recebemos quase todas as indicações. 
Fui fazer um rastreio de saúde no Instituto de Medicina Tropical. Fiz o que me mandaram. 
Eu sabia que nesses anos havia dificuldades económicas e que não havia comida. 
 
A.C.: Que tipo de preparação profissional realizou? Foi munido de recursos educativos? 
T.: Levei livros, porque já sabia que não havia nada. Levei alguns materiais como acetatos, mas 
depois não os pude utilizar porque não havia retroprojectores. Quando fui para Bissau já tinha a 
experiência e só levei alguns livros.  
 
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação? 
T.: Quando estava a fazer a licenciatura, no 2º ano, escolhi como cadeira opcional, História de 
África e tive como professora a Dr.ª Isabel Castro Henriques. Gostei imenso dessa área. Se 
nessa altura já o universo africano me atraía, fiquei ainda mais fascinada. 
Isso também tem a ver com a minha infância, porque o meu pai era da Força Aérea e fazia 
transportes para a África. O meu imaginário sobre o império colonial português foi-se 
desenvolvendo. 
Entretanto, apanhava algumas discussões sobre a guerra colonial e lembro-me de que era muito 
pequena, mas já tomava partido sobre algumas situações que escandalizavam alguns membros 
da família. O meu interesse em estudar e informar-me sobre África começou muito cedo. 
Ter feito a cadeira de História de África ainda mais me aliciou. Quando surgiu a oportunidade 
da cooperação, ou seja de ir trabalhando e conhecendo, um pouco mais, o universo que de 
alguma maneira era fascinante, obviamente que avancei para aí sem qualquer dificuldade.  
Por outro lado esta opção pela cooperação tinha a ver com a possibilidade de conciliar a 
aventura com o trabalho. Queria, também, ajudar estes países recém independentes, porque 
entendia que podia contribuir para o seu crescimento. Um entusiasmo grande... uma 
participação activa, mas sobretudo procurar conhecer, viajar, conhecer a África. 
 
A.C.: Foi sozinha ou com a família? 
T.: Fui sozinha. 
 
A.C.: Como imaginava a África que iria encontrar? 
T.: Não me surpreendi com o que encontrei, porque me preparei para a surpresa. Eu já tinha 
estudado alguma coisa sobre Estudos Africanos, já conhecia minimamente, não ia à espera de 
outra coisa que não fossem dificuldades de todo o tipo. 
 
Não sou muito de criar imaginários. Estava à espera de atraso económico, de alguma 
estagnação. Estava à espera de paisagens deslumbrantes, como de facto encontrei em S.Tomé. 
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Estava à espera de dificuldades materiais, de dificuldades no dia a dia. Estava à espera de 
pessoas colaboradoras, simpáticas...dificuldades com o calor, mas em S.Tomé até não foi difícil. 
Há o equador, as correntes marítimas e portanto as temperaturas não oscilavam muito e o clima 
era mais saudável que na Guiné, onde era mais pesado. 
 
Quando cheguei a S. Tomé fiquei alojada na antiga pousada, o Benguidoche. Em Bissau fiquei, 
o ano inteiro, no Hotel 14 de Setembro, porque não havia alojamento para mim e mais duas 
colegas. Comíamos arroz com bicho, tomate e melancia (risos), mas pagávamos as refeições.   
 
Em S. Tomé contratámos uma empregada que fazia o comer para nós. Foi ela que me arranjou 
umas ervas, quando eu estive com hepatite e que me curaram. Ela fervia-as e eu, depois de 
tomar banho, despejava pelo corpo. Ela olhou para mim e disse: “tem icterícia…olho 
amarelo…tem icterícia…vou trazer erva”. Eu como dormia por tudo quanto era lado fui logo ao 
médico e de facto estive doente durante dois meses. Eu ia à praia à mesma. Depois como estava 
de baixa, eu é que ia às compras às roças, com os jipes que o Ministério nos cedia. Nunca senti 
tédio. Tínhamos um grupo bom. 
 
A.C.: Conhecia as finalidades e os objectivos inerentes aos programas do governo 
português para a área da educação? 
T.: Não, porque isso para nós não nos interessava, mas na Direcção Geral de Cooperação foi-
nos feita uma abordagem dos programas de cooperação e dos principais objectivos dos mesmos. 
Abordagem oral. Nada de escrito. Isto no caso de S.Tomé.  
 
Quando fui para a Guiné o contacto foi muito breve, mas como tinha a experiência do outro 
país, não me preocupei. No caso da Guiné sei que houve uma reunião com um elemento do 
governo da Guiné, em Lisboa, mas eu não participei nessa reunião.  
Diga-se que a minha ida para Bissau foi mais complicada. Eu fui seleccionada, mas acabei por 
embarcar só em Janeiro. Em Setembro foi um grupo grande de cooperantes e depois houve 
problemas com os voos. Como tinha sido colocada em Leiria, fui trabalhar e só fui chamada em 
Dezembro. Mas, também durante esse espaço de tempo não tive feedback da situação em 
Bissau, no sentido do que pudesse levar mais coisas.   
 
A.C.: Como obteve essas informações? 
T.: Portanto como disse, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.  
 
A.C.: Conhecia a estrutura e funcionamento dos serviços da Cooperação? Perante um 
problema sabia com quem devia contactar?  
T.: Em caso de problemas contactávamos a Embaixada portuguesa. Lembro-me que em S.Tomé 
houve problemas com alguns colegas que não se adaptaram e que tiveram de ser repatriados. 
Houve uma colega que foi repatriada, por questões de saúde. Foi para o Gabão e depois veio 
para Lisboa. A Embaixada accionava esses mecanismos. Não me sentia preocupada. Penso que 
fruto dos contactos com a Direcção Geral de Cooperação, sentíamos que havia o suporte da 
Embaixada. 
 
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
 
A.C.: A partir de que momento se considerou cooperante?  
T.: Lá, quando cheguei. 
 
A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
T.: Sim, havia cooperantes portugueses e estrangeiros. Mas, a propósito de 
reconhecimento…por exemplo, em Portugal, ao longo de 20 anos o trabalho dos cooperantes 
nunca foi reconhecido.  
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A.C.: Se tivesse que traçar um perfil de professor cooperante como o faria? 
T.: Havia malta que participava na cooperação por vários motivos. Havia mercenários, mas 
havia também gente generosa. 
 
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte da direcção da escola? 
T.: Não, de um modo geral não. 
 
A.C.: Como era tratado pelos restantes professores? 
T.: Bem. Em S.Tomé trabalhávamos muito em equipa. Na Guiné esse trabalho de equipa diluía-
se. Aliás, posso mesmo dizer que quase não existia. Tenho alguma dificuldade em avaliar isso. 
 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
T.: Em S.Tomé o contacto com a Embaixada era muito próximo, franco, embora não fosse 
directo. Se bem que não estivéssemos todos os dias na Embaixada e não andássemos a petiscar 
com o Sr. Embaixador, sabíamos que havia essa possibilidade. 
 
Na Guiné-Bissau o relacionamento era mais distante. Até porque o espaço, em S. Tomé, era 
mais curto, mais fácil. Havia uma grande receptividade. Era tudo mais pequeno. As pessoas 
estavam mais próximas, o que favorecia e estreitava o relacionamento. 
 
Em Bissau estávamos a alguma distância física... um espaço muito maior, havia a possibilidade 
de um certo anonimato. Havia mais cosmopolitismo e isso de certa forma condicionava o tipo 
de relação que se tinha. 
 
A.C.: Acha que havia diferenciações entre os professores cooperantes portugueses e os de 
outras nacionalidades? 
T.: Em S.Tomé o tipo de cooperação era mais reduzido, tanto em número de nacionalidades, 
como em número de pessoas. Toda a gente acabava por se conhecer e apoiar de forma mais 
eficaz. Estabelecia uma rede de cooperação com várias nacionalidades, na qual as pessoas se 
conheciam e colaboravam umas com as outras.   
 
Os cubanos davam as aulas em espanhol e os seus materiais também eram em espanhol. O 
espanhol dos cubanos é mais fechado.  
 
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
T.: Foi desempenhar um trabalho com muito espírito de generosidade, de forma voluntária, sem 
grandes contrapartidas. 
 
Quando me inscrevi no 2º ano para ir para a cooperação eu iria para onde me chamassem. Eu 
queria conhecer. Não me importava de ir para Angola (Benguela, Huíla, etc.) (risos). Agora, 
quando andaram a falar de cooperantes para Timor eu teria ido se não fossem os meus filhos. 
 
A.C.: Sentiu-se professor cooperante ou apenas professor? 
T.: Senti-me mais professora cooperante. 
 
A.C.: Acha que, em termos sociais, os cooperantes eram reconhecidos como um grupo 
social diferenciado? 
T.: Sim. De qualquer forma a Guiné era diferente de S. Tomé. O cooperante tinha mais poder 
económico e se calhar até mais influência. Na Guiné as pessoas eram muito mais 
oportunistas...oportunistas no sentido de aproveitarem ao máximo aquilo que o cooperante 
podia fazer por eles... como alguém que tem contactos no exterior e tem oportunidade de sair do 
país e pode fazer e não interessa legalizar... nem fazer mais nada. O que interessa é obtermos 
aquilo que nós queremos.   
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Em S. Tomé era diferente. Havia mais moralidade, mais espírito de apoio e de abnegação. 
 
A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
T.: A atracção…era conhecer aqueles países, as pessoas, as suas formas de estar. Medos… 
alguns... Por exemplo, eu quando viajava comia de tudo e não pensava em ter medo.  
Quando fui a uma festa do fanado na Guiné, fui com outros colegas e fomos muito bem 
recebidos pelo chefe da aldeia. Fomos à cubata dele que era toda cercada de madeira com tectos 
cobertos de colmo. O almoço era um alguidar de esmalte cheio de arroz, um ovo cozido para 
cada um e carne com molho. Todos partilhamos daí a refeição. Neste caso eram todos homens e 
eu a única mulher. As outras mulheres estavam noutro lado, não estavam ali sentadas (risos). 
 
Era pressuposto comer daquele alguidar. Tirava-se o arroz, fazia-se uma bola e molhava-se 
nesse molho. Mas, foi curioso, porque nos deram, a nós europeus, uma colher de inox, porque 
com a nossa falta de jeito, não comeríamos nada. Era uma desgraça. Acho que utilizei a colher 
porque havia molho e eu não conseguia comer como eles estavam a comer (risos). 
 
A casa de banho era um buraco feito no chão, com cimento à volta e tinha uma tampa. Havia 
uma vedação descoberta com cerca de dois metros de altura. Quando se utilizava este espaço as 
imensas moscas que por ali estavam levantavam voo (risos).  
 
As condições hospitalares não eram as melhores e isso assustava-me. Houve uma colega que 
esteve internada e o hospital não tinha as mínimas condições. Era uma coisa tenebrosa. Quando 
cheguei a Bissau morreu o bebé de um colega e esse casal veio embora. 
 
 A.C.: Que papel desempenhou, enquanto cooperante, entre uma Metrópole colonizadora 
e as ex-colónias? 
T.: Penso que tive, também, um papel de apoio aos professores locais. Era muito jovem em 
relação aos professores santomenses, mas era a única que tinha conhecimentos.  
Eu era uma mais-valia porque tinha experiência, porque enquanto dei aulas ao 1ºCiclo, fiz uma 
série de cursos de formação pedagógica, como motivação pessoal.  
Penso que do ponto de vista didáctico e pedagógico fui útil e dei um contributo positivo. 
 
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
T.: Não. De qualquer forma acho que desenvolvi trabalhos, produzi materiais que contribuíram 
para o desenvolvimento da História de África vista numa perspectiva diferente do que se 
passava aqui em Portugal. Penso que dei o meu contributo para ajudar a criar uma consciência e 
um conhecimento maior daquilo que era a História desse território. 
 
Senti-me a trabalhar ao contrário daquilo que sempre se trabalhou em Portugal, porque a maior 
parte dos materiais lá deixados e o ensino que Portugal ministrava tinha mais a ver com a 
História Europeia, do que com a História de África. Nesse sentido acho que colaborei na 
transmissão e aquisição de conhecimentos, o que até aí não era feito.  
 
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
T.: Com toda a modéstia e relatividade sobre esta matéria acho que contribui, de alguma forma, 
para que estes alunos aprendessem qualquer coisa. Se fosse professora de Metalo-mecânica ou 
outra disciplina técnica, se calhar podia ter uma visão mais imediata. Como professora de 
História penso que terei contribuído para isso. Trabalhei muito no âmbito da História de África 
e envolvi-me nessa área. Todo o trabalho de História foi virado para aí, nessa óptica. Isso foi 
desafiante, motivador, porque foi novo. 
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem à profissão? 
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T.: Sim. Dei-me sempre bem com os alunos. Ajudava-os. Em S. Tomé os alunos 
acompanhavam-me até ao centro da cidade e conversávamos muito. 
 
A.C.: Dava apenas aulas ou exercia outras funções? 
T.: Em S.Tomé leccionei na Escola Preparatória Patrice Lumumba, ou seja, os alunos eram do 
2º ciclo. Na Guiné-Bissau leccionei no antigo Liceu colonial, no Kwame N’Krumah. Os alunos 
eram do 3º ciclo e do ensino secundário. Entretanto elaborei programas, textos de apoio para os 
alunos.  
 
Em S.Tomé estavam a reformular os programas e eu fiz parte dessa equipa. Essa equipa era 
constituída por professores cubanos e portugueses. Discutíamos e reflectíamos sobre os 
programas e materiais didácticos, a construir. No fundo tratava-se de uma reorganização 
curricular. 
 
A.C.: Como eram as condições de trabalho? Como eram as escolas locais? 
T.: Na Guiné eram piores que em S. Tomé. Não havia materiais didácticos como livros, papel, 
giz, etc. Em S. Tomé também não havia, mas conseguíamos criar alternativas e trabalhávamos 
muito em equipa.   
 
Os alunos eram super interessados. Os melhores alunos que me passaram pelas mãos, foram os 
de S.Tomé. Aqui há uma grande desmotivação. Não havia má criação. Eles não aprendiam 
mais, porque não podiam. Às vezes adormeciam de exaustão. Os alunos passavam fome e 
levantavam-se às 6 horas da manhã para se porem a caminho da escola, já que iam a pé e tinham 
que estar a horas nas aulas. Iam sem comer. 
  
Dei o meu máximo. Lembro-me bem das dificuldades. 
 
A.C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
T.: (silêncio) … Mas satisfeita, do que recompensada. Em termos materiais não me senti 
recompensada, até porque o meu objectivo não era ganhar dinheiro. 
 
Era gratificante encontrar nas escolas alunos com dificuldades, mas com uma vontade enorme 
de aprender. Professores que também queriam aprender e que trabalhando connosco 
aproveitavam ao máximo, aquilo que nós aqui desperdiçamos ao máximo. Este confronto era 
positivo, porque do ponto de vista humano era muito enriquecedor e compensador. 
 
A.C.: Pensa que o exercício da sua profissão ao serviço da Cooperação constituiu uma 
oportunidade de progressão na sua carreira? 
T.: Esses anos de serviço contribuíram para que eu fosse colocada mais rapidamente em termos 
de concurso. Vinda de uma família ligada ao ensino, eu estava avisada para estas questões 
burocráticas. Penso que o Ministério da Educação não me fez os descontos, para a Caixa Geral 
de Aposentações, do tempo de serviço em que estive em S. Tomé, porque não estava na carreira 
oficial. Tenho que ir tratar disso. O ano em que leccionei em Bissau está descontado, porque eu 
já estava colocada em Leiria.  
 
A.C.: Sentiu satisfação no exercício da docência? 
T.: Sim, como disse há bocado, senti-me mais satisfeita do que recompensada. O meu objectivo 
era conhecer África. Quando acabei o contrato comprei um bilhete de avião que me trouxe a 
Portugal dois meses depois. O bilhete de avião tinha um tamanhão enorme (risos), com não sei 
quantas viagens (risos). Vim calmamente pelo Gabão, Guiné Equatorial, Camarões, Cabo 
Verde, etc. Isso sim, deu-me uma enorme satisfação. Mas podemos falar disso depois… 
 
A.C.: Viveu algum dilema, pessoal em particular? 
T.: Não tive nenhum em particular. 
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A.C.: Como interagiu com as populações locais? O contacto com essas populações 
influenciou o seu exercício profissional? Desvirtuou ou fortaleceu os seus ideais? 
T.: Uma forma de conviver com os outros foi de facto, em S.Tomé, termos participado nos 
sábados de militância. Era uma espécie de serviço cívico onde capinávamos, limpávamos os 
espaços exteriores da escola.  
 
Em S. Tomé as minhas expectativas foram superadas. Era um país espectacular. As pessoas 
eram simpáticas. Havia um grande empenho porque o país se estava desenvolver. Havia muito 
interesse. 
 
Na Guiné-Bissau encontrei exactamente o contrário. Conheci um grande número de pessoas, 
sobretudo na cidade, que possuíam um espírito oportunista. Isto em termos institucionais e 
pessoais. Tive a oportunidade de viajar para o interior e apesar de não conhecer tudo muito bem, 
as pessoas aí eram diferentes.  
 
Eram muito oportunistas, sobretudo na relação pessoal. O que eu via na Guiné-Bissau era: como 
fazer o possível para continuar numa situação de desenvolvimento económico, que permita 
continuar a receber subsídios e apoios estrangeiros. Portanto, é  
bom sermos os últimos das estatísticas, porque assim recebemos mais. Havia algumas conversas 
e discussões informais, porque como cooperantes tínhamos acesso e contactos com pessoas com 
alguns cargos importantes e o nível da conversa era muitas vezes constrangedor por causa disso. 
A questão não era: como é que havemos de ajudar o país a desenvolver-se, porque para eles o 
mais importante era pensar: como é que havemos de fazer para continuar a receber dinheiro, 
fazendo o mínimo. 
Havia conversas sobre a produção do arroz e outras que tais e eram verdadeiramente... De 
bradar aos céus. 
 
A.C.: A vivência dos nativos reflectiu-se na sua vivência pessoal? 
T.: Eu gostava de conhecer as populações. Tanto num sítio como noutro, conheci os naturais, os 
professores de lá, outras pessoas. Eu ia à casa deles, comia as comidas tradicionais, os pratos 
típicos, quer num país, quer noutro. Se bem como já disse as pessoas na Guiné eram mais 
interesseiras. Quando havia um contacto com o cooperante havia muito interesse nisso. Eles 
defendiam um status e o contacto com o cooperante permitia mantê-lo. 
 
Em S.Tomé havia bailes nos terreiros e nós convivíamos com eles. Os cubanos também iam. 
Tinham uma grande dificuldade de linguagem, porque só falavam em espanhol. 
 
A.C.: Como eram as suas relações com os órgãos de gestão? E com os outros professores?  
T.: Eram boas. Por exemplo, em S.Tomé, aos sábados havia trabalho comunitário. Íamos para a 
escola: professores, director, etc. Quando cheguei, o Director da escola informou-me que havia 
esse trabalho, digamos um trabalho cívico, que podia ser de vários tipos: capinar, pintar, etc. 
Mas ele disse-me que os portugueses estavam dispensados daquilo, mas eu fui algumas vezes. 
Deram-me uma catana para as mãos para cortar capim dos pátios (risos). Isso era engraçado. 
 
Mas depois deixei de ir, porque os outros não iam e diziam que era mal visto para os 
portugueses. Fui por curiosidade, mas depois, como não ia mais nenhum cooperante, acabava 
por me sentir desinserida e não tinha lá muito jeito (risos). Eu tentava imitar o que eles faziam e 
o pessoal que estava à minha volta ria (risos). Eu ria-me também.  
 
A.C.: Quando surgiam conflitos como eram ultrapassados? 
T.: Não havia conflitos. 
 
A.C.: Mas havia algum coordenador de disciplina? 
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T.: Em S. Tomé a coordenadora era a Esperança, santomense, mas apoiava-se muito em mim. 
Eu era a única cooperante e como já tinha alguma experiência de docência, fazia as 
planificações e ela agradecia, porque não tinha grande experiência. Fazíamos reuniões. 
 
Na Guiné-Bissau tínhamos uma grande autonomia. Preparávamos as aulas. Havia umas 
sebentas. Eu preparava os materiais com outra colega cooperante, que vivia no quarto ao lado 
do meu. Não me lembro de grandes reuniões. 
 
A.C.: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países serem muito similares ao 
português? 
T.: Quando fui para a Cooperação, não conhecia bem o nosso sistema educativo. Não conhecia 
bem a nossa organização curricular. Agora conheço melhor. Tinha uma visão geral das 
disciplinas de História, Português, mas a ideia que tenho é que de facto os sistemas educativos 
deles eram muito semelhantes ao nosso. Não posso afiançar isto com rigor. Mas, de facto a 
independência tinha decorrido há pouco tempo; eles não tinham quadros suficientes, portanto 
era natural que as mudanças fossem muito lentas. Por exemplo, em S.Tomé encontrei uma 
inspectora, um investigador o Francisco Alves, ou seja, pouca gente formada. 
 
A.C.: Sentiu algum tipo de conflito decorrente dessa situação? 
T.: Não. Aliás, os cooperantes portugueses recém-licenciados, alguns até com pouca experiência 
de ensino, outros sem nenhuma, foram chamados a participar em projectos de trabalho, que aqui 
nunca seríamos. Estou a referir-me a S. Tomé. Aqui, nunca chamariam um professor contratado 
para participar numa reorganização curricular ou numa comissão de programas ou até para a 
construção de materiais. Nesse sentido acho que foi um grande estímulo profissional, para nós 
jovens professores. 
 
Isso permitiu à maior parte dos cooperantes sentir-se válido e terá de alguma forma, permitido, 
bem ou mal, muito ou pouco, contribuir para aquilo que era esperado de nós. Acho que isso foi 
positivo.  
 
A.C.: Como eram os programas? E os manuais? Similares aos portugueses? Diferentes? 
T.: Na escola preparatória não havia manuais. Havia material em espanhol. Isso acabava por se 
reflectir na avaliação. Os professores portugueses eram considerados como mais severos nas 
classificações que atribuíam.  
 
A.C.: Como percepcionou as políticas educativas no país em que exerceu a Cooperação? 
Similares às portuguesas? Diferenciadas? Híbridas? 
T.: Em S. Tomé decorria uma revisão curricular com alguma influência cubana. Lembro-me que 
o ciclo preparatório eram dois anos, tal como aqui nessa época; o terceiro ciclo era igual ao de 
cá: as disciplinas eram as mesmas de cá, se bem que pudesse existir uma pequena variação na 
designação. No fundo funcionávamos lá, como cá. 
 
Quando eu cheguei a S. Tomé, o responsável pela Educação nem o 9º ano tinha. Os quadros 
dirigentes eram poucos e com pouca formação académica. Com este quadro era natural que 
fosse igual ao de cá. 
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de a ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
T.: Faço uma avaliação positiva. O trabalho do cooperante não implica regalias especiais. Nem 
sei se devia haver. Quando se trata de cooperação, acho que o espírito de generosidade é muito 
importante. Quando existe uma selecção pouco criteriosa, com condições mínimas, em termos 
de habilitações e depois as condições físicas… não se afere das motivações das pessoas e isso 
pode criar algum impacto negativo. 
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Não acho que as pessoas devam ser, particularmente, reconhecidas, pelo facto de irem como 
cooperantes. É um trabalho voluntário. É remunerado como aqui. Acho que a remuneração 
devia ser igual à portuguesa. Se o país tiver um custo de vida elevado isso devia ser coberto com 
um acréscimo sobre a remuneração.   
 
As pessoas deviam poder ir com as condições mínimas, sobretudo a nível do alojamento. Há 
pessoas que reivindicam a contagem de tempo de serviço a dobrar. Isso desvirtua a Cooperação 
…o espírito de cooperante, que para ser válido devia continuar a basear-se no voluntariado. A 
pessoa voluntaria-se para ir para ali com aquelas condições e assim quem quer vai, quem não 
quer... adeus.   
Acho que até deviam ir pessoas que estão no topo da carreira, porque têm mais experiência, 
mais conhecimentos… agora, ultimamente, têm vedado essa oportunidade. Há professores com 
conhecimento, com experiência profissional, com conhecimento na área da Cooperação e que 
não podem ir.  
  
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência como cooperante o que diria?  
T.: Foi uma experiência enriquecedora... um grande enriquecimento pessoal, humano e 
profissional. 
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
T.: Pode parecer um pouco imodesto, mas do ponto de vista pedagógico e didáctico, acho que 
contribui particularmente, em S. Tomé, porque aí houve uma maior afectividade. Na Guiné-
Bissau estive muito pouco tempo, ou seja de Janeiro a Agosto. Posso dizer que dei um maior 
contributo em S.Tomé, do que na Guiné. 
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
T.: Acho que um dos aspectos menos positivo é o facto de não existir ninguém, que fizesse a 
ligação connosco, em termos de apoio de aulas. Alguém ligado à Embaixada portuguesa, ou a 
outro serviço que se entendesse oportuno. 
 
De qualquer forma, eu percebi que o estar muito tempo na cooperação criava um hiato, um 
desfasamento em relação à Europa, aos hábitos europeus e por isso não fiquei mais tempo. Eu 
sabia que ia e que voltava, porque a reintegração cá era difícil. Uma pessoa vem de um sítio 
onde as lojas têm papel higiénico, latas de atum e velas apanha um choque com tanto 
desperdício. Eu sabia, portanto que a cooperação devia ser com peso, conta e medida para poder 
manter as pontes entre a Europa e a África. Um choque ao chegar lá e um choque ao 
integrarmo-nos cá. 
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
T.: Li no jornal o Público, agora que o Primeiro-Ministro está em Angola, que é importante 
enviar cooperantes para lá. Acho que vão recrutar cerca de 200 cooperantes. Quando se pensa 
na Cooperação hoje, quem é que pedem, tal como aconteceu para o caso de Timor? Pessoas que 
não estão na carreira, ou seja recém-licenciados, desempregados, sem vínculo à função pública, 
porque isso onera pouco o orçamento da cooperação. Uma professora com mais experiência, por 
exemplo, que esteja no último escalão da carreira, ainda que se disponibilize, não é recrutada.  
 
Na minha opinião este tipo de cooperação é uma cooperação pouco séria, porque aquilo que se 
está a exportar é mão-de-obra desempregada. Há desemprego em Portugal. Há gente 
qualificada, como é evidente. Mas, se calhar uma cooperação mais séria apontaria noutro tipo de 
pessoas.  
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Tal como há vinte anos atrás, a estratégia é a mesma. Estes também não conhecem o sistema 
educativo, mal sabem o que é uma reorganização curricular. Não têm formação, etc. A única 
vantagem é que actualmente as licenciaturas viradas para o ensino já têm o estágio integrado, 
pelo que os jovens professores já têm uma noção do que é dar aulas. Há vinte anos atrás, tal não 
acontecia. 
 
Portanto, como já disse há bocado, deviam poder ir pessoas que já fizeram cooperação, que têm 
um conhecimento dos modos de vida dessas pessoas, das necessidades; são pessoas que 
adaptam mais depressa e podem fazer um trabalho mais válido. Um jovem não tem esses 
conhecimentos. É evidente que a pessoa mais velha tem uma vida organizada e até poderá ter 
menos resistência física que um jovem, mas tem, sem dúvida, uma maior experiência 
profissional. 
 
Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido? Se calhar podíamos 
então retomar a sua viagem pelos diversos países… 
T.: Ah! Pois…Sim… Sim…Eu sabia que voltava a Portugal e que não era colocada logo, 
portanto tinha muito tempo. Então, investi as minhas parcas economias nessa longa viagem. Por 
isso digo que, saí de S. Tomé sem dinheiro.  
A viagem foi planificada antes de sair de S.Tomé. Tinha apoio de alguém conhecido nesses 
países, outras vezes tinha apoio das missões protestantes. Antes de partir conversei com pessoas 
que tinham viajado por esses países. 
Saí com um bilhete de avião com várias escalas e calculei mais ou menos o tempo de estadia em 
cada país. 
 
Nos Camarões aconteceu-nos uma, que ainda hoje me pergunto como é que saí de lá (risos). Fui 
com outra colega. Parte desse percurso foi feito com mais duas pessoas. Depois encontrei outra 
pessoa na Guiné Equatorial. Fui andando…Hoje olho para isso e de facto havia muita aventura. 
Fui para o interior dos Camarões, para Douala, uma cidade de grandes contrastes. Eu já tinha 
estado 3 ou 4 vezes em Liberville, no Gabão. Várias vezes. Às vezes apanhava boleia dos aviões 
das embaixadas, que se iam abastecer e aí ficávamos em alojamentos de missões, que eram 
baratos, e portanto ficávamos com contactos. Simultaneamente, aproveitávamos para nos 
abastecer. 
 
Nos Camarões apanhamos um transporte para o interior, no meio de pessoas, sacos, alguidares e 
galinhas. Lá fomos 100 km para o interior, para o território Bamune. Quando lá chegamos 
tínhamos a indicação de uma missão que nos podia alojar. Quando lá chegamos havia uma 
única pessoa, porque o resto estava tudo vazio, abandonado. Havia uns beliches com umas 
madeiras, umas coisinhas. Estávamos alojadas. Por aí não havia complicação. Mas nessa noite, 
tivemos muito medo. Não conhecíamos ninguém. Entretanto, na rua, fomos abordadas por um 
jovem que se disponibilizou para guia turístico, mostrando-nos o palácio do governador, as 
casas das mulheres do governador, inclusive uma tia dele era mulher do governador e fomos lá 
tomar um chá. Mostrou-nos os símbolos do poder do governador. Vi um tambor de guerra, 
enorme, descomunal, feito do tronco de uma árvore. O rapaz foi muito simpático e ao fim do 
dia, quando já estava a anoitecer, porque em África anoitece cedo, sobretudo no interior… com 
uma vegetação densa, luxuriante, um clima tropical, a percepção é outra coisa e perde-se a 
noção daquilo… 
Bem, o rapaz levou-nos a um café onde só havia homens, que nos olharam com um ar estranho; 
nós éramos três e éramos as únicas mulheres no café e apresentou-nos um papel rabiscado com 
a conta do seu trabalho. Eram, não sei quantos mil CFA’s (francos africanos). Nós ficamos 
estupefactas. Discutimos entre nós se pagávamos ou não, mas acabamos por pagar, depois de 
vermos aqueles olhares pouco amistosos, achamos que o melhor era pagar e fomos para a 
missão onde não havia mais ninguém. Aí tivemos um bocado de medo sobre o que é que nos 
podia acontecer e a quem pedir socorro. 
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Na Guiné – Equatorial não houve grandes surpresas. Lembro-me que numa bela noite fui à casa 
de banho e quando vou para fechar a porta vejo uma tarântula enorme (risos). Fechei a porta e 
deixei-a lá estar. Uma coisa horrível!...com aquela cruz tenebrosa. Deixei-a lá sossegadinha, 
esperando ardentemente que ela não viesse atrás de mim (risos). 
 
Já no meu regresso passei, ainda, por S. Nicolau, Praia, Prainha e por aí fora. Estive lá uma 
semana. A recompensa que tive foi nesse sentido, a de conhecer outros países.  
 
A.C.: Quer juntar alguns materiais que considere relevantes para esta investigação? 
T.: Já mudei três vezes de casa e já deitei, praticamente, tudo fora, mas se tiver algum material 
logo digo. Tenho um grande mapa de África que comprei no Gabão, era por aí que eu estudava 
e me situava (risos) 
 
A.C.: Pois … mas um mapa muito grande é difícil de digitalizar… Acha que a realização 
da entrevista decorreu como tinha previsto? 
T.: Sim. 
 
A.C.: O que achou da entrevista? 
T.: Está gira… 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
T.: Acho que há interesse em estudar a Cooperação nesta área, a da Educação, se o estudo for 
utilizado para melhorar a situação. Todo o estudo é válido, porque nos permite fazer um 
balanço, uma validação de um determinado trabalho. Mas, infelizmente, em Portugal não há a 
cultura da avaliação. 
 
A.C.: Muito obrigada. Depois enviarei o texto para corrigir ou acrescentar o que entender. 
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Entrevista: Atena 
 
Data: 2/05/06 
Duração da entrevista: Cerca de uma hora e trinta minutos 
 
Bloco A: Legitimação da entrevista. 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
A.: Podemos começar. 
A.C.: Importa-se que a entrevista seja gravada? 
A.: Pode ser. 
A.C.: Posso tomar notas? 
A.: Sim. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Licenciatura em Filologia Românica. Mestre em Relações Interculturais (Universidade 
Aberta). 
Início da actividade docente: 1972 (Ensino Secundário); 1986 (Ensino Superior) 
Início da actividade em projectos de cooperação: 1987 (diversos países) 
Exercício da actividade de em projectos de cooperação: 1987-2002 
Disciplinas leccionadas no âmbito da Cooperação: Trabalho na área de Formação de 
professores e produção de materiais na área das metodologias de ensino da Língua portuguesa 

Cargos/Projectos (na área da Cooperação):  

• De 1987 a 1999- Concepção e organização de vários cursos e produção de materiais 
para professores africanos dos Países de Língua Oficial Portuguesa. 

• De 1991 a 1994- Coordenação do Projecto Ensino - Aprendizagem da Língua 
Portuguesa no Ensino Básico da Guiné- Bissau. 

• De 1993 a 1996- Consultora na Área do Desenvolvimento Curricular e responsável pelo 
apoio à elaboração dos Programas e Manuais de Língua Portuguesa para o Ensino 
Primário e 1º ciclo do Ensino Secundário e Francês do Ensino Secundário e Formação 
de Professores - Projecto Educação II- Banco Mundial - Angola  

• De 1994 a 1995-Coordenação do Projecto de Formação de Formadores - Guiné- Bissau.  
• Em 1994-Consultora na área de Português da CESO/CI para um Curso de Contabilistas, 

Angola.  
• Em 1994-Consultora na área de Português da CESO/CI para um Curso Intensivo de 

Contabilistas, autora do programa e de uma antologia de textos, Moçambique. 
• De 1994 a 1998 Formadora de Português no Bacharelato em Gestão Pedagógica, 

leccionando a cadeira de Metodologia de Ensino do Português, língua segunda e 
apoiando a área da Supervisão Pedagógica. (2 cursos) - Moçambique. No âmbito destes 
cursos:  

• orientadora das monografias de final de curso da área da língua;  
• organizadora da antologia de textos de apoio ao curso, Problemática do ensino 

da Língua Portuguesa em contexto lusófono ( 2 volumes).  
• responsável pela edição das monografias de final de curso.  

• De 1995 a 1998- Co-coordenação do Projecto "Consolidação dos Sistemas Educativos" 
com componentes de formação de professores e produção de materiais para futuros 
formadores dos cinco países de língua oficial portuguesa.  

• De 1999 a 2002- Equipa coordenadora do Projecto Consolidação e Modernização do 
Sistema Educativo de Cabo Verde (PROMEF) por parte da Fundação Calouste 
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Gulbenkian e consultora para a área da Língua Portuguesa e da Formação em Língua 
Portuguesa.  

• Desde 2000- Coordenação do Projecto de Apoio à reestruturação curricular da Escola 
17 de Fevereiro de Bissau e consultora para a Formação de professores na área da 
língua portuguesa. Nesse é âmbito co-autora de duas antologias de textos para os 
estudantes: Língua Portuguesa e Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa.  

A.C.: Porque é que decidiu ser professora? 
 
A.: Eu sempre quis ser professora. O meu pai era professor e eu tinha professores na família, os 
meus tios. Lembro-me de ser miúda e de brincar aos professores (risos). Eu era sempre a 
professora (risos). Gosto de ser professora, sempre gostei de ser professora. Sempre gostei de 
dar aulas. 
 
A.C.: Portanto iniciou a carreira em… 
 
A.: Em 1972, na Escola Secundária Ferreira Borges, em Lisboa, onde fiz estágio, em 1975. 
Estive um ano em França, como assistente, a leccionar Português, no Ensino Básico. Depois 
regressei e efectivei-me em Almada. Entre 1979 e 1985, fui professora de Português, de 
Francês, orientadora de estágio no ano em que começou a profissionalização em serviço. Depois 
achei que era altura de regressar a Lisboa e efectivei-me em Carnide, onde estive até ao 
primeiro período. Entretanto houve um concurso para a Escola Superior de Educação de 
Setúbal, ao qual concorri e a seguir ao Natal vim para aqui para a E.S.E. Estou cá desde o início. 
 
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar os projectos que desenvolveu no âmbito da cooperação tinha algum 
vínculo à função pública? 
 
A.: Já pertencia ao quadro da E.S.E. de Setúbal.  
 
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação? Como surgiram esses projectos 
em que esteve envolvida? 
 
A.: Olhe, houve vários caminhos. Um dos caminhos foi um convite do ICALP à ESE, cujo 
director, o Dr. Fernando Cristóvão conhecia pessoas que estavam aqui na E.S.E. de Setúbal. 
Havia a Drª Laura Pereira que trabalhava com ele e que também me conhecia bem, porque tinha 
sido minha colega na Escola Secundária Emídio Navarro, em Almada. Em 1985 começamos por 
fazer algum trabalho, recebendo professores angolanos e depois guineenses, que vieram cá fazer 
um curso. Os professores vinham e tinham aulas em diferentes áreas curriculares. Nessa altura 
nós não íamos ao terreno. A formação era dada toda na E.S.E. Depois, começamos a ir ao 
terreno, quando iniciamos o projecto dos manuais escolares, para a Guiné-Bissau, em 1991. 
 
A.C.: Está a falar do projecto…. 
 
A.: Do projecto “Ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa no Ensino Básico da 
Guiné-Bissau”. O objectivo assentava na produção de manuais e os intervenientes eram 
o Gabinete para a Cooperação do Ministério da Educação, o Instituto Camões, numa 
segunda fase, a E.S.E. de Setúbal e o INDE (Instituto Nacional para o Desenvolvimento 
da Educação) da Guiné. 
 
Desde 1987 que o ICALP (Instituto da Língua e Cultura Portuguesa) desenvolvia um projecto, 
que era o “Projecto África”, projecto acarinhado pela Drª. Laura Pereira, que vinha elaborando e 
adaptando materiais para as primeiras quatro classes do Ensino Básico e que vinha fazendo 
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alguma formação na área dos professores. Este projecto depois transitou para o Gabinete da 
Cooperação do Ministério da Educação.  
 
A.C.: Então a E.S. de Setúbal participa no projecto de que forma? 
A.: A escola participa no projecto no sentido de conceber e experimentar manuais de 
língua portuguesa para as seis classes do Ensino Básico. 
 
A primeira missão foi a 8 de Maio e já não tinha só a ver com a Escola [ESE de Setúbal]. Houve 
um mini-concurso, feito a partir do Gabinete para a Cooperação, que estava sedeado na Avª 5 de 
Outubro e que tinha sido criado pelo Engº Roberto Carneiro, quando fora Ministro da Educação. 
O Director desse Gabinete era o Dr. Tavares Emídio. Havia ainda mais dois directores gerais 
que eram o Dr. António Landeira e o Dr. Pereira Neto.  
 
Tinham vários projectos e este Gabinete queria dar seguimento aos vários projectos que o 
ICALP desenvolvera, porque nessa altura o ICALP tinha sido extinto. Já não me lembro se o 
ICALP já estava ou não extinto, mas acho que sim. O Gabinete queria dar seguimento ao 
“Projecto Português”, assim designado localmente. Fizeram um levantamento de várias escolas 
e pediram-nos para fazer um projecto. Nós fizemos e escolheram-nos a nós. 
A primeira missão decorreu em Maio de 1991. 
 
A.C.: Como correu essa missão?    
 
A.: Correu bem. Fui eu, outra colega à Guiné-Bissau, a Glória Brito, acompanhadas pela Drª 
Laura Pereira, que estava já a acabar o seu mandato no ICALP e o Dr. Landeira do Gabinete da 
Cooperação. 
A missão foi preparada pelo Gabinete para a Cooperação e pelo INDE. Fizemos reuniões com o 
Director e técnicos do INDE e visitámos várias escolas. 
 
A.C.: Nunca tinha estado em África? 
A.: Eu nasci em Moçambique. 
 
A.C.: Então como foi esse reencontro com a África? 
 
A.: Foi diferente. Eu nasci em Moçambique, mas, em 1968, vim estudar para Portugal. O que 
vivi na Guiné-Bissau não tinha nada a ver com as minhas memórias de Moçambique. 
 
AC. Fazia alguma ideia da Guiné-Bissau antes de embarcar? 

A.: Não. Sabia algumas coisas. Sabia que era muito pobre e que havia muitas dificuldades. 
Quando cheguei concretizou-se aquela ideia que eu tinha da África fora das cidades. Era mais 
pobre do que eu imaginava. Já sabia que havia muitas dificuldades, mas houve coisas que de 
facto me impressionaram muito como a falta de água canalizada. 

 
A.C: Onde é que ficaram alojados? 
A.: No Hotel 24 de Setembro. Houve uma vez que ficamos no Hotal Sheraton, porque o 24 de 
Setembro estava cheio.Nós dormíamos sempre em Bissau e depois íamos todos os dias 
para o interior. Os transportes eram financiados pela Embaixada portuguesa e pelo 
Ministério. Iam um ou dois carros. Andávamos todos os dias. Quando chovia era 
terrível, porque as estradas eram más. A formação propriamente dita era feita em 
Bissau. 
 
A.C.: Havia escassez de bens alimentares? 
A.: Para nós, houve sempre que comer. Havia apenas 1 ou 2 restaurantes. 
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A.C.: Retomando as missões que a levaram à Guiné… 
A.: Fui à Guiné, depois de 1991, noutras missões, com algumas interrupções, mas fui indo até 
2002, último ano em que fui. Posso gabar-me que todos os projectos em que participei 
começaram e acabaram, e concretizamos o que estava previsto. O último projecto que tinha com 
o GAERI, não acabou, porque tem estado suspenso. É um outro projecto que não tem nada a ver 
com o dos manuais. 
 
A.C.: Conhecia a estrutura e funcionamento dos serviços da Cooperação? Perante um 
problema sabia com quem devia contactar?  
A.: Sim e podíamos contar sempre com a Embaixada. 
 
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
 
A.C.: Pode explicar-me como funcionava o projecto que iniciou em 1991? 
A.: Era um projecto que consistia na produção de manuais de Língua Portuguesa para o Ensino 
Básico e que ia desde o 1º ao 6º ano de escolaridade. O objectivo era fazer o manual do aluno e 
o do professor. Os manuais deviam materializar uma metodologia de ensino-aprendizagem da 
língua portuguesa, como língua segunda e seriam concebidos em fascículos e experimentados 
em algumas escolas. No final de cada ano lectivo fazia-se uma avaliação, procedíamos às 
alterações e no ano lectivo seguinte far-se-ia o mesmo.  
 
No final do projecto, far-se-ia uma avaliação mais profunda com vista à edição definitiva dos 
manuais. Os professores envolvidos no projecto estariam, então, preparados para utilizarem uma 
metodologia de ensino-aprendizagem do português como língua não materna. 
 
Simultaneamente era feita a formação aos professores. Íamos ao terreno e 
acompanhávamos a experimentação. O projecto decorria em várias escolas de Bissau, 
Mansoa e Bula. Por exemplo, na Escola 17 de Fevereiro, dávamos formação aos 
professores do Ensino Básico. O projecto terminou em 1994. 
 
A.C. Então e a seguir que projecto iniciaram? 
A.: Iniciamos o projecto de formação de formadores. O convite surgiu por parte da Fundação 
Calouste Gulbenkian. A Gulbenkian convidou a E.S.E. para dar formação a formadores. A 
acção decorreria em Bissau e seria para todas as áreas disciplinares do Ensino Básico. Iria um 
formador português, por área disciplinar, a Bissau, dar formação. Isto seria durante 8 meses. De 
15 em 15 dias ia um formador. Isto abarcou 15 formadores da E.S.E., 14 formadores guineenses 
e 30 formandos. 
Cada um de nós tinha um homólogo no terreno, portanto um formador local, guineense, que 
dava apoio e trabalhava connosco lá, com os formandos. Nós quando chegávamos dávamos 
aulas.   
 
A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
A.: Cooperantes como os da década de 80, poucos. Nós tínhamos uma equipa coesa. Havia três 
leitores colocados pelo Instituto Camões que trabalhavam connosco. Sem eles o projecto não 
tinha sido viável. Nós não podíamos ir à Guiné três vezes ao ano, durante 15 dias e pôr o 
projecto a andar. Seria totalmente impossível. Havia gente lá sempre a trabalhar. Havia uma 
estrutura montada. 
 
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte das direcções das escolas ou do Director 
Geral da Educação da Guiné? 
A.: Sempre tivemos um bom relacionamento. Nunca houve problemas.  
 
A.C.: Como era tratado pelos restantes professores? 



 397 

A.: Bem. Nós trabalhávamos com professores que já faziam parte de um grupo seleccionado, 
portanto bons professores. Quando alguém saía do projecto, por algum motivo, era substituído. 
As pessoas não eram pagas, mas tinham livros; tinham materiais; tinham uma série de 
vantagens. 
 
Os projectos correram sempre bem. Por exemplo, em Cabo Verde o projecto era diferente. 
Denominava-se PREBA. Quem trabalhou nesse projecto foi a Joana Brocardo. Fale com ela. 
Era também sobre formação de professores. Eu não trabalhei nesse projecto, porque na altura 
estava a fazer o Mestrado e já estava a trabalhar intensamente no da Guiné. Eu estava 
demasiado envolvida neste da formação de formadores. O PREBA correu muito bem e 
produziram-se muitos materiais. 
 
Com S. Tomé tivemos um projecto em que os professores estiveram cá um ano a ter aulas e 
realizaram estudos no âmbito do Projecto “Consolidação dos Sistemas Educativos”. Fui a S. 
Tomé em missões da Fundação Calouste Gulbenkian. 
 
Com Moçambique fizemos dois cursos muito interessantes, que deram aos professores o grau de 
bacharelato. Eles, depois, vieram acabar a licenciatura a Portugal para a Faculdade de Letras, se 
bem que a pudessem concluir lá. Moçambique tinha um grupo de professores muito bom, com 
muita tarimba, mas sem diploma. Foi uma experiência interessante. 
 
A.C. Como foi esse contacto com Moçambique? 
A.: Foi no tempo do Raul Fernando, a alma da Cooperação desta Casa. O Raul foi 
contactado, porque o Ministro de Moçambique tinha estado numa reunião internacional 
onde tinha estado, também, o seu homólogo guineense e este dissera que nós tínhamos 
um trabalho interessante. Perguntou se nós estávamos interessados em trabalhar com 
Moçambique. Veio cá e disse exactamente o que queria: que havia muitos professores 
que precisavam de ter um diploma de bacharelato. Bacharelato porque a maior parte 
deles só tinha o ensino secundário e alguns nem o tinham concluído. 
Eram muitos, mas nós só fizemos dois cursos. 
 
Fizemos então um projecto que durou dois anos. O Projecto começou por umas aulas lá, que 
envolviam todas as áreas do currículo. Durante um mês haveria aulas lá; depois eles estavam cá 
três ou quatro meses. Vieram para cá. Ficaram alojados por aqui. Recebiam uma bolsa e 
regressaram aos seus locais de trabalho. Nessa altura fomos 4 professores lá: eu, o Nelson 
Matias, o Jorge Pinto e a Regina Marques, dar aulas da nossa área de especialidade. 
Acompanhámos as monografias, que estão publicadas. Foram certificados e prosseguiram 
estudos. Alguns já estão a fazer o Mestrado e às vezes encontrámo-nos e quando vêm cá 
telefonam-nos. O nosso trabalho em Moçambique foi um dos melhores trabalhos.    
 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
A.: Com a Embaixada, com o ICALP, depois Instituto Camões tivemos sempre boas relações.  
 
Em relação à Embaixada, tivemos sempre o apoio do Dr. Matos e Lemos que era o Director do 
Centro Cultural Português, em Bissau. Ele entendeu, desde o início, o alcance do projecto e 
ajudou-nos imenso.  
 
O Centro Cultural, por exemplo, fornecia sempre o lanche para os professores, durante a 
formação. A formação começava muito cedo e ia até às 14 horas, sempre de seguida, o que era 
violento. Aquele lanche, portanto, era fundamental.  
 
Quanto ao GAERI, como sabe, é um organismo relativamente recente. Verdadeiramente com o 
GAERI o meu relacionamento remonta a 2000. Estive noutros projectos em Cabo Verde e em 
Angola que nada têm a ver com o GAERI. 
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Quando fui para a Guiné, em 2000, foi para desenvolver um projecto que tinha sido solicitado 
ao GAERI, pela Escola 17 de Fevereiro. A E.S.E. deveria dar alguma ajuda na reestruturação 
curricular da escola. Começamos então a trabalhar nisso, sobretudo a reformular os programas.  
 
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
A.: Eu não estava ali como cooperante. 
 
A.C.: Quer explicar melhor… 
A.: Eu estava ali como formadora e professora. Aliás, a minha entrada para o projecto deve-se 
ao facto de eu ser professora de Francês. O ICALP queixava-se um bocado de que as pessoas 
que trabalhavam no ensino em África, não conseguiam abandonar a perspectiva do ensino da 
língua materna. Então, precisavam de alguém que tivesse outra perspectiva. Eu era professora 
de Francês e tinha esse distanciamento da língua materna e foi assim que eu fui recrutada. Foi 
por ser professora de língua estrangeira. Faz todo o sentido. 
 
A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
A.: Nunca tinha vivido em África na idade adulta. Eu saí de África com 17 anos e tinha assim 
uma ideia vaga. Procurei saber algumas coisas da Guiné. Não procurei muito, porque queria ver 
com os meus próprios olhos. A atracção era de começar um novo projecto na área da formação 
de professores.  
 
Receios…medos pessoais …nunca tive muitos…Tinha sempre muito cuidado e fazia sempre a 
medicação para evitar o paludismo. Havia muitos mosquitos (risos) uma coisa terrível (risos). 
Encharcava-me em repelente e usava roupa com manga comprida. Nunca fiquei doente. 
 
Agora, em termos de projecto tinha receio que as coisas não corressem bem. Às vezes 
não sabíamos muito bem…mas como éramos uma equipa coesa e conversávamos 
muito, tentávamos sempre encontrar as melhores soluções. Quando era preciso 
alterávamos as coisas. Íamos ajustando tudo perante as dificuldades. As grandes 
dificuldades eram sentidas e resolvidas lá. As maiores dificuldades eram do tipo: não 
termos as coisas a horas; não haver facilidade de comunicação; não existirem 
computadores; etc. 
 
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
A.: A minha missão era formar. Mais recentemente, fui, por exemplo, à Guiné em 2 ou três 
missões e além de trabalhar com professores na reformulação dos programas e na parte da 
metodologia dei aulas aos alunos finalistas. As missões nunca são mais de 15 dias, pelo que não 
se podia dar muitas aulas. 
 
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
A.: Eu penso que as missões que realizamos contribuíram para isso. Eu estive em todos os 
países africanos de Língua Oficial Portuguesa.Com o projecto “Consolidação dos Sistemas 
Educativos”, aprovado e financiado pela UE e com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, 
estivemos nós, a Universidade de Aveiro, a do Minho e a Escola Superior de Educação de Viana 
de Castelo. 
 
Durante três anos fizeram-se 6 cursos. Cada curso envolvia cerca de 30 formandos, que eram 
professores do Ensino Básico. Estavam cá cerca de 3 meses e meio. No final de cada ano lectivo 
deslocávamo-nos ao terreno e fazíamos 2 cursos. Penso que estas pequenas acções contribuíram 
bastante para o desenvolvimento do ensino.   
 



 399 

À minha medida, acho que contribui para o desenvolvimento do capital humano. A E.S.E. de 
Setúbal, no geral, contribui, sem dúvida, muito para o desenvolvimento. Nessa altura viveu-se 
uma época muito interessante. É preciso ter muita persistência, muita luta. Foi um desgaste 
terrível, mas dei o máximo. 
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem à profissão? 
A.: Sim. Eu dava formação aos professores. Havia professores muito bons, outros médios, 
alguns tinham algumas dificuldades, mas não muitos, porque já estávamos a trabalhar com um 
grupo seleccionado. Os professores dominavam a Língua Portuguesa, portanto era mais fácil o 
contacto.  
 
A.C.: Dava apenas aulas ou exercia outras funções? 
A.: As nossas missões eram de curta duração e estendiam-se apenas aos professores guineenses.  

A.C.: Retomando o projecto “Consolidação dos Sistemas Educativos” de que já falou, 
pode explicar melhor a sua execução? 

A.: Esse projecto está estudado numa tese de Mestrado, feita por um docente da Escola Superior 
de Educação de Santarém, que pode consultar na nossa biblioteca. 
 
Os formandos que se deslocavam a Portugal, para um período de formação de 3,5 meses 
eram provenientes dos diversos PALOP. Para cada grupo nós fazíamos um módulo de 
formação. Nesta brochura que lhe vou dar para fotocopiar, pode encontrar todas as 
publicações feitas durante esse período e como pode ver, no âmbito da cooperação, não 
foram tão pouco assim. 
 
Para Língua Portuguesa fizemos 5 módulos. Fizeram-se módulos para Matemática, para a área 
das Expressões, etc. Produziu-se uma quantidade impressionante de materiais, aqui na Escola, 
na Universidade do Minho e na de Aveiro. 
Por exemplo de Língua Portuguesa, temos os seguintes módulos: Língua e escola; Actividades 
para o desenvolvimento da oralidade; Ler na escola; Competências comunicativas e alguns 
aspectos do planeamento; Planificar uma unidade de aprendizagem.    
São coisas práticas, pequenas, com alguns textos e exercícios. Também se fez para as outras 
áreas curriculares. 
Este projecto durou três anos. Foi muito interessante por um lado, mas por outro não… 
 
A.C.: Então porquê? 
A.: Não faz sentido que se juntem professores de países diferentes só porque falam a mesma 
língua. A realidade de cada país é diferente. E assim foi feito, porque o projecto era financiado 
pela UE, através do Acordo de Lomé. Para este Acordo, os PALOP constituíam uma área 
regional, embora ficasse cada um no seu canto, a língua era o factor de união e daí terem 
apoiado o projecto. 
Apesar de tudo, foi um projecto que correu muito bem e que foi muito interessante. 
 
A.C.: Então se foi a todos os países, que comparação é que faz entre S. Tomé e Príncipe, 
Cabo Verde e Guiné-Bissau? 
A.: Nenhuma. Em Moçambique sinto-me em casa. De Angola francamente não gostei. Fui duas 
vezes, no âmbito de um projecto do Banco Mundial, pela Fundação Calouste Gulbenkian. A 
Guiné é o país que melhor conheço. Em termos de trabalho gostei imenso. Cabo Verde tem 
melhores transportes e está mais organizado. São diferentes (risos) Eu não queria fazer muito 
essa comparação, em termos de caracterização, porque corro o risco de estereotipar os países e 
ser injusta.  
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A.C.: Como eram as condições de trabalho nas escolas? 
A.: Na Guiné visitamos escolas onde as crianças não tinham material nenhum. Voltando ao 
“Projecto Ensino-Aprendizagem da Língua Portuguesa”, quando começámos, visitámos escolas 
onde funcionava o projecto do ICALP, escolas onde havia um outro projecto, o CEEF e ainda 
escolas que funcionavam sem qualquer apoio extra, além daquilo que o Ministério lhes dava. 
Nas duas primeiras havia material de leitura e de escrita, havia professores supervisionados por 
responsáveis dos projectos. Algumas escolas tinham uns livrinhos doados pelo ICALP. Nas 
últimas não havia nada, mas os professores davam o seu melhor. 
Fomos também às escolas “pé de árvore” onde não havia material nenhum. Havia escolas a 
funcionar assim.  
 
Como disse nós fomos dar continuidade ao projecto que o ICALP tinha iniciado. Portanto, nas 
escolas sem nada, não havia ainda as marcas do projecto. Nas escolas onde o projecto já tinha 
iniciado havia fotocópias, uns textos, materiais nossos, materiais que o ICALP e depois Instituto 
Camões foram deixando. 
 
Nós visitamos as escolas todas durante 15 dias. Falamos com as pessoas e percebemos que 
deveríamos desenvolver um trabalho articulado. Ficamos com uma visão de conjunto. Ainda 
hoje, quando vou lá, encontro-me com os responsáveis desses projectos. 
 
A.C.: Como é que vos chegavam os materiais didácticos? 
A.: O Gabinete de Cooperação enviava lápis, canetas, cadernos, dicionários, gramáticas, etc. 
Nós fazíamos uma lista dos materiais que eram necessários; víamos quantos alunos e 
professores eram, multiplicávamos e depois pedíamos. 
 
Na Escola 17 de Fevereiro cederam-nos uma sala de apoio ao desenvolvimento do projecto. O 
Gabinete para a Cooperação colocou uma fotocopiadora, um aparelho de ar condicionado, 
porque senão o papel, com a humidade, colava todo, uma estante, uma secretária e mandava, 
regularmente para lá livros, dicionários, etc. Quem tomava conta dos materiais eram os leitores 
que estavam lá e os homólogos. Era a equipa que ficava no terreno. Esta equipa era composta 
por três leitores, três homólogos e era coordenada por um técnico do INDE e supervisionada 
pela Escola Superior de Setúbal. Não se desviava nada e era tudo muito bem gerido. 
 
A.C.: Quer isto dizer que havia sempre apoio financeiro? 
A.: Sim, na altura o Ministro da Educação era o Engº Roberto Carneiro e o Gabinete para a 
Cooperação mandava sempre tudo o que se pedia.  
 
A.C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
A.: Recompensada em termos financeiros não, até porque quero sublinhar uma coisa e 
que é muito importante, é que os professores envolvidos neste projecto nunca foram 
pagos para produzir os manuais, contrariamente a outros projectos financiados pela 
Cooperação. Nem eu, nem os professores guineenses recebemos qualquer adição ao 
nosso salário. 
A nós, eram pagas as viagens e as ajudas de custo eram para suportar as despesas com a estadia 
lá. No final do projecto a escola pagou-nos, a um preço irrisório, uns livros. Foi mais um acto 
simbólico. Eu também nunca quis que fosse diferente.  
 
A.C.: Sentiu satisfação com os projectos que desenvolveu? 
A.: Sim. Acho que fiz um bom trabalho. Mas, não sei se os países ganharam muito com isso. 
Era preciso ter mais informações. 
 
Nessa altura a Escola não tinha muitos alunos e estávamos a iniciar a formação inicial dos 
alunos, pelo que nos podíamos deslocar com mais facilidade. Agora é impossível ir, com a 
carga horária que tenho.  
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A.C.: Como eram as suas relações com os organismos locais? E com os outros professores?  
A.: Eram boas. Por exemplo, na primeira missão que fizemos, em Maio de 1991, o objectivo era 
conhecer a equipa que localmente já trabalhava no projecto, bem como recolher informação 
para elaborar o programa. Fizemos uma proposta de programa e quando voltamos lá falamos 
com o Ministro da Educação, com o Director Geral do INDE (Dr.Rui Cunha, que já faleceu) e 
com o Coordenador do projecto (Paulo Santos). 
Recolhemos informação e depois em Julho de 1991, o Coordenador do projecto veio a Setúbal, 
com mais 2 ou 3 pessoas que vieram trabalhar connosco no programa e na primeira selecção de 
materiais. 
Em Outubro de 1991, noutra missão, já levamos os materiais fotocopiados para as primeiras 
classes experimentarem. Começamos a experimentação pela 1ª e 5ª classes. Isto significou um 
trabalho com 12 turmas das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classes e 5 turmas da 5ª classe; 53 professores e 2300 
alunos.  
 
A.C.: Isso significa que aceitaram as vossas propostas? 
A.: Claro. Definimos competências e áreas de trabalho e cada um assumiu os seus 
compromissos. Ficou combinado elaborarmos um documento intitulado “Objectivos e metas 
para o ensino-aprendizagem da língua portuguesa nas seis classes do Ensino Básico”, que seria 
a base de um primeiro esboço do programa e que produziríamos materiais novos para a 1ª e 5ª 
classes, que incluiriam textos produzidos/recolhidos localmente. 
 
Foi tudo discutido previamente com o Coordenador do projecto, com os professores do INDE e 
era um programa experimental. O INDE era o organismo responsável pelos programas e era 
dirigido pelo Dr. Rui Cunha.   
 
É evidente que as decisões implicaram opções nem sempre definitivas, mas sempre consensuais 
nas equipas de Bissau e de Setúbal. 
 
Depois foi-se avançando com os programas para outros anos de escolaridade para todos os anos 
do ensino Básico.  
 
A. C.: Como é que estava estruturado o Ensino Básico? 
 
A.: O Ensino Básico era composto por dois ciclos. O 1º Ciclo ia do 1º ao 4º ano; o 2º ciclo 
iniciava no 5º e terminava no 6º ano de escolaridade. Para o 1º ciclo havia um professor 
generalista e para o 2º, diversos professores por área disciplinar.  
 
A. C: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países serem muito similares ao 
português? 
A.: Eu fiz um texto sobre a Guiné-Bissau para uma publicação que o CIDAC editou e que 
congregou diversos autores sobre as questões relativas ao sistema educativo. Ainda não tinha 
feito nada sobre aquilo que é a transferência de valores.  
 
Eu tinha consciência que se corria o risco de transferir conteúdos ideológicos e valores da escola 
portuguesa. Avançámos com cuidado, mas defendíamos que a língua também é um meio para o 
exercício da cidadania e que a escola tem um papel importante nessa aprendizagem. 
 
Lembro-me de nas primeiras reuniões, em Bissau, com o Dr.Rui Cunha, que era 
Director do INDE, uma pessoa extraordinária e encantadora, que tinha estudado em 
Dakar, com uma cultura muito francófona, ter-lhe colocado algumas questões relativas 
aos valores. 
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Eu perguntei-lhe: “Como é que o Sr. Dr. acha que podemos abordar determinados temas que já 
são consensuais na literatura ocidental, nomeadamente a relação professor- aluno, a educação 
para os valores e cidadania?” Ele respondeu-me: “ Nós queremos ser educados. Faça favor… 
Não tenha problemas”. Portanto uma das questões que nos preocupava era a transferência de 
valores ocidentais.  
 
No final do projecto fizemos uma apresentação pública dos livros para as pessoas que não 
estavam no projecto criticarem e lembro-me de uma senhora ter dito assim: “ Ah, vocês têm aí 
uns textos em que os meninos vão aos correios. Mas nós nem correios temos.” Ela referia-se ao 
interior do país, porque em Bissau existe uma estação de correio. Havia também um outro texto 
que era “Vou às compras” e havia uma ida a um banco. 
 
Depois outra pessoa disse: “Lá por não termos correios na nossa aldeia, não quer dizer que os 
nossos filhos não tenham que aprender como são os correios.”  
 
Às vezes as aprendizagens não passam pela realidade. E aí de facto nós exportamos. Fazemos a 
transferência, contextualizamos, tentamos adaptar. Portanto, esta abordagem cultural é 
importante, porque se alguns alunos conheciam os correios, outros não e a escola serve também 
para ensinar, levar a conhecer, descobrir o que de outra maneira não será possível, pelo menos 
para alguns. 
 
Nós considerámos que as aprendizagens escolares feitas em língua portuguesa deviam integrar 
os conhecimentos socioculturais que os alunos já adquiriram na sua língua materna e ao mesmo 
tempo proporcionar outros que fossem significativos e que contribuíssem para o sucesso pessoal 
e social.   
 
A.C.: Como eram os programas? E os manuais?  
A.: Nós criávamos tudo de raiz. Cada projecto era um projecto diferente e elaborávamos tudo. O 
projecto poderia ser de elaborar manuais ou de dar formação e geralmente estes projectos têm 
termos de referência. 
Primeiro fizemos os programas e depois os manuais. 
 
Os manuais que elaborávamos eram em co-autoria com os professores guineenses, e com os 
professores portugueses que estavam em Bissau pelo Instituto Camões. As ilustrações da 
primeira versão dos manuais foram eram todas feitas lá por um ilustrador guineense. 
Depois reproduziram-se os manuais com adaptações, mas a responsabilidade já não foi nossa. A 
recolha de textos locais foi feita pela equipa local de Bissau, ou seja, pelos nossos 
homólogos e pelos professores que trabalhavam pelo Instituto Camões e que estavam 
envolvidos no projecto. Os primeiros manuais foram impressos cá em Portugal, pelo 
Ministério da Educação. Posteriormente foram feitas outras publicações lá, mas não 
tenho nenhum exemplar dessas edições.  
 
Os livros eram pobres, não tinham cor, à excepção do da primeira classe. Também não podiam 
ser muito caros, porque isso encarecia os custos. Depois eles arranjaram uns dinheiritos pela 
cooperação sueca e passaram a imprimi-los lá. Nós entregamos os fotolitos depois de termos 
pedido a autorização à Escola Superior de Educação. Sei que os editaram no Senegal e que a 
primeira edição feita lá era igualzinha à que foi produzida na Gráfica do nosso Ministério. 
Ultimamente não tenho tido notícias, pelo que não sei se os continuam a reproduzir ou não. 
 
Acho que isto significa uma boa multiplicação do nosso projecto. No início incluímos no livro 
de leitura os exercícios. Depois decidimos separar, porque assim os livros podiam ser utilizados 
por outros alunos e estes só adquiririam um caderno de exercícios.  
 
A.C. Então que manuais é que elaboraram? 
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A.: Produzimos o livro de leitura e o caderno de actividades para o aluno e o manual do 
professor. Elaborámos um manual para o professor que foi um instrumento de ajuda e de auto-
formação para os professores menos habilitados e experientes acreditando que para esses o 
objectivo seria útil. O manual estava organizado em 4 partes: apresentação, orientações 
pedagógicas gerais, orientações para as actividades do manual do aluno e informações de apoio 
ao professor. 
 
Por exemplo, este que tenho aqui, do 5º ano, é da minha autoria, da Madalena Cruz, da Otília 
Oliveira, que era leitora em Bissau pelo Instituto Camões, da Linda, que era a nossa homóloga 
em Bissau e do Paulo Santos que era o Coordenador nacional. 
 
Depois a distribuição dos manuais é que foi um processo mais complicado. A responsabilidade 
acabava por ser nossa e era partilhada com o Centro Cultural Português. 
 
A.C.: Já que tem bastante experiência nesta área como percepcionou as políticas 
educativas nestes países? Acha que através da Cooperação há a externalização das nossas 
políticas educativas? 
A.: Não. Nós na E.S.E. nunca fizemos nada disso. Os programas que utilizávamos lá não eram 
os de cá. Apesar de não termos adaptado nada, em termos de programas ou de manuais, é 
evidente que temos a cabeça organizada para trabalhar cá. O pensamento é ocidental, porque 
realmente é assim. Por exemplo, as nossas propostas pedagógicas tinham por base a nossa 
experiência. Introduzimos o trabalho de pares e o trabalho de grupo. Iniciámos a exploração do 
espaço fora da sala de aula, a pesquisa e recolha de informações junto da comunidade, as mini-
visitas a locais que pudessem ter interesse para os conteúdos das diferentes disciplinas, etc. 
Agora, uma das coisas que fazíamos sempre, era ouvir as pessoas. Na época não havia Internet, 
por exemplo, e agora com este meio é possível encontrar tudo. 
 
Não havia materiais didácticos, nada. Nós tentávamos sempre contextualizar as propostas que 
fazíamos. Fazíamos transferências de outras experiências, mas de preferência africanas.  
 
De qualquer forma na Guiné, Portugal debatia-se com vários problemas. Um era o 
relacionamento interno entre as pessoas. Dou-lhe um exemplo: os manuais escolares tiveram 
que ser editados em Portugal, na fase experimental, porque a Editora Escolar em Bissau era 
gerida pela cooperação sueca suecos que não viam com bons olhos que os meninos aprendessem 
português, mas sim crioulo. Portanto, nunca financiaram os livros. Só depois do golpe de 
Estado, quando a cooperação sueca saiu do país é que os guineenses começaram a fazer edições 
dos nossos livros lá. Havia um conjunto de guerras internas às quais nós éramos alheios, mas 
que emperravam o desenvolvimento das acções. 
 
Há outros estudos que criticam o ensino da Língua Portuguesa, como a tese de doutoramento de 
uma americana, os trabalhos do Padre Luigi Scatanburlo que referem que o ensino deve ser em 
crioulo. 
  
No início quando visitámos escolas que estavam abrangidas pelo projecto CEEF, os mais 
pequeninos estavam a ser alfabetizados em crioulo. Eu reconheço que é mais fácil ser 
alfabetizado na sua língua materna e é o que deve ser. Mas na realidade o crioulo não é a língua 
materna de todos. O padre Luigi defende que a alfabetização devia ser feita em crioulo ou em 
bijagó. 
 
Lembro-me de alguns pais estarem à porta dessas escolas e dizerem: “ Os nossos filhos estão a 
aprender em crioulo e depois quando chegarem à 4ª classe como é que é?” Aí eles passavam 
para a Língua Portuguesa. Isto porque na 1ª e 2ª classes eram alfabetizados em crioulo, na 
terceira classe misturavam-se com os que já tinham iniciado a Língua Portuguesa e depois como 
é que era? Era uma grande confusão. 
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Nós tínhamos discussões académicas com eles, mas eles diziam que estava previsto que 
estivessem misturados, mas depois acabava-se o dinheiro e “estás a ver como é que é…” Nós 
diziamos que não podia ser. O projecto tinha que ter um financiamento garantido e se já sabiam 
que os meninos quando chegavam à terceira classe tinham que iniciar o português, misturados 
com os outros, tinham que acautelar essa situação. Não os podiam misturar de qualquer forma. 
E eles diziam: “Ah, mas depois os pais levam-nos para Bissau, para outras escolas, outra 
classe…”.     
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de a ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
A.: Em termos do projecto que desenvolvemos na Guiné, faço uma avaliação positiva. Agora 
em termos de resultados globais não. Foi a conclusão que eu tirei na minha tese de Mestrado. 
Por acaso, depois, a realidade não me deu razão, porque acabámos por ter mais impacto do que 
estávamos à espera. Os livros que nós fizemos, “Comunicar…em Português”, ganharam um 
prémio atribuído pelo 7º salão Expolíngua de Portugal, o prémio “Inovação e Línguas”. O 
Secretário de Estado da Cooperação, na altura, era o Dr. José Lamego financiou esta última 
edição. O Dr. Lamego entendeu que tinha aqui uma boa oportunidade de usar o dinheiro da 
Cooperação (risos).Como pode ver neste livro está o logotipo do ICP. Isso foi bom.  
 
Os livros foram financiados pelo ICP e depois houve o golpe de Estado. O ICP mandou os 
livros que estavam armazenados cá, de barco para lá. Os livros ficaram no porto de Bissau e não 
eram desalfandegados. Eu denunciei a situação cá, através dos jornais e só depois disso é que 
foram postos a circular. Isto porquê? Havia ali, não só muito trabalho, como muito dinheiro 
gasto. Depois nós fomos lá fazer uma formação aos professores sobre a utilização dos manuais. 
Os que tinham trabalhado connosco já os conheciam, mas os outros ainda não. 
 
O projecto envolveu imensos alunos e professores distribuídos por Bissau, Mansoa e Bula. Mas 
os manuais tinham sido feitos para toda a Guiné e não apenas para estas três cidades. Isto 
envolveu um grande investimento. Tive que dar um grande empurrão para que tudo se 
resolvesse, nem me quero lembrar (risos).  
 
Durante o período em que decorreu o projecto a distribuição dos livros era de um âmbito restrito 
e aí correu tudo bem. Eram apenas para os professores que estavam envolvidos no projecto.  
 
Neste momento os livros continuam a ser editados na Guiné. A Editora Escolar pediu-nos os 
fotolitos e nós enviámos, como já disse.   
 
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência de cooperação o que diria?  
A.: Foi uma aprendizagem extraordinária. Gostei imenso, foi a melhor aprendizagem que eu 
podia ter tido da Cooperação. Descobri que “aprender com África” era o caminho certo para 
quem acredita que é localmente que as respostas para os problemas se devem procurar. 
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
A.: Na Guiné tive grandes responsabilidades. Coordenei projectos, fiz formação de professores. 
Tive que falar com as pessoas, propor ideias, executar as tarefas e fazer a avaliação. 
  
Depois de 2002 as coisas ficaram paradas por falta de verbas. Em Abril de 2004 recebi um 
ofício do GAERI em que falavam da falta de verbas, pelo que só se poderia realizar uma 
missão, em 2005, com dois formadores do ICP e durante duas semanas. Acabou por não se 
realizar. O GAERI queria que realizássemos a missão antes das eleições da Guiné-Bissau. Eu 
respondi dizendo que era uma perda de dinheiro, porque já tinha tido uma experiência similar. 
Por altura das eleições os professores estavam concentrados neste processo e muitos faziam 
parte das mesas eleitorais. Os professores eram requisitados para as mesas de voto. Devido a 
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esta experiência eu propus que a acção fosse adiada para Setembro de 2005. O GAERI não me 
respondeu.   
 
Em Abril de 2006 o GAERI propôs que fizemos uma missão, mas reduzida a uma pessoa e a 
uma semana, acção que decorreria em Maio. É claro que isso era totalmente impossível, porque 
se tinha que discutir, com os professores guineenses, uma nova prática pedagógica e numa 
semana isso é impossível de se fazer. Desta forma não é possível fazer Cooperação. 
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
A.: Não. Fui sempre bem recebida em todos os países por onde passei. Estive mais exposta na 
Guiné e nunca tive problemas. Nos outros países estive menos tempo. Em Angola estive duas 
vezes. Em Cabo Verde uma vez. Estive em Angola num projecto financiado pelo Banco 
Mundial, em 1994.  
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
A.: Como disse há pouco, quando os projectos pararam a partir de 2002, não se podia fazer 
cooperação daquela forma. Não pode ser o sistema de “tropeça…coopera”. Vem um e pergunta, 
vem outro e pergunta e não se dá andamento aos projectos. 
 
A Cooperação implica trocas, partilha, benefícios mútuos. De qualquer forma, enquanto 
há missões e há formação é bom e depois? O que é que fica? A Cooperação deve dar 
resposta ao “depois” e o “depois” é as pessoas terem pernas para andar, localmente, e 
fazerem o resto. Isso não aconteceu. Em 1998 houve o golpe de Estado e foi uma 
desgraça.  
Acho que Portugal não sabe gerir muito bem as coisas. Acho que deveria haver uma estrutura 
nacional que se ocupasse da cooperação, como aliás acontece em alguns países. Uma estrutura 
nacional a partir do IPAD ou não. Uma estrutura onde estivessem pessoas que soubessem o que 
era a Cooperação; que soubessem gerir o processo e o dinheiro, que podem não ser muitas; que 
saibam ouvir quem está no terreno; que saibam disponibilizar os recursos e que saibam pôr 
todos a trabalhar. 
 
Mandar professores para lá é importante, mas têm que ser professores que saibam trabalhar com 
os seus homólogos, com os professores nacionais, porque têm que ser estes últimos, com maior 
ou menor domínio da Língua Portuguesa que têm que resolver a questão. Nós não!…É sempre 
um salto para a frente. Agora metemo-nos em Timor, desta forma… se calhar devia ter sido de 
outra forma.  
 
A.C.: Se calhar deveria existir uma melhor articulação entre Ministério da Educação e 
Ministério dos Negócios Estrangeiros… 
A.: Geralmente confunde-se articulação com coordenação. Os sistemas, os serviços, deveriam 
articular-se e às vezes há duplicação de tarefas, o que me parece ser um desperdício. 
Logo em Março, em Bissau, em 1991, na primeira missão, aprendemos que o Gabinete para a 
Cooperação sabia, de facto, o que era a Cooperação.  
    
A.C.: No fundo a Drª fazia parte do grupo decisor… 
A.: Claro, eu e os outros docentes da E.S.E. As nossas opiniões eram registadas e levadas em 
conta. Havia um organograma com as atribuições de cada parceiro: INDE, Gabinete de 
Cooperação e E.S.E. de Setúbal. Produzimos documentos com as funções de cada um e com as 
respectivas responsabilidades. Encontra isso tudo na minha tese: que é quem; quais as funções 
de cada um. Era tudo controlado. 
 
Bloco H: Validação da entrevista 
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A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido? 
A.: Sim. Eu criei uma cadeira de Cooperação na E.S.E., a que chamei “Ensino, Cooperação e 
Desenvolvimento”. O último ano que a leccionei foi em 2001-2002. Era uma cadeira de opção 
para todos os cursos. Abandonei esta opção porque deixámos de ter projectos que alimentassem 
a cadeira e eu não queria que a mesma se centrasse apenas na teoria. Gostava de a alimentar na 
prática, com exemplos. Neste momento está parada, mas não quer dizer que não venha a ser 
reactivada. Vamos iniciar um novo projecto com Angola, mas eu não vou participar porque não 
estou em condições físicas de fazer trabalho cá e lá.. 
 
Quero ainda acrescentar que para mim o objectivo da cooperação é esgotar-se quando os países 
não precisam ou pelo menos encontrarmos outra maneira de colaborar em Cooperação. Nós 
trabalhamos em cooperação com os países europeus e não lhe chamamos cooperação para o 
desenvolvimento, dizemos que há relações de cooperação. 
 
A.C.: Acho que poderia levar alguns materiais que considere relevantes para esta 
investigação … 
A.: Sim, pode levar os manuais que quiser. Vou emprestar-lhe alguns textos que escrevi sobre o 
assunto e a minha tese de Mestrado. Tenho outros livros que lhe posso emprestar. 
Nós criamos um Centro de Estudos e fazíamos uma folha informativa onde publicávamos textos 
dos formandos e textos sobre os vários projectos que tínhamos em curso. Publicámos entrevistas 
feitas aos directores gerais do ensino dos diversos países. Pode levar estes exemplares que tenho 
aqui para reproduzir.  
 
A.C.: Obrigada, assim poderei digitalizar tudo. Acha que a realização da entrevista 
decorreu como tinha previsto? 
A.: Sim. Estou à sua inteira disposição para o que necessitar. Terça-feira que vem trago-lhe os 
materiais de que lhe falei. 
 
A.C.: Obrigada. O que achou da entrevista? 
A.: Bem. 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
A.: Acho importante que se façam estudos sobre esta área. 
Tenho pena que os meus colegas não tenham estudado mais isto, dada a nossa experiência no 
terreno. Eu fui a única pessoa que fiz estudos nesta área e nunca ninguém se interessou. Não foi 
fácil fazer a tese de Mestrado. O orientador da minha tese foi o Professor Marçal Grilo, e fi-la 
pela Universidade Aberta. Não era fácil estudar a Cooperação.  
Eu gostava de ter estudado a questão da didáctica da Língua naquele contexto, mas não 
consegui, porque não arranjei orientador. Passei então para a área da educação em Cooperação. 
Falei com o Engº Marçal Grilo foi meu professor e que era especialista em Cooperação e ele 
acedeu a orientar a minha tese. 
 
A.C.: De facto é uma área do conhecimento que está pouco estudada. Para finalizarmos, 
poderia indicar-me o nome de outros professores ou técnicos que tenham estado na 
Cooperação e que considere importantes?  
A.: Posso dar-lhe o contacto da Métis que esteve, pelo PREBA, em Cabo Verde e do Mercúrio, 
que foi Director do DAPP (Ministério da Educação) e que esteve em Cabo Verde. 
 
A.C.: Muito obrigada pela sua atenção. Depois enviar-lhe-ei a entrevista para que a reveja 
ou introduza o que entender. 
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Entrevista: Métis 
 
Data: 23 /05/06 
Duração da entrevista: Cerca de 1,5 H  
 
Bloco A: Legitimação da entrevista 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
M.: Não. Podemos começar. 
A.C.: Importa-se que a entrevista seja gravada? 
M.: Não. 
A.C.: Posso tomar notas? 
M.: Sim. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Doutoramento em Educação (Didáctica da Matemática) da Faculdade de Ciências da 
Universidade Clássica de Lisboa 
Mestrado em Educação – Variante de Metodologia do Ensino da Matemática – da Faculdade 
de Ciências da Universidade Clássica de Lisboa 
Licenciatura em Matemática (Ramo Educacional) 
Início da actividade docente: 1975 (Ensino Secundário); 1988 (Ensino Superior) 
 
Início da actividade como Cooperante: 1993 (diversos países) 
 
Disciplinas leccionadas no âmbito da Cooperação: Formação de professores na área da 
Matemática   
 
Cargos/Projectos (na área da Cooperação): 
 

• Formação de formadores na área da didáctica da Matemática 
• Projecto PREBA ( Projecto de Reforma do Ensino Básico )– Cabo Verde; co-

coordenação com Raul Fernando 
• Coordenadora do 2º Projecto para a elaboração de manuais para o Instituto 

Pedagógico de Cabo Verde 
 
Elaboração de manuais: 
Gordo, F., Porfírio, J., Carvalho, R. (1997). Ensino da Matemática. (livro produzido no âmbito 
do Projecto de Apoio ao Instituto Pedagógico de Cabo Verde). Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian 
Badinca, A., Injai, A., Nhaga, A., Godo, F., Pires, I. V. e J. Porfirio (1995). Matemática,  
Actividades. Setúbal: ESE de Setúbal. 
Badinca, A., Injai, A., Nhaga, A., Godo, F., Pires, I. V. e J. Porfirio (1995). Matemática,  Guia 
do Formador. Setúbal: ESE de Setúbal.  
 
A.C.: Porque é que decidiu ir dar aulas? 
M.: Sempre quis ser professora. Sempre foi a minha opção, mas quando cheguei ao último ano, 
antigo 7º ano, ainda vacilei porque todos os meus colegas iam para medicina e hoje são 
médicos. Eu influenciada por isso, com tanta gente a ir para medicina, porque é que eu também 
não ia? Na altura não havia as dificuldades que há hoje. Mas, nas vésperas de me inscrever na 
Faculdade, como eu era muito boa aluna a Matemática, acabei por me inscrever em Matemática. 
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Mantive sempre a visão de ser professora. Achava que gostava e que gostaria de explicar as 
coisas e de falar com os outros, portanto tinha que ser uma profissão em contacto com os outros 
e a partir daí foi sempre a Matemática. Sempre pensei na docência.   
 
Comecei a trabalhar antes de acabar a licenciatura, nas Caldas da Rainha, em 1975. Fui fazer 
“tropa” com o meu ex-marido. Ele estava na tropa e eu também fui fazer “tropa” para as Caldas 
da Rainha. Fiquei colocada em mini-concurso. Nesse ano não estudei. Fiquei por lá. No ano 
seguinte optei por estudar e fui para o Barreiro. Fiquei colocado no liceu, actual Escola 
Secundária dos Casquilhos e fui estudar. No ano seguinte fiz o estágio no Liceu D. Pedro V, em 
Lisboa. Depois voltei para o Barreiro.  
 
A.C.: Como ingressou na Escola Superior de Educação de Setúbal? 
M.: Houve um concurso. Eu já tinha 13 anos de experiência de ensino no secundário. Tive que 
fazer um trabalho e apresentar. Saí directamente da Escola Secundária de Santo André, no 
Barreiro, que eu tinha ido inaugurar, para a Escola Superior de Educação de Setúbal. Concorri e 
fiquei, primeiro como requisitada e depois quando fiz o Mestrado, em 1993, passei para o 
quadro. Acabei o Doutoramento em 2001, com uma bolsa do PRODEP. 
  
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
M.: Já pertencia ao quadro da E.S.E. de Setúbal.  
 
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação? Como surgiram esses projectos em que 
esteve envolvido? 
M.: Eu comecei a trabalhar no PREBA (Projecto de Reforma do Ensino Básico) da seguinte 
forma: estava prevista uma missão para Cabo Verde e uma das pessoas que iria, minha amiga e 
colega de Mestrado, estava mais atrasada do que eu a entregar a tese, pelo que não podia ir. 
Tinha que rever algumas coisas. Eu estava mais adiantada e já tinha entregue a tese. Ou seja, no 
dia seguinte, ao da entrega da tese, estava a embarcar para Cabo Verde. Assim foi a minha 
entrada na cooperação. Não foi fácil. 
 
Eu conhecia o projecto, mas não sabia o que era trabalhar em cooperação, com mentalidades 
diferentes, com culturas diferentes e a nível das relações como é que as pessoas funcionavam e 
etc., etc.… 
 
Mas gostei muito. Levei os 15 dias muito preocupada. Não conhecia o contexto da formação. 
Havia várias coisas que eu não tinha tido a oportunidade de me debruçar muito bem. 
 
A.C.: Pode explicar o que era o PREBA?  
M.: O PREBA era um projecto para a área da formação de professores. Envolvia várias 
entidades como a Gulbenkian, o Banco Mundial, o Instituto Superior de Educação, Instituto 
Pedagógico de Cabo Verde e o Ministério de Educação de Cabo Verde.  
Primeiro ocorreu o nível 1 do PREBA. Eu entrei no nível 2. 
 
Cabo Verde tinha uma série de professores sem habilitação. Não tinham feito a Escola do 
Magistério Primário, logo precisavam de adquirir alguma formação e para dar resposta criou-se 
o nível 1 do PREBA. Fizemos a formação de professores. Nós fomos formar professores, que 
depois poderiam formar outros. Esses professores só poderiam dar aulas da 1ª à 4ª classe. 
 
Depois com o alargamento do sistema de ensino, iniciou-se o nível 2, que seria o de formar 
professores para depois darem aulas à 5ª e 6ª classes. Quem é que poderia dar aulas da 5º à 6ª 
classe? Ou, os professores do Magistério Primário ou, os que tinham feito a nossa formação 
anterior e que tivessem tido aproveitamento e se não estou em erro com uma nota mínima de 
Bom, mas já não garanto. 
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A E.S.E. de Setúbal fez então a formação de formadores para o nível 2. Quem eram esses 
formadores? Eram professores dos Institutos Pedagógicos do Mindelo e da Praia de Matemática, 
por um lado e por outro, professores, que não pertencendo aos Institutos Pedagógicos eram 
conceituados e tinham alguma reputação local. 
 
Encontrámos um grupo de formadores já seriado, por alguém, que agora já não sei dizer quem. 
Durante um ano esses formadores fizeram a nossa formação e desmultiplicaram-na ao longo do 
ano junto de outros professores. Fazíamos os livros e materiais de formação que eles 
desmultiplicavam. 
 
Apenas formamos formandos num caso, modo que se encontrou, para os formandos das zonas 
isoladas, que não podiam durante a semana, deslocar-se à cidade, ou seja aos centros de 
formação. Eram deslocados de outras ilhas. 
 
Os formandos já eram a nata dos formandos anteriores; portanto podiam ser pessoas da zona “de 
sombra”, como eles diziam, onde os formandos para se deslocarem precisavam de um dia. 
Nesse caso, para não haver conflitos, assim me explicaram eles, eles eram formados 
directamente por Setúbal, também em regime de 15 dias connosco. Portanto, fazíamos ao 
mesmo tempo formadores e os formandos das zonas isoladas. Nós não conhecíamos os outros 
formandos. 
 
Nós fazíamos a avaliação dos formandos. Os formadores não eram avaliados por nós. Dávamos 
a formação e combinávamos o modo como eles, formadores, iam fazer a avaliação. Como iriam 
aplicá-lo. Nós validávamos essa formação. 
 
Os formandos faziam testes que eram feitos cá na E.S.E. e que depois iam para lá. Esses testes 
tinham que ter o “agreement” dos formadores, mas eles não se metiam nisso. Eram propostos 
por cá. Os critérios, a pontuação, iam de cá e eles corrigiam lá. Depois enviavam-nos os 
resultados. Aí iam para a parte da coordenação que já não era comigo. 
 
A.C.: Foi sozinho ou com a família? 
M.: Sozinha, às vezes com outras pessoas de outros organismos. 
 
A.C.: Nunca tinha estado em África? 
M.: Não. 
 
A.C.: Então como era o imaginário que tinha de África? 
M.: Imaginário… (silêncio). Olhe, eu tinha uma ideia muito positiva, porque as pessoas que eu 
conhecia de África, tinham sempre uma grande nostalgia em relação à África e um grande amor. 
E eu sempre ouvi dizer: “ ou se ama ou se detesta”. Eu sempre achei que era das pessoas que 
iria gostar muito. E confirmei. Gostei. 
 
Quando desembarquei no Sal, pensei que estava a chegar à lua (risos). Aquela imagem que 
temos da lua (risos)... Tem aquela zona deserta. A primeira vez que fui fiquei só no Sal. Das 
vezes seguintes já fiquei na Praia e no Mindelo. Cada missão era feita numa das cidades. 
 
Depois estive na Guiné. Completamente diferente de Cabo Verde. Não tem nada a ver um país 
com outro. Cabo Verde, como diziam os guineenses, era a Europa. Não tem nada a ver. Fui 
antes de haver os problemas todos com a guerra de 1998. Agora nem imagino como aquilo deve 
estar. 
 
A: C: Onde é que ficava alojada? 
M.: Em hotéis. No Sal fiquei no Morabeza; no Mindelo em vários sítios e na Praia, também. E 
havia sempre comida. 



 410 

 
A.C.: Conhecia a estrutura e funcionamento dos serviços da Cooperação? Perante um 
problema sabia com quem devia contactar?  
M.: A estrutura dos serviços da cooperação não a conhecia, mas se houvesse algum problema 
nós recorríamos à Embaixada. 
 
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
 
A.C.: A partir de que momento se considerou cooperante? 
M.: Eu fui sempre mais professora formadora do que propriamente cooperante, como havia na 
década de 80. Nunca estive muito tempo, como estavam os cooperantes, que era um ano lectivo 
inteiro. Eu estive em Cabo Verde e depois na Guiné. Na Guiné, nós da E.S.E., revezávamo-nos 
de 15 em 15 dias. Às vezes cruzávamo-nos nos aeroportos. Quando vinham um de lá, estava a 
caminho outro de cá. 
 
A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
M.: Havia outros professores portugueses, em cooperação, que até estavam pelo Instituto 
Camões. Não havia formadores estrangeiros.  
 
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte das direcções das escolas ou de outras 
entidades? 
M.: Nós fomos sempre bem recebidos pelos directores do Magistério Primário, com quem 
falávamos. Havia, também, um coordenador local, com quem reuníamos e com quem 
articulávamos a nível do projecto. 
 
Nós tínhamos homólogos no terreno. Eram pessoas simpáticas, amorosas, mas com grandes 
lacunas científicas. Eu tinha o meu “Antoninho”, mas como não era parvo, nunca se meteu 
naquilo que eu dizia e fazia. Ele não percebia o que eu dizia. Ele tinha o bom senso de não 
contestar nada. Eu dizia-lhe: “Vamos fazer assim...assado, etc.” e ele sorria e concordava e 
assim era difícil. 
No final do projecto, os nossos homólogos da Guiné, vieram cá para que “teoricamente” 
acabassem de fazer os manuais connosco. Mas, acabamos por ser nós a fazer, nem queríamos 
que eles fizessem. Estiveram cá algum tempo e aprenderam qualquer coisa. 
 
A.C.: Como era tratado pelos restantes professores? 
M.: Bem. Nós já trabalhávamos com formandos que eram a “nata” de formandos anteriores. 
Com um público seleccionado. 
 
Nunca houve conflitos. Os formadores de Matemática eram um grupo diversificado, nada 
uniforme e queriam aprender. Gostavam de aprender. Eram interessados. Desde que 
reconhecessem qualidade à formação estavam sempre disponíveis. 
Nós estabelecemos uma relação óptima com eles. Eles reconheciam a qualidade da formação 
que nós dávamos. 
 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
M.: Eram boas.  
 
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
M.: Foi uma experiência bastante positiva. 
 
A.C.: Sentiu-se professor cooperante ou apenas professor? 
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M.: Eu senti-me apenas professora, que ia dar formação, como a daria cá. Só que lá o nível das 
pessoas era diferente. 
 
A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
M.: O receio era sobretudo com as doenças. Tinha muito cuidado com a alimentação, com a 
água, usava repelentes (risos). Mas nunca fiquei doente. 
A atracção era o de trabalhar com outras pessoas...de culturas diferentes...Gosto muito de Cabo 
Verde, têm uma maneira especial de ser e de se relacionar com uma cultura. Os guineenses são 
mais humildes. 
 
A.C.: Que papel desempenhou, enquanto cooperante, entre uma metrópole colonizadora e 
as ex-colónias? 
M.: Eu estava ali para dar formação e nunca houve qualquer comentário sobre o facto de 
Portugal ter colonizado aqueles países. O interesse que, quer os formandos, quer os formadores 
tinham pela formação, não dava margem para pensar noutras coisas. Nota-se um grande carinho 
pelos portugueses. 
 
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
M.: Sim, a da formação, a da elevação do nível científico dos docentes. 
 
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
M.: Penso que aquilo que a E.S.E. fez foi uma gota no oceano. Acho que deixámos algumas 
marcas na formação que se seguiu. Acho que deixámos a marca possível numa formação deste 
tipo. Não tenho ilusões. Também não tenho ilusões com os alunos que eu formo.  
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem à profissão e aos projectos em que esteve sempre envolvida? 
M.: Sim, apesar de tudo. Os horários da formação eram horrorosos, tenebrosos. Começávamos 
muito cedo, entre as 8 ou 8.30h por estar fresquinho e íamos até às 17.30/18h, com um intervalo 
de duas horas para o almoço. Isto em Cabo Verde. 
 
Na Guiné o horário era de seguida. Comíamos umas sandes, porque a formação ia até às 14.30h.  
 
Mas, a equipa da E.S.E. teve sempre um grande cuidado com os materiais que utilizava, com as 
expressões, no sentido de se transmitirem os conhecimentos de uma forma o mais perceptível 
possível. A parte artística era muito desenvolvida. Os nossos colegas eram extremamente 
cuidadosos com os materiais que utilizavam. Os nossos formadores eram muito bons. 
 
A.C.: Dava apenas aulas ou exercia outras funções? 
M.: Dei formação e depois coordenei o 2º nível do PREBA. Digamos que o 1º nível, também, 
foi praticamente coordenado por mim, porque depois o Raul Fernando já não o pôde fazer. 
 
A.C.: Então se foi a todos os países, que comparação é que faz entre S. Tomé e Príncipe, 
Cabo Verde e Guiné-Bissau? 
M.: Cabo Verde não tem nada a ver com a Guiné-Bissau.  
A nível da Matemática a visão é bastante tradicionalista e do Português também.  
Apesar de muitas vezes os programas e os manuais não serem tradicionalistas, a prática dos 
docentes é muito tradicionalista. 
 
Encontrei muito tradicionalismo. Nós fizemos uns vídeos para eles verem o seu formalismo: 
“então vamos lá a ver como é que é?”...”Sim, Sr.ª professora!”. São muito formais. 
 
A.C.: Como eram as condições de trabalho nas escolas? 
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M.: Eu praticamente não visitei as escolas. Por exemplo, quando se fez a recolha de imagens 
para o vídeo, os colegas visitaram escolas, mas eu não fui. Estive a preparar os materiais para a 
edição e não tive tempo. 
 
Nós fazíamos pequenas brochuras e aquilo depois era tudo despachado. A tipografia da E.S.E. 
reproduzia os materiais. A distribuição lá, no terreno, transcendia-nos. As nossas brochuras 
eram feitas cá. Habitualmente, levávamos os materiais para a formação e depois o modo como 
eles difundiam esses materiais, não tenho a mínima ideia, porque não fazíamos a avaliação 
dessa parte. 
 
As condições iam-se arranjado. Eles tinham que fazer um teste para passarem e todos os colegas 
me diziam: “Toma atenção, tens que policopiar os testes com alguma antecedência, porque pode 
faltar papel, tinta ou electricidade...” Aqueles constrangimentos habituais. Mas eu tive sempre 
sorte, correu tudo bem. 
 
A.C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
M.: Olhe trabalhar com os formandos como eu trabalhei uma vez... Foi um grande choque, 
porque eles tinham muitas dificuldades. Mas, por outro lado foi extremamente gratificante, 
porque eles tinham uma vontade enorme de aprender e tinham um prazer enorme em conhecer 
coisas novas. Eram muito engraçados. Eu notava também isso com os formadores, mas a um 
nível diferente.  
 
Ficavam muito contentes em aprender. Quando se trabalha seriamente com as pessoas elas 
correspondem. 
 
A.C.: Sentiu satisfação com os projectos que desenvolveu? 
M.: Sim. O facto de conseguir realizar actividades com poucos recursos...Dou-lhe um exemplo: 
no caso da Matemática posso dizer que a política que seguíamos era a de não levarmos materiais 
sofisticados e construíamos os materiais lá. Isso era muito importante ter em conta os recursos 
deles. Eu mandei encomendar pregos e tábuas para se fazer um geoplano e os formadores 
fizeram-no. 
 
Portanto, os materiais de Matemática foram todos construídos lá. Se eu os levasse de cá eles 
nunca poderiam ter uma coisa daquelas em cada escola. Levei um de compra para eles verem 
como era. Na medida do possível pedíamos a matéria-prima para eles construírem: paus, pregos, 
madeiras, cartolinas...isso não era complicado arranjar, sobretudo em Cabo Verde. Na Guiné 
havia mais problemas. Mas, como antes de mim já lá tinham estado outros colegas, já tinham 
construído alguns materiais. 
 
Mas, de uma forma geral tudo o que pedíamos era-nos dado. Era tudo muito modesto, mas dá 
satisfação construir tudo.  
 
A.C.: Viveu algum dilema, pessoal, em particular?  
M.: Dilema propriamente não, mas digamos que na Guiné não me consegui relacionar tão bem 
como em Cabo Verde, porque não consegui manter uma relação de igualdade. Em Cabo Verde 
encontrei pessoas em relação às quais, eventualmente, eu podia saber mais, apesar de tudo, mas 
eram pessoas que tinham uma certa cultura equivalente e com quem eu podia estar e sair. 
 
Na Guiné o desnível é muito grande. Por outro lado, o facto de ser mulher...acho que isso 
complicava ainda mais. Eles nunca explicaram bem, mas isso, o ser mulher, impediu a tal 
relação igualitária. Chocou-me a visão que eles tinham de nós, mulheres...mulheres estrangeiras, 
que tínhamos dinheiro...Tinham aquela mentalidade de aproveitar e de pedir dinheiro e isso fez-
me confusão. Mas, se quer que lhe diga, passados dois dias já estava habituada (risos).  
 
A.C.: Como eram as suas relações com os organismos locais? E com os outros professores?  
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M.: Eram boas, até porque os professores com quem trabalhámos eram bacharéis e em alguns 
casos, licenciados em Matemática, ou áreas afins. Alguns tinham-se formado cá, outros lá. 
Havia já a escola de formação de formadores que mais tarde se transformou no Instituto 
Pedagógico. A maior parte deles eram professores de liceu. 
 
Os formandos das ilhas isoladas tinham dificuldades a nível do domínio da língua portuguesa. 
Tinham uma mentalidade africana forte e são muito tradicionais a nível do ensino da 
Matemática 
 
Na Guiné os formandos eram seleccionados pelo governo, eram a nata, mas eram do 1º ciclo e 
não tinham formação superior. Não eram de Matemática. Trabalhámos com aqueles que seriam 
os futuros formadores. Não tinham formação superior.  
 
A: C: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países serem muito similares ao 
português? Sentiu algum conflito decorrente disso? 
M.: Não posso responder a isso, porque a minha intervenção foi mais ao nível da formação de 
professores. Aí trabalhámos dentro de um quadro de referência deles, perspectivado de uma 
forma compatível com aquilo que se defende, actualmente, em termos de ensino e de 
aprendizagem da Matemática.  
 
Não era uma formação antiquada, era uma formação coerente com aquilo que achávamos que 
devia de ser feito. Era adaptada na medida do possível. É claro que havia condicionalismos, em 
termos daquilo que eles trabalhavam. Isso implicou um esforço de relativização de muitas 
situações...sorria muito...explicava muito...São técnicas que um formador experiente tem. Por 
exemplo, quando chegava às partes da geometria que implicavam uma visão espacial, utilizava 
as técnicas que também utilizo com os professores de cá: com cubos, com coisas concretas, etc. 
Recorríamos às coisas que eles tinham para explicar. 
 
A ideia que eu tenho é que os africanos negoceiam bastante aquilo que lhes é oferecido. Não 
aceitam qualquer coisa e eu acho que fazem bem. Não me parece que haja uma política 
concertada de eles importarem directamente os nossos sistemas educativos. Mas se tivermos em 
conta que a maioria de quadros até se forma em Portugal, necessariamente nós, neste caso o 
sistema educativo português, influenciaremos. No fundo são os nossos modelos que vão para lá, 
adaptados ao contexto africano. 
 
Há colegas aqui na E.S.E. que estiveram directamente relacionados com as negociações para os 
projectos e esses poderão ter imagens mais concretas que as minhas, nomeadamente, sobre os 
sistemas educativos, as políticas educativas, etc., como são o caso da Luísa Solla. Ela é que 
coordenava. Fale com ela.  
 
A.C.: Como eram os programas? E os manuais?  
M.: No caso da Guiné fiz consultadoria para uma proposta de um manual. O manual era 
péssimo. Cabo Verde tem manuais melhores. Mas eram feitos por portugueses, mas nada de 
exemplar. Eu fiz os manuais para o Instituto Pedagógico de Cabo Verde (2 volumes). Fiz 
algumas brochuras de Matemática, durante o PREBA.  
 
Nós fizemos os programas da formação. A formação estava entregue à Escola Superior de 
Educação de Setúbal, responsável pelo PREBA, cujo objectivo era o da elevação do nível dos 
docentes. 
 
No caso dos programas fazíamo-los sem negociações, mas no caso dos manuais para Cabo 
Verde, para o Instituto Pedagógico, houve negociações. Isto porquê? Porque eu tive que 
negociar com os professores do Instituto Pedagógico, o tipo de coisas que lhes dava jeito ter e 
que era mais adequado. Nesse sentido houve uma missão preparatória de discussão, onde se 
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elaboraram “drafts” de conteúdos e materiais que se tinham feito lá com os professores e depois 
nós fizemos o resto. 
 
A.C.: Essas negociações eram difíceis? 
M.: Não. Eles aceitavam as nossas propostas. Eu trabalhava com os professores de Matemática 
do Instituto Pedagógico e eles conheciam-me. Tratavam-me de forma igualitária. Relacionava-
me muito bem com as pessoas de Cabo Verde. 
 
A.C.: Como percepcionou as políticas educativas nestes países? Acha que através da 
Cooperação há a externalização das nossas políticas educativas? 
M.: Sobre esta questão não tenho dados suficientes para lhe responder, mas acho que nós 
exportamos muita coisa para lá. Acho que eles adoptaram várias coisas, eventualmente modelos, 
mas acho que a interpretação é sempre muito africana. 
 
A forma como se implementam as coisas e como se praticam é sempre muito africana. Nós 
poderemos exportar, mas a adopção que eles fazem é radicalmente diferente. É uma cultura 
diferente, portanto as marcas culturais são muito fortes.  
 
 Portanto...vamos lá a ver...aquilo que conheço é uma instituição de ensino superior, que é a 
E.S.E. de Setúbal, que vai dar formação a vários países. Nesse sentido há uma marca da E.S.E., 
ao nível da formação inicial ou contínua. Temos a nossa marca. Portanto não estamos em 
representação do governo português.  
 
Infelizmente, não temos a projecção que outros institutos internacionais têm, mas se tivéssemos, 
faríamos o mesmo. Se fossemos dar esta formação a um país europeu faríamos o mesmo. Ou 
seja, são os nossos conhecimentos, adaptados ao contexto. Também, não tenho um feedback da 
projecção da E.S.E. Eu contacto com diversas pessoas, mas falta-me esse feedback.  
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de a ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
M.: Faço uma avaliação positiva. 
 
Eu no início tive alguma dificuldade em adaptar-me, em perceber como as pessoas se 
relacionavam entre si (risos)... A hierarquia que existia entre eles. A primeira vez que me 
apercebi que as hierarquias eram muito fortes, pesadas, vi logo que não se podiam recusar. 
Havia um certo reconhecimento pela figura de topo, naquele caso era eu. A princípio eu não 
dominava isso e depois entre eles havia algum deferimento. 
 
Há uma mentalidade da receita “é assim que se faz”... “Aprender daquela maneira, para ensinar 
daquela maneira”. Aliás, muitos professores portugueses funcionam igualmente deste modo, se 
bem que agora se vá relativizando um pouco mais. 
 
Eles sabiam que os seus alunos tinham dificuldades. Eu pensava que ia encontrar pessoas com 
dificuldades na Matemática, mas não encontrei. As dificuldades que senti foram ao nível da 
língua. Acho que eles descobriram coisas de que gostaram.  
 
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência como cooperante o que diria?  
M.: Senti uma enorme satisfação...Tive um enorme prazer. 
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
M.: Acho que a filosofia do PREBA, do meu ponto de vista, estava muito bem organizada. Era 
um projecto intensivo, que desenvolveu uma formação em cascata, com materiais escritos, com 
alguma qualidade. Poderia ter continuado, mas pronto...desenvolveu o seu papel. Nós avaliamos 
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o projecto. Foi um projecto pensado com princípio, meio e fim e foi executado como o previsto. 
Fez-se um reforço a nível da Matemática, porque havia temáticas que ainda não tinham sido 
trabalhadas.  
 
As pessoas que participaram foram avaliadas para poderem progredir ou não. Em termos de 
avaliação dos formandos eu actuava como se estivesse em Portugal. Não fazia distinções. O 
equivalente para mim cá é também a formação de professores. São professores. Era o mesmo 
tipo de formação. Neste sentido o PREBA deu um grande contributo a nível do ensino. 
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
M.: Já me esqueci. A minha experiência foi muito gratificante. Não me lembro, se houve 
alguma coisa má. A minha memória não regista nada negativo. Globalmente o que me resta é 
muito positivo. 
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
M.: Penso que o Estado português investe, provavelmente, o que pode investir na cooperação. 
Mas, não deve ter dinheiro para tudo. Acho que, também, não faz o menor sentido, lá por 
termos sido a metrópole colonizadora, não quer dizer que devemos ter a obrigação de investir só 
por investir, só porque se tem que apoiar. 
 
As relações privilegiadas com as ex-colónias é qualquer coisa que existe em qualquer país que 
tenha sido colonizador, até porque as pessoas falam a mesma língua e não pode ser de outro 
modo. É evidente que poderá haver um ou outro aspecto que poderá ser melhorado, mas neste 
momento não sei em que pé está a cooperação portuguesa. 
  
Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido? 
M.: Não. Não me lembro de mais nada. Espero que tenha sucesso no seu trabalho. 
 
A.C.: Acho que poderia levar alguns materiais que considere relevantes para esta 
investigação, nomeadamente algum manual … 
M.: Sim, pode levar estes que estão aqui mais à mão: “Educação Visual e Tecnológica” e 
“Língua Portuguesa”, ambos para Cabo Verde.   
 
A.C.: Obrigada, assim poderei digitalizar tudo. Acha que a realização da entrevista 
decorreu como tinha previsto? 
M.: Sim. Foi agradável. 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
M.: Acho que é interessante estudar a Cooperação, apesar de não ser a minha área. Não acha 
que deve ser interessante? 
 
A.C.: Poderia indicar-me outras pessoas para entrevistar? 
M.: Há uma colega e amiga minha, que está na Universidade Aberta e que esteve vários anos 
em Cabo Verde e Angola, a D.M. Vou dar-lhe o contacto dela. 
 
A.C.: Muito obrigada pela sua atenção. Depois enviar-lhe-ei a entrevista para que a reveja 
ou introduza o que entender. 
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Entrevista: Minerva 
 
Data: 30/05/06 
Data de conclusão: 6/06/06 
Duração da entrevista: Cerca de 3 H 
  
Bloco A: Legitimação da entrevista. 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
M.: Não. 
A.C.: Importa-se que a entrevista seja gravada? 
M.: Pode gravar.  
A.C.: Posso tomar notas? 
M.: Pode. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Licenciatura: Estudos Portugueses e Ingleses 
Início da actividade docente: 1978 
Exercício da actividade de docência como cooperante: 1989 a 1997 (Guiné-Bissau); Timor 
(2000-2003) 
Disciplinas leccionadas no âmbito da Cooperação: Língua Portuguesa; Metodologia da 
Língua; formação de professores do 1º ciclo. 
Cargos desempenhados: Coordenação Pedagógica do Centro Cultural em Bissau; Coordenação 
do Projecto ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa; Coordenação da equipa de leitores de 
Língua Portuguesa; Coordenação pedagógica do ensino técnicoprofissional em Timor; 
Coordenação do ensino da Língua Portuguesa em escolas privadas. 
Projectos em que esteve envolvida: Projecto ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa; 
elaboração de manuais; organização de exposições, de conferências, actividades culturais 
relacionadas com a dança e com a música. 
Publicou “Língua Portuguesa e as Profissões” e manuais de língua portuguesa (co-autoria).   
 
A.C.: Porque é que decidiu ir dar aulas? 
M.: Sempre quis ser professora. Sempre (risos) …Desejei ser professora. Fui mudando de 
patamar, mas desde miudinha que desejei ser professora.  
 
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
M.: Já era efectiva. 
 
A.C: Que entidades contactou quando decidiu ir cooperar para África? 
M.: Não fui a lado nenhum em particular. Conhecia várias pessoas que sabiam que eu pretendia 
sair e, inclusivamente, antes eu já tinha pensado candidatar-me a leitora. Fiz o concurso de 
leitores no ICALP, na altura dirigido pelo Dr. Fernando Cristóvão. Fiz os testes e fiquei 
seleccionada para o curso. Entretanto, acabei por não fazer a 2ª parte do curso, que começava 
em Janeiro de 1990, porque em 1989 fui para Bissau.  
 
A.C.: Recebeu todas as informações /apoios que julgou necessários? 
M.: Digamos que recebi as informações possíveis. Eu já estava mais ou menos contextualizada. 
É evidente que andava a ver o que é que era preciso fazer. Eu sabia que uma das funções, no 
terreno, era contactar entidades locais. Ver como fazer era um desafio para mim. Em função do 
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observado criar uma estratégia que correspondesse à necessidade de contribuir para a formação 
de professores. 
 
Desde início que ficou muito claro que era impossível ir apenas com a responsabilidade de 
leccionação. Eu já ia com essa informação. 
 
A.C. Que tipo de preparação profissional realizou antes de ir?  
M.: Quando terminei a licenciatura, depois fiz a profissionalização. Fiz o curso de leitores, 
como já disse, há bocado. As pessoas que estavam a fazer o curso queriam ir todas para a 
Europa e achavam um disparate estar ali, porque o meu objectivo era a África e o Oriente. Aliás 
eu defini isso muito cedo…começaria por África e depois iria ao Oriente. 
 
Eu achava que devia fazer a formação como todos os outros. Só que depois atendendo à 
urgência de ir alguém para a Guiné…para a Guiné, nem sequer tinha pensado ir e já tinha dito 
uma vez que não, à segunda acabei por ir. Tinha pensado ir para Angola e três vezes tinha dito 
que não, por razões familiares.  
 
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação?  
M.: Eu sempre desejei ir fazer cooperação. Não melhor dito…eu sempre desejei fazer missão 
fora do país. Não o fiz antes por razões pessoais e familiares. 
Em primeiro lugar a minha mãe tinha-me pedido para acabar o curso antes de ir para qualquer 
lado.  
 
Licenciei-me em Estudos Portugueses e Ingleses, pela Faculdade de Letras em Lisboa. Fiz a 
profissionalização em exercício durante dois anos. Fiquei a dar aulas em Alverca. 
 
Depois por razões diversas tive de apoiar a família. Quando tive a vida familiar mais ou menos 
organizada, resolvi realizar o desejo que tinha. 
 
A.C.: Como imaginava a África que iria encontrar? 
M.: Eu sabia que havia dificuldades, mas ia bastante animada. Quando cheguei ao aeroporto 
havia muitos grilos e era noite. Saí de Lisboa sozinha e ainda agora, fiz 14 viagens para Timor e 
andei sempre sozinha. Houve uma vez que Portugal marcou a viagem com os técnicos de 
alvenaria e de carpintaria e eu pensei: “Olha, finalmente venho de Timor acompanhada”. Foi só 
até Bali. Eles continuaram todos juntos e eu não. Ando sempre sozinha e com Deus Nosso 
Senhor. Por isso acho que ando sempre bem acompanhada. 
 
Cheguei a Bissau à uma da manhã. Saí de Lisboa com gente portuguesa e com africanos. 
Quando cheguei a Bissau desapareceram todos. Eu pus-me na fila onde só havia negros a 
cheirar a álcool. Eu pensei: “Onde estão os outros todos bem vestidos (risos) que vinham no 
avião?” Mais tarde percebi que saíam todos pela porta do cavalo. Havia revista às malas. Havia 
gente a sair por outro lado. Eu passei todos os trâmites normais (risos), mas mais tarde aprendi 
rapidamente (risos). 
 
Estava ali, numa fila…calor. Na altura não havia ainda o aeroporto, que depois foi construído. 
Era uma espécie de armazém. Os grilos saltavam por ali…O cheiro a álcool a tresandar e eu a 
pensar: “Ai! Onde é que me vim meter!” Confesso que se não fosse animada por um ideal de 
missão, além do da língua, eu teria fraquejado. Ali estive à espera. 
 
Entretanto chegaram os dois colegas que já lá estavam. Tinham-me dito aqui na TAP que 
haveria de estar lá alguém à minha espera, um motorista. Isto dito aqui nesta linguagem eu 
dizia: “ Eu não preciso de motorista” (risos). 
 
Entretanto não havia passadeira rolante e quando as bagagens chegavam perguntavam: “Esta 
mala é de quem? É tua?” e atiravam-na. Eu levava 14 embrulhos e pensava como é que vou 
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segurar 14 embrulhos? Mas nestas situações eu tenho força física e já tinha estudado o esquema 
para organizar tudo. Intuitivamente eu sabia que ia correr tudo bem, porque já tinha uma ligeira 
experiência de aldeia. Eu nasci numa aldeia perto de Lamego e porque era a primeira filha ia 
muitas vezes de férias à terra. Aliás em Bissau eu explicava muito que parte da minha 
resistência provinha da minha experiência de aldeia. Eu encontrei parte da minha aldeia em 
Bissau.  
 
Na essência somos todos iguais. Se procuramos ver o que é que move as pessoas na essência, 
não é porque estão menos sofisticadas, que são diferentes. É claro que isso perturbou-me um 
pouco e eu pensei “como é que vou sair daqui?!”E eis que senão, ao fim de muito tempo, 
mesmo muito tempo, vi uma senhora com uma t-shirt com um grande malmequer estampado. 
Era a colega. Eu pensei: “Vem ali o sol no meio da escuridão” (risos) …porque não havia luz e 
eram todos escuros (risos) e os grilos por ali. 
Então, quando a vi acenei logo e eu estava um pouco agitada. Comecei logo a falar. Levava um 
embrulho que o pai dessa senhora me tinha pedido para levar e disse-lhe: “Olhe, tenho ali um 
embrulho para si.”Ela, que era muito formal, disse-me: “ Depois falamos.”Eu pensei: “ainda 
mais esta!” (risos) 
 
Quando entrei no jipe devia estar um pouco alarmada. Devia transparecer alguma preocupação. 
Eu entrei para o jipe; fizeram-se as apresentações, porque havia outro colega; estava escuro 
como breu; vi umas palhotas e eu dizia que estava preparada para tudo. Tinha medo dos 
mosquitos por causa da malária. Quando vi as palhotas terei perguntado, porque só me lembro 
da resposta: “se aquelas eram as habitações”. E o colega, com alguma sensibilidade respondeu 
que sim que aquelas eram as habitações, mas que nós iríamos para o centro da cidade e que as 
casas eram diferentes. 
 
Eles tinham-me alugado uma casa. Era um apartamento, num primeiro andar, um T0, na rua nº2, 
na cidade velha. Era muito bom. Eu não gostei, porque não estava habituada a viver num andar 
e disse: “Ou, me tiram daqui, ou então não sei. Eu quero é uma casa térrea”.  
 
Eu já tinha vindo viver para Almada, há um ano e tinha tido imensa dificuldade em adaptar-me 
a um andar. Eu pensava: “ Eu não vim para África para viver num apartamento, era o que me 
faltava!” É evidente que os colegas tinham arranjado o possível e o que consideravam ser o 
melhor. Arranjei depois uma casa térrea, que toda a gente achava que era pior que o 
apartamento. Era um anexo, perto da Embaixada. Só pelo facto de ser uma anexo, já ninguém 
gostava. Mas eu gostava muito. 
 
A Embaixada emprestou-me a casa. A casa tinha janelas e portas. Tinha um quarto, uma 
cozinha, sala; não tinha despensa. Emprestaram-me alguns móveis. Aliás era um anexo 
interessante. Na parte principal da casa vivia o Adido da Cooperação. 
Arranjei uma empregada que tratava de tudo, nomeadamente arranjar comida. 
 
A.C.: Como estava a situação nessa altura? 
M.: Não havia comida. Por isso, ao fim de um mês vim a Portugal abastecer-me. Pensei que já 
não voltaria para a “missão”, porque não teria dinheiro para vir a Portugal todos os meses. Nós, 
como leitores, tínhamos direito a 300Kgs. Parece muito, mas na realidade não é. Eu optei por 
levar um fogão, comida, papel higiénico, pensos, guardanapos. Imagine que levei tanto que tive 
um abastecimento para dois anos (risos). Na altura confesso que não ia a apensar ficar lá dois 
anos (risos). Levei um grande carregamento. 
 
Eu estava e ainda estou preparada para enfrentar dificuldades como comer e dormir mal. Não 
estou é preparada para enfrentar a guerra e isso Nosso Senhor tem-me livrado da guerra. Vim 
um ano antes da guerra de 1998. Eu não tenho estofo para enfrentar a guerra e por isso nunca 
aceitei ir para Angola das três vezes que fui convidada. Angola está arrumada, não quero pensar 
e não irei para Angola. 
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Levei carne congelada e mais comida como cebolas e batatas e pensei: “Levo comida para um 
mês, depois acabo a missão e venho-me embora, com muita pena!” Estive 15 dias em Portugal e 
regressei. Quando cheguei, iria logo a seguir o Papa e o Presidente da República, o Dr. Mário 
Soares. Apanhei essa conjuntura.  
 
Quando cheguei, passados 15 dias, o Pão-de -Açúcar abriu um supermercado em Bissau e a loja 
franca foi recheada. Pensei: “Então não vou para Portugal (risos) já me aguento aqui”. O meu 
problema era comprar carne no mercado do Bandim, dada a inexistência de condições 
sanitárias. Eu não a comprava. Lá ia pondo lixívia ou limão nos vegetais, quando eram lavados. 
Também não comprava peixe fresco, porque mal havia. Não podia comprar para armazenar, 
porque havia muitos cortes de energia e não se podia congelar quase nada. Eles nem sequer iam 
à pesca. Depois passou a haver comida alguma, mas ia havendo. Já não era a época de comprar 
cebolas às rodelas no mercado, como nos anos 80.  
 
Com a abertura económica passou a ser mais fácil. É claro que o Pão-de-Açúcar esteve aberto 
um ano e depois faliu. Depois abriu outra loja. 
 
A relação que estabeleci com a minha empregada durante todos os anos que lá estive permitiu-
me viver com uma determinada segurança, porque ela passava o tempo a arranjar comida, a 
guardar água, etc. Era uma verdadeira amiga. Ela chegou à minha casa, no dia seguinte ao da 
minha chegada a Bissau. Tinha uma filha. Eu ia para o interior e não sabia o que iria comer 
quando regressasse. Deixava-lhe o dinheiro e ela procurava. Como havia cortes de água ela 
guardava água para eu tomar banho à caneca. 
Enchia todos os vasilhames que havia em casa. Nunca fiquei sem tomar duche. Muitas vezes eu 
nem a via, porque saía de madrugada e só regressava à noite. Deixava-lhe um bilhete escrito, 
porque ela sabia ler. Já tinha estado um ano em Portugal. 
   
A.C.: Foi sozinha ou com a família? 
M.: Fui sozinha. 
 
A.C.: Conhecia as finalidades e os objectivos inerentes aos programas do governo para a 
área da educação? 
M.: Eu fui como professora destacada por parte do Ministério da Educação. Mais tarde, penso 
que ao fim de dois anos, fiquei como requisitada. A escola (Ministério da Educação) pagava o 
vencimento e o ICALP (Ministério dos Negócios Estrangeiros) pagava o subsídio. Na altura 
houve um convénio entre o Instituto Camões e a Fundação Calouste Gulbenkian. Esta última 
ficou com o ensino secundário. 
 
Digamos que a as finalidades e objectivos se centravam num investimento na Guiné ao nível do 
Ensino Básico e isso não havia dúvida. Houve discussões às quais sou alheia entre a F.C. 
Gulbenkian e o ICALP. O ICALP responsabilizou-se pelo Ensino Básico e a Fundação com o 
Ensino Secundário.  
 
Nós começámos a primeira experiência a nível do Ensino Básico. Eu fui e já lá estava uma 
colega e um colega que depois se vieram embora. Por isso eu assumi a coordenação do projecto. 
Digamos que alguém tinha sido pioneiro nesta experiência do ensino do Português como língua 
estrangeira.  
 
Decorria um ano de experiência e Portugal não tinha experiência no estrangeiro. Há aqui, 
portanto, uma experiência meritória, de alguma ousadia por parte de pessoas que tentaram fazer 
este trabalho, onde estou incluída, mas que não sou eu propriamente a pioneira. Hoje fala-se 
muito; há mais experiência; há muita coisa publicada sobre o ensino do Português como língua 
segunda, mas a diferença entre Língua Portuguesa como língua estrangeira ou como língua 
segunda, começava a dar os primeiros passos…já lá vão um bom par de anos.  
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A.C.: Conhecia a estrutura/ funcionamento dos serviços de Cooperação? Se houvesse 
algum problema como é que o resolveria? 
M.: Nós estávamos dependentes do ICALP, depois Instituto Camões e conhecia a estrutura. Se 
houvesse algum problema recorreria à Embaixada e se houvesse condições logo se resolveria a 
situação. 
 
Dou-lhe um exemplo. Apesar de ter sido sempre saudável e ter ido ao Instituto de Medicina 
Tropical cá, tive um pequeno problema numa perna. Um dia, ao fim da tarde, fui ter com o Dr. 
Matos e Lemos, à Embaixada, para dar conta do recado. Ele estava sempre no gabinete o dia 
inteiro e veio à porta acompanhar-me. Eu estava a coxear um pouco e fazia um esforço para que 
ele não visse. Ele perguntou logo o que é que se passava e obrigou-me logo a ir ao médico. No 
dia seguinte telefonou-me a saber se eu já tinha ido ao médico. Eu disse que já estava boa. Ele 
respondeu-me: “ Ou vai ao médico ou eu agarro no motorista e vou aí buscá-la para ir ao 
médico”. Perante isto disse: “Não. Eu vou ao médico (risos)” Ele preocupava-se muito com 
todos. O próprio embaixador também se preocupava. 
 
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
 
A.C.: A partir de que momento se considerou cooperante?  
M.: (Silêncio) … Essa pergunta (risos) poderia ter várias respostas. Eu considero-me uma 
missionária. Não sei se bem, se mal, mas é assim que me considero. 
 
Se virmos a palavra “cooperante”, neste sentido de missão, missão que não tem que ser 
forçosamente religiosa, mas na dimensão de servir o Outro, para libertar o Outro, então sempre 
me senti cooperante, mesmo antes de estar em África. De tal maneira que tive alguns 
“quiproquós” com as instituições.  
 
A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
M.: Quando eu cheguei já não havia cooperantes, como há uns anos atrás. Haveria um ou dois 
no liceu. Não havia ninguém.  
Por outro lado, nós leitores não éramos considerados cooperantes. Nós sempre descontámos o 
IRS e os cooperantes não. Eu achava um absurdo. Enquanto fui coordenadora do Centro 
Cultural Português (durante dois anos), enquanto lá estive a situação manteve-se e eu disse que 
aquilo não fazia sentido, porque nós estávamos em cooperação. 
 
A.C.: Se tivesse que traçar um perfil de professor cooperante como o faria? 
M.: Aqueles grandes contingentes de professores que foram enviados a seguir ao 25 de Abril e 
anos 80 deixaram de ir, porque esse tipo de missão falhou a vários níveis. 
Pensou-se que era preciso fazer alguma coisa diferente, começar pela base e dignificar a 
imagem do cooperante, que estava em baixo. 
 
Havia muita gente que tinha ido por ideais políticos, pessoais, etc. A partir de certa altura 
começou a haver um certo cuidado na selecção das pessoas que iam para lá. 
 
A primeira pessoa que foi para Bissau, como leitora, tinha estado 6 a 8 anos no Gabão. Depois 
havia outro que já tinha estado no Centro Cultural, o João Botelho. As pessoas já não eram 
atiradas…Houve alguma preocupação, na selecção das pessoas, no perfil das pessoas.  
 
Antes era assim: era preciso ir, ia-se. Não houve um acompanhamento, nem uma avaliação 
dessa cooperação por parte de Portugal. Connosco houve uma mudança.  
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De qualquer forma acho que deveria haver um perfil de cooperante. Para além da competência 
técnica, deveria dar-se atenção à selecção das pessoas, por várias razões como identificação com 
o país, sentido patriótico ou sentido de missão. 
 
Houve já, daquilo que conheço, a última grande missão dos portugueses, que foi em Timor. Aí 
houve alguma preocupação na selecção das pessoas. Não quer dizer que isso tivesse sido levado 
à exaustão. Mas, digamos que já houve uma consciência do que já não basta apresentar um 
currículo para ir para uma missão destas. Se está definido não sei. Penso que tem a ver muito 
com a sensibilidade. 
 
Lembro-me de ter havido, para Timor, uma selecção e as pessoas foram todas submetidas a uma 
entrevista. A maior parte das pessoas seleccionadas eram da zona do Norte, de Viseu e de Trás-
Os – Montes. Sei que não foi por acaso que as pessoas foram submetidas a uma entrevista. 
Portanto, provavelmente revelaram características adequadas ao perfil que se exigia, até porque 
as pessoas iam ficar isoladas. Iam para as montanhas. Portanto, passa pelo perfil pessoal. Não 
basta a competência científica.   
 
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte da direcção das escolas por onde 
andaram? 
M.: Não. 
 
A.C.: Como era tratado pelos restantes professores? 
M.: Bem. Nunca houve problemas com os professores guineenses. 
Nós trabalhávamos na Escola 17 de Fevereiro, a sede do projecto. Aí formávamos grupos de 
trabalho, mas eu não estava em todos. Orientava, fazia a supervisão pedagógica. As 
planificações eram feitas em conjunto. Depois os professores iam para as suas escolas e nós 
íamos ver as suas aulas. Claro que nos pediam que fossemos mais vezes, do que aquelas que 
íamos. Mas, era impossível. Os nossos homólogos não podiam ir no nosso lugar, porque 
funcionavam como se fossem a nossa sombra. 
 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
M.: Eram boas. Tínhamos todo o apoio do Dr. Matos e Lemos, Conselheiro Cultural. Todos os 
dias ia à Embaixada dar conta do trabalho, mas se por acaso não fosse ele telefonava-me e 
perguntava-me pelo trabalho. Às vezes chegávamos muito tarde do interior e ele ligava logo de 
manhã. Aliás eu só tive telefone ao fim de 4 anos de estar lá.  
 
Durante dois anos íamos todos os dias para o interior. Depois, começámos a ir 2 vezes por 
semana e depois uma vez. A partir de Fevereiro íamos todos os dias. No terceiro ano íamos duas 
vezes e deslocávamo-nos para Mansoa, Canchungo e Bula. Ele mandava o motorista ou outra 
pessoa da Embaixada saber como tinham corrido as coisas. Se tínhamos ou não chegado bem. 
Ele perguntava ao motorista se tínhamos ou não chegado bem. 
 
Quando havia alguma recepção na Embaixada havia sempre uma mesa para os Leitores. Éramos 
sempre convidados. A própria Embaixada também tinha limitações. 
 
Os Leitores eram enviados, primeiro, pelo ICALP, depois pelo Instituto Camões. Alguns iam 
para o Centro Cultural Português. A Embaixada não emitia parecer sobre o trabalho dos 
professores, porque quem recrutava era o Instituto Camões. A Embaixada dava apoio logístico: 
jipes, materiais didácticos, fotocópias, etc.  
 
A.C.: Acha que havia diferenciações entre os professores cooperantes portugueses e os de 
outras nacionalidades? 
M.: Na educação praticamente já não havia estrangeiros. No nosso projecto só trabalhavam 
professores portugueses e guineenses. 
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Havia professores franceses, mas estavam no Centro Cultural Francês. Mas, havia a língua 
francesa como oferta curricular, que no liceu era dada por outros professores. 
 
Os suecos tinham um outro projecto, que era o da experimentação do crioulo no ensino básico, 
primeiro ciclo. Eles baseavam-se no princípio teórico, porque na prática não era assim, de que 
os alunos se fossem alfabetizados na língua materna obteriam melhores resultados. Só que o 
crioulo, não é a língua materna de todos os guineenses. Então o que é que acontecia (risos) 
…Por isso é que eu dizia que era um pressuposto teórico…os alunos de facto iniciaram um 
projecto de aprendizagem assente no crioulo e quando chegaram à 3ª classe vieram ter connosco 
e disseram: “E agora como é que é…Vamos passar para o português?” E foi um problema... 
 
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
M.: A Língua Portuguesa, segundo a Agustina Bessa Luís, é a língua dos afectos. Eu acredito e 
lutarei por isto, enquanto tiver lucidez, que através da língua portuguesa eu construo a unidade, 
eu construo a fraternidade, o amor e portanto vou lutando por isso. Pode parecer que não tem 
ligação nenhuma com a língua portuguesa, mas também tem. A forma como eu ajudo a 
descobrir o mundo. 
 
O Virgílio Ferreira diz que uma língua é o lugar de onde se vê o mundo: “Da minha língua vejo 
o mar.” Ora o mar não tem fim. Eu tenho que ajudar o Outro a ter um olhar de fascínio sobre o 
mundo.  
 
Estou a lembrar-me da situação de um africano, falar por exemplo da vida dos esquimós. 
Explicar o contexto em Língua Portuguesa. O objectivo não é a língua pela língua. É a língua 
para a construção do indivíduo, para a integração no universo e eles diziam-me: “Ah! Viver no 
gelo professora?! Como é que é possível?!” Eu toda entusiasmada, puxa pela geografia, puxa 
pela história (risos) e lá continuava eu. Depois houve um que disse: “ Tu não percebes! Há 
aqueles que também não acreditam que é possível viver só no calor.” E o outro: “Ah!” 
 
Isto é ajudar a pensar. É ajudar a construir o pensamento. Dir-me-ão que sou ousada, que se 
calhar tenho pretensões. Não tenho. É pura e simplesmente ver o mundo de acordo com aquilo 
que eu penso e que vale a pena. Este fascínio de ver o mundo por uma língua, que tem um 
vocabulário tão rico para expressar sentimentos, que tem uma capacidade de abraçar o mundo e 
que tem a capacidade de vestir a roupagem desses quatro cantos do mundo.  
 
Eu acredito que tem essa capacidade como nenhuma outra e nem sequer tem esta pretensão 
avassaladora como os ingleses de se impor na era da tecnologia, porque a língua portuguesa não 
é isso: é sentimento, é coração, é olhar, é vida, é paixão, é relação e portanto vale a pena viver 
por isto…eu acho…eu acho. 
  
A.C.: Sentiu-se professor cooperante ou apenas professor? 
M.: Eu senti-me professora cooperante, apesar de aos Leitores não ser reconhecido o estatuto de 
cooperante. Era uma questão política. Mas éramos cooperantes. Eu escrevi ao Ministro 
Guineense a perguntar se éramos cooperantes e ele disse-me que sim. Eu então disse: “Ai, é? 
Então passe-me aí um cartão a dizer que sou cooperante (risos).” Eles passaram, porque 
realmente nós éramos cooperantes. 
 
Eu percebo que não nos quisessem atribuir o estatuto de cooperante por causa dos impostos, 
porque os cooperantes não o pagavam. Portanto nunca nos deram esse estatuto. 
 
A.C.: Acha que, em termos sociais, os cooperantes eram reconhecidos como um grupo 
social diferenciado? 
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M.: Sim, pelas próprias funções que se desempenhavam, apesar de já haver tantos cooperantes. 
Mas eu senti que o meu trabalho foi reconhecido socialmente, quer em Bissau, quer em Timor. 
Esse reconhecimento advém, sobretudo, do trabalho pessoal. È um trabalho de equipa, mas é 
pessoal.  
 
Lembro-me da missão a Timor. Os primeiros seis meses foram difíceis para mim. Mulher, num 
centro de homens, a falar a língua portuguesa. Se não tivesse a idade que tinha e a experiência 
de Bissau não teria conseguido. Porque se tivesse sido a minha primeira experiência e com o 
meu perfil, tinha-me vindo logo embora de Timor. Ao fim desse tempo eles aceitaram-me; 
reconheceram-me; viram qual era a minha intenção e a partir daí as coisas correram de outra 
forma. 
 
Embora haja esta preocupação há que haver um esforço individual. As coisas não caem do céu 
aos trambolhões e é preciso ter consciência que o sucesso das missões advém do conjunto do 
sucesso individual. Pode haver reconhecimento individual e não colectivo e ao contrário 
também sucede: colectivo e não individual. 
 
A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
M.: Atracção…estava animada por um ideal de servir os outros e expandir a língua portuguesa. 
Tenho um especial fascínio pela língua portuguesa. Acho que é um bem que não deve apenas 
pertencer-me. E portanto eu quero dá-lo. O que eu tenho para dar é a minha formação em língua 
portuguesa… 
 
O receio advém de possíveis situações de imprevistos e aí é preciso ser claro. Nunca perdi a 
consciência que de facto no terreno, mesmo estando em equipa, estamos sozinhos. 
 
Em Bissau quando fui coordenadora da equipa, cada um estava na sua casa. Havia um 
problema, um conflito, uma situação de guerra, estaria sozinha. Fiz 14 viagens sozinha para 
Timor. Estive sempre consciente de que se fosse necessário um apoio em conjunto, as 
instituições e as representações diplomáticas fá-lo-iam. Eu não me esqueço que sou portuguesa. 
Esse apoio tem que ser organizado e a forma de encararmos estas situações… 
 
Em Timor, ao fim de estar lá algum tempo, houve um pequeno incidente. Estávamos em 
Dezembro de 2002. Eu tomei conhecimento de um plano de evacuação e recebi mensagens, 
noutras circunstâncias que nos diziam: “ em caso de guerra, refugiar-se aqui…e acolá…”; mas 
isso entrava-me por um ouvido e saía por outro. 
 
Quando o director me dizia: “ Hoje não pode ir para o hotel…” Eu respondia-lhe: “Eu sou 
maior, sou responsável. Não tem nenhuma responsabilidade para comigo”. Ele acabou por me ir 
buscar e arriscou-se. Eu pensava que ninguém me faria mal. 
Pode ser uma grande qualidade ou um grande defeito, mas eu penso que eu tenho de me 
desembaraçar sozinha. 
 
É evidente que as organizações diplomáticas estejam organizadas; que saibam onde estão os 
seus cidadãos. Em Timor, depois deste pequeno incidente, o plano de evacuação está feito e em 
caso de guerra…os que moram no tal sítio vão para esta residência assim…assim… e lá fomos 
para o quartel. Em Timor dada a situação, a Embaixada sabia onde estavam os cidadãos 
portugueses. Sabia que professores estavam na cidade e quais estavam na montanha. Mas, não 
nos podemos esquecer, que nestas coisas nós somos portugueses. Não há dúvida que temos de 
assumir as nossas capacidades e os nossos defeitos. Há uma capacidade quase inata no 
português do “desenrasca”. São os próprios locais que nos ajudam. 
 
As sociedades desenvolvidas por possuírem tanta organização, às vezes, isso não ajuda nada 
(risos). Os americanos, às vezes, também deixam morrer os seus cidadãos. 
 



 424 

Na Guiné eu estava a morar ao pé da Embaixada, pelo que podíamos fugir para lá. Portugal não 
é tão cioso com os seus cidadãos, como são os outros países. Esses sabem exactamente onde 
estão os seus cidadãos e evacuam-nos, numa situação de emergência, rapidamente. 
 
Em Timor dizia-se que havia um avião na Austrália, para evacuar o pessoal, mas eu nunca o 
confirmei. O que eu penso, é que se houvesse guerra e se tivéssemos que morrer todos, 
morreríamos. Na altura estava lá a ONU e o comando acabou por estar nas mãos dos 
portugueses. 
 
A.C.: Que papel desempenhou, enquanto cooperante, entre uma Metrópole colonizadora e 
as ex-colónias? 
M.: Fazer uma missão em África é diferente de fazer uma em Timor ou na Europa. Em África 
levamos Portugal. Levamos tudo o que pensam da nossa História. Também se começa agora a 
perceber que a forma de fazer cooperação nestes países é diferente.  
 
Eu herdei o que os meus antepassados fizeram, quer queira, quer não; tudo o que fizeram de 
bem e tudo o que fizeram de mal. Quando cheguei a Timor as pessoas falavam dos portugueses 
com uma admiração. Eu dizia-lhes: “Olhem, que nós já não somos assim.” Aquilo era um 
dilema para mim. 
 
Na Guiné, a minha empregada falava com saudade do tempo colonial. Ela dizia-me: “sabes era 
tão bonito. Nós víamos os soldados fardados. Havia um militar que passava de bicicleta para a 
Amura e levava sempre um pão com ele. Ele, depois, atirava-nos o pão e a gente apanhava.” A 
imagem com que ela ficou do português era a de dádiva. É evidente que também há outras 
imagens. Muitas vezes temos tendência a sobrepor as imagens de intercâmbio cultural, das 
relações de amor sobre outras e naturalmente aproximamo-nos. Um general meu amigo falou-
me das cerimónias de choro entre os militares e eu disse-lhe que isso era fantástico. Ele 
partilhou o meu ponto de vista; é que na essência somos iguais. De facto aproximamo-nos. Há 
esta relação de empatia. Os militares acabavam a chorar (risos). 
 
Quando cheguei a Timor toda a gente chorava e não dizia nada. Havia aqueles traumas todos da 
guerra. Eles estavam à espera dos portugueses no aeroporto. Eu quando desembarquei e vi 
aquela gente toda... Chorei tanto...tanto...Toda a gente chorava. Foi uma experiência humana 
gratificante. Eu senti que levava comigo toda a responsabilidade, toda a herança cultural dos 
meus antepassados e era um sinal de esperança para aquela gente. Era preciso dizer: “calma aí, 
que nós não somos nada disso.” 
 
Mas foram os modelos que ficaram. Contaram-me a história de um médico, em Timor, que não 
quis vir para Portugal. Quando estava muito doente arranjaram maneira de ele vir e o barco 
estava para partir e ele não quis vir. Disse que era ali que queria morrer. Ora acontece que as 
pessoas que iam à consulta levavam os seus ovos, numa cestinha feita de folha de palmeira, para 
lhos oferecer. A uma dada altura eram tantos ovos que ele disse aos empregados: “Digam a essa 
gente que eu não quero mais ovos.” O empregado disse-lhe: “O Doutor não faça uma coisa 
destas. Esta gente fica toda ofendida.” Ele pensou o que fazer com tanto ovo. Fez uma casita no 
quintal e pôs lá um fogão. O cozinheiro começou a fazer omeletas para os doentes. O problema 
das pessoas é que a maior parte delas era subnutrida. É claro que este modelo ficou na cabeça 
deles. Foram estes modelos que fizeram com que eles nos voltassem a receber tão bem e que 
nos quisessem lá.      
 
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
M.: Sim, sim... Aliás o Instituto Camões sensibilizou-nos muito para isso. Íamos como 
“embaixadores” de Portugal. O Instituto Camões dizia-nos que no sítio onde estávamos, 
estaríamos a representar Portugal. Num encontro, onde estive sozinha, disseram-me isso e eu 
tive consciência plena disso. Não me parece que anteriormente tivesse acontecido isso, nem me 
parece que aconteça sempre. 
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Depois disso, já fui contactada por vários serviços, nomeadamente para ir para a Guiné e eu 
recusei por várias razões pessoais. Mas, diziam-me: “Foi contactada, porque sabemos que o seu 
trabalho é assim e assim…etc.” Portanto eram conhecedores do tipo de perfil que eu tinha 
manifestado até aí.  
   
Acho que só mesmo com um grande espírito de missão é que se consegue fazer o que se fazia. 
As escolas onde eu ia situavam-se na zona de Cacheu, Bula e Cachungo…já não falo destes 
nomes há tanto tempo…toda a zona norte. Nós saíamos de casa às 5 da manhã e regressávamos 
à noite. Dormia sempre em Bissau. Às vezes chegava tardíssimo. Às vezes o carro avariava… 
Mas nós percebemos a disponibilidade daquelas pessoas que iam, muitas vezes, descalças, que 
faziam 10 km para receberem formação, que por sua vez era escassa… 
 
Assim, reduzimos o leque; primeiro ficamos em Bula; depois fomos mais para a zona de 
Mansoa, mas para a zona Leste. Isto para não nos fixarmos só em Bissau, porque é claro, que 
estávamos em Bissau. Era mais perto irmos para Mansoa, apesar das dificuldades dos caminhos, 
mas pelo menos não tínhamos que atravessar de jangada, como era o caso de Cachungo. Bula 
ficava perto, mas também atravessávamos o rio de jangada.  
 
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
M.: Penso que contribui com alguma coisa. Quando constatámos que o conhecimento de muitos 
formandos era incipiente alteramos as metas do projecto inicial. Tínhamos que ser realistas e ver 
que não era possível manter o quadro inicial. Os professores pediam-nos para irmos assistir às 
aulas deles. Nós demorávamos um dia quase a chegar a Cacheu e depois não era em Cacheu era 
numa aldeia mais distante e chegávamos, então a uma turma. Era humanamente impossível, 
mesmo não dormindo chegar a todas as turmas, pelo que tivemos que optar. Foram os próprios 
guineenses que nos sugeriram que alterássemos o plano de formação. Eles viram que era 
completamente impossível. 
Não foi fácil dizer “Nós não podemos dar este tipo de apoio”, mas foi bom, porque decidiu-se 
depois no local. 
 
Se me perguntar em termos científicos o que é que eu deixei na Guiné, posso dizer que deixei 
alguns e em Timor também. Deixei um manual em Timor para os professores e deixei tudo 
organizado. Aqui estive mais sozinha. 
 
Por isso é que eu digo, que se não formos animados por um ideal para além do científico e do 
imediato, não se faz nada. Eu tenho a ousadia de pensar que contribui para isso: perceber o 
sentido do Outro, o respeito pelo Outro o valor do trabalho, a dignificação da pessoa humana, a 
organização do trabalho, a planificação, etc.  
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem à profissão? 
M.: Sim. Com a formação dos professores nós funcionávamos assim: fazíamos as regências e 
observávamos as aulas. Eu, pessoalmente, pegava nas turmas, falando previamente com o 
professor e fazia demonstrações. Depois observávamos e fazíamos as respectivas correcções. 
 
O projecto que inicialmente previa que abrangêssemos 10 mil alunos, acabou por ser 
reestruturado e abranger apenas 2.500. O objectivo era fazer a avaliação dos resultados quando 
os alunos chegassem ao final da 4ª classe. Mas o objectivo era formação em língua e em 
metodologia. Não era só língua (risos), senão estava tudo facilitado.  
 
Nós não tínhamos directamente turmas. Não podíamos. Toda a observação de aulas era através 
dos professores e fazíamos actividades com alunos, actividades extracurriculares.  
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Eu levei a minha máquina de escrever; depois levei um computador portátil, digamos que havia 
uma predisposição para…só que as pessoas (da embaixada) não tinham meios. 
 
A.C.: Dava apenas aulas ou exercia outras funções? 
M.: Para além das aulas estive envolvida em diversos projectos. Mas quando fui para Bissau ia 
para o projecto do Ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa. 
 
A.C.: Quer explicar-me esse projecto? 
M.: O objectivo era dar formação em cascata a formadores. Não havia recursos económicos, 
nem humanos. Por isso se enveredou por este tipo de formação. Nós dávamos formação a 
formadores, que por sua vez iriam dar a outros professores. O resultado seria o de atingir cerca 
de 10 mil alunos. Eu já ia com essa informação de Lisboa.  
 
Claro, que quando cheguei e integrei a equipa, que passou a ser de três leitores, era totalmente 
impossível atingir esse número, sobretudo, porque depois verificámos que os recursos humanos 
locais não possuíam o conhecimento que nós estávamos à espera.  
 
Havia muitas dificuldades económicas. Os melhores professores estavam a sair para Cabo 
Verde ou a virem para Portugal. Os que restavam eram alguns com alguma formação razoável, 
mas em número muito escasso; os outros eram pessoas que coitadas…dentro das suas limitações 
lá faziam o que podiam. 
Esta formação destinava-se ao país inteiro.  
 
Depois acabamos por reformular o projecto. A abrangência de alunos diminuiu, mas 
indirectamente atingimos o número previsto. Todos os professores queriam vir à formação. À 
partida nós atingíamos os professores que queriam vir e indirectamente os dez mil alunos. Só 
que não conseguimos controlar a eficácia dessa formação, porque não conseguíamos observar as 
aulas de todos os professores.  
 
Reduzindo o leque de alunos para 2500, número mais baixo, já se tornava possível observar as 
aulas de todos os professores. Inicialmente íamos uma vez por semana, depois passamos a ir 
quinzenalmente. Isto significava um acompanhamento mais próximo.   
 
A.C.: Como eram as condições de trabalho? Como eram as escolas locais? 
M.: As escolas não tinham grandes condições. Nós começamos por pintar paredes. Uma das 
coisas que fiz foi pedir dinheiro para comprar umas latas de tinta preta para pintar paredes que 
serviriam de quadro. Portanto só depois no terreno é que nos confrontámos com este tipo de 
dificuldades. 
 
Ainda encontrei alguns a darem aulas com um papelinho escrito do tempo colonial, sem terem 
onde escrever. È claro que vimos, que apesar de um grande esforço, era muito difícil fazer uma 
formação eficaz uma vez que as lacunas eram grandes. Por sugestão da parte guineense reduziu-
se o leque de formandos.    
 
Portugal mandava papel, porque na Guiné não havia. Não havia canetas, cadernos, giz, 
etc.…Nós recebíamos o papel A4 e outro material didáctico. Armazenávamos e depois íamos 
fazendo a distribuição por todos os alunos. Todos eles recebiam os materiais que Portugal 
enviava. Isto tinha que ser muito bem gerido, porque sabíamos que depois acabava. 
 
Recebíamos o material através da Embaixada, que nunca colocou obstáculos. Nunca nos 
preocupámos se dependíamos do Ministério da Educação ou do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros. Tínhamos um estatuto particular e respondíamos directamente ao Instituto 
Camões. Houve ali um período em que ainda pensámos: é do Ministério da Educação? Ou dos 
Negócios Estrangeiros? Não era preciso... Os materiais ficavam guardados em casa da colega 
Lourdes e nós tínhamos a responsabilidade de gerir o stock. 
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Não havia materiais adequados e isso sentimo-lo desde o início do projecto. Nós não podíamos 
de forma nenhuma utilizar os materiais de Portugal, sem as respectivas adequações. Tínhamos 
que conhecer minimamente o terreno e sentíamos a dificuldade de um apoio de rectaguarda, 
porque por muito boa intenção que houvesse do ICALP e isto personalizado, porque havia 
pessoas que se tinham empenhado nisto e não estou a falar em termos de estrutura. Aliás esta 
dimensão na altura não era macrocéfala, porque ainda, não era Instituto Camões (risos) … 
Havia pessoas envolvidas nisto e portanto apesar disso, não nos podiam apoiar, porque nós 
fazíamos os textos, às vezes a altas horas da noite, hora a que chegávamos e depois tínhamos 
que o ir reproduzir.   
 
A.C: E como o faziam? 
M.: Com químicos. Passávamos e no dia seguinte lá levávamos os textos. Entretanto, o 
transporte daqui para lá de papel era complicadíssimo…e o papel não chegava. Hoje é tudo 
muito fácil, mas na época era tudo dificílimo… 
Não havia computadores…nada…Eu comprei o meu primeiro computador mais tarde. Quando 
fui levei a minha máquina de escrever. Aliás, quando fui não a levei, depois vim buscá-la (risos) 
… 
Entretanto sentíamos a falta de um apoio de retaguarda. 
 
A.C. Mas que tipo de apoio? É que no meio disso o ICALP dá lugar ao Instituto Camões… 
M.: Sim. As transições fizeram-se, mas a pessoa que era responsável pelo projecto manteve-se. 
Entretanto, o Instituto Camões reconheceu, ainda na fase da transição, que não tinha 
possibilidade de nos dar esse apoio de retaguarda. 
 
Então, a Dr.ª Laura, do ICALP, que entretanto já faleceu e que deu a “cara” pelo projecto 
assinou um convénio com o Politécnico de Setúbal, através da Escola Superior de Educação de 
Setúbal, para que esta instituição nos desse um apoio de retaguarda. A partir daí começamos a 
trabalhar com outra margem de segurança. Os professores da E.S.E. deslocavam-se ao terreno e 
nós dávamos conta das dificuldades, das necessidades e do tipo de apoio que precisávamos. Nós 
que estávamos no terreno tínhamos a experiência do Português como língua estrangeira, até 
porque eu já tinha leccionado a estrangeiros em Portugal. Aliás, não fui para isto completamente 
em branco. 
 
Digamos que isso facilitava, mas trabalhar com crianças de 6, 7, 8 e 9 anos, com métodos de 
alfabetização é completamente diferente, do que estar apenas preocupada com o ensino da 
língua portuguesa. 
 
A.C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
M.: A Guiné-Bissau não nos pagava nada. Nós não tínhamos nenhum subsídio lá.  
Portanto, financeiramente não ganhava nada. A recompensa existe na medida em que se 
concretiza um sonho. É essa a recompensa. 
 
Se quisermos ser exaustos nos lucros que daí advêm, podemos referir que há uma série de anos 
de desgaste físico, psicológico...de enfrentar situações difíceis de uma forma constante, longe da 
família. 
 
A recompensa disso..? Claro que em termos pessoais alarga-me o horizonte. É evidente que 
adquiro um conhecimento que não posso aplicar directamente e isso tenho pena. Não o posso 
aplicar directamente ao trabalho que faço aqui. Mas, em termos humanos posso. A minha forma 
de estar...tudo isto está condicionado, no bom sentido, com todas essas experiências. 
 
Há um grande enriquecimento humano e uma relativização da sociedade de consumo, dos 
excessos que criámos...Separar o essencial do acessório... 
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Eu nunca tinha pensado que tocava no interruptor e havia luz. Eu vivi numa zona em que as 
pessoas andavam alguns quilómetros para ir buscar água e isso ajudou-me na Guiné. Eu 
encontrei a minha aldeia. Das vezes que regressei à minha aldeia reflecti e de facto somos todos 
iguais. Alguns têm uns “pozitos” de algum avanço teórico, que na prática não é retrocesso. Na 
essência lutamos pela sobrevivência da mesma forma; sonhamos da mesma maneira; primeiro 
pela subsistência, para termos uma vida melhor e as acções são escolhidas com o sentido de se 
ter uma vida melhor. Somos mais claros ou mais escuros. Se calhar não sabemos falar duas ou 
três línguas; se calhar nem sequer sabemos escrever. Mas os mecanismos interiores são sempre 
os mesmos. Até entrarmos para a União Europeia como é que era? Trabalhámos para o bem 
comum.   
 
Quando ia na rua e as pessoas perguntavam-me: “Sinhora o que é que estás cá a fazer?” E eu 
respondia: “Estou a trabalhar na educação.” Eles diziam: “Sinhora obrigado”. Das primeiras 
vezes que me disseram isto eu perguntei: “Obrigado, porquê?” “Porque vieste ajudar.” Isto é 
uma recompensa. Senti que o povo tem o sentido do que é essencial; que a educação era 
essencial. 
 
A.C.: Pensa que o exercício da sua profissão ao serviço da Cooperação constituiu uma 
oportunidade de progressão na sua carreira? 
M.: Eu já era efectiva, portanto o tempo contou normalmente. Na escola perguntam-me muitas 
vezes, porque é que eu estive tantos anos fora e se o tempo contava a dobrar. O que não 
acontece. Concordo que contasse mais qualquer coisa, porque estes países são difíceis. 
 
No tempo colonial contava. Os professores têm que enfrentar climas diferentes; não há apoios 
para a saúde; não há recursos médicos. Se tivermos um problema realmente grave é complicado. 
Não somos nenhuns heróis quando vamos, porque também há pessoas de outros países que vão. 
 
A.C.: Sentiu satisfação no exercício da docência? 
M.: Sim. Mas não significa ausência de dificuldades no trabalho. Satisfação sim, mas com 
muitos momentos de provação, não vale a pena iludir. 
Quando fui para a Guiné estava convencida que podia mudar o mundo. Agora, em Timor e com 
a chegada dos 40 anos é que cheguei à conclusão que não podia mudar o mundo …(risos). 
 
Eu, racionalmente, achava que não mudava o mundo, mas com o coração eu achava que podia 
mudar o mundo. Quando cheguei à Guiné, nas primeiras cartas que eu escrevi eu dizia: “Afinal 
isto ainda demora muito (risos)”. Eu ia convencida que só faltava o meu contributo (risos). 
Depois quando cheguei, apesar de ter lido muitas revistas “Missão” e de ter visto muitas 
fotografias...a realidade era diferente. 
 
Gostava muito que a minha irmã e a minha família tivessem conhecido os sítios por onde passei. 
Ainda planeei a ida deles à Guiné, mas depois não se concretizou.   
 
A.C.: Viveu algum dilema, pessoal em particular? 
M.: Dilemas vivemo-los todos os dias (risos), aqui e em qualquer sítio. Depende do conceito de 
dilema. É evidente que nós nos questionámos, que nos interrogámos, pomos em causa a 
actuação da nossa estratégia; então, podemos dizer que vivemos num dilema. Há sempre uma 
certa angústia que é inerente à nossa própria função... uma situação conflituosa e em equipa... 
Às vezes isso acontece. 
 
As pessoas quando nos enfrentam também percebem a nossa estratégia. Estar bem disposta não 
significa facilitar. Por isso é que as coisas são difíceis no início, sobretudo quando se diz “isto 
não é para brincar”, porque é mesmo assim. Os outros perceberam que as coisas eram sérias e 
que exigiam trabalho. Em África isso demora um bocado. 
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Há de facto conflitos inerentes à situação, mas nada de extraordinário. Aliás o exercício do 
poder, seja ele qual for, é um exercício extremamente solitário, a não ser que as pessoas 
funcionem em termos partidários. À partida somos seres profundamente solitários. Quando eu 
desempenho um cargo, forçosamente, eu tenho que passar por situações que podem não ser do 
agrado de todos. Este ano, por exemplo, por opção, não desempenhei nenhum cargo na escola. 
Mas, se calhar para o ano que vem não me vou livrar disso. Mas, na Guiné exerci. Tentei ter o 
máximo de apoio. Não podemos ter a veleidade de ter unanimidades. Aliás, quando alguns 
colegas reclamaram por determinados aspectos eu perguntei-lhes se não tinham assinado um 
contrato, porque as cláusulas eram explícitas. 
         
Com os guineenses nunca tive problemas. 
 
A.C.: Como interagiu com as populações locais? O contacto com essas populações 
influenciou o seu exercício profissional? Desvirtuou ou fortaleceu os seus ideais? 
M.: Tive sempre bom relacionamento com os guineenses. Tive um trabalho, para lá do 
profissional, que tem a ver com a igreja católica. Eu sou católica e o trabalho que faço nessa 
área, não é o de cativar gente para a igreja, mas sim de sensibilizar para o cristianismo, para a 
figura de Jesus Cristo. Faço esse trabalho a nível de paróquia. Lá fiz isso. Ia para isso. Até fiz 
parte do grupo coral. Cheguei a um ponto em que só tinha um bocado para mim, que era ao 
domingo a partir das 17 h. 
 
A minha vida era a escola. Depois dei apoio ao Centro Cultural, porque era a coordenadora, às 
escolas privadas, à Embaixada. Acompanhei quatro paróquias a nível de trabalho de jovens. Isto 
tudo em língua portuguesa. 
 
Foi altamente desgastante, mas gratificante. Eu respondia a todas as solicitações. Esta 
preocupação com a melhoria de vida das populações depende de muitas condições. 
 
Em Timor, em 2000, trabalhei com um grupo de 22 mulheres. Estabeleci uma ligação com 
professores fora da profissão e depois trabalhei com eles. Uma parte minha está sempre com 
elas. Tenho a sensação de abraço ao universo. Estou mais ligada a Timor, porque também é 
mais recente. 
 
Há pouco tempo recebi um e-mail de uma pessoa da Guiné que me dava conta das dificuldades. 
Mas continuo com essa sensação de abraço. Este ponto minúsculo que sou neste universo; fui 
para a Guiné sem conhecer nada, nem ninguém; recebo duas mensagens de Timor… 
 
Reencontrei, em Timor, um guineense com quem até lidava de forma formal, dada a vizinhança 
de moradias e acabamos por nos relacionar melhor, dadas as circunstâncias. De facto, continuo 
a pensar que isto é como um puzzle neste universo. Há uma junção de pontos minúsculos e isto 
é muito bonito. Há um sentido para a nossa existência. As peças juntam-se nesse enorme puzzle. 
 
Num jantar de despedida, em Timor, estava com duas pessoas importantes da Guiné, uma das 
quais me tinha oferecido a sua casa em Bissau, caso necessitasse de alguma coisa. Volto-me a 
cruzar com essa pessoa em Timor... estavam timorenses, portugueses …e eu pensava …tudo 
isto faz sentido. Todas estas peças fazem parte de um puzzle ao qual eu pertenço e que contribui 
para a minha unidade.    
 
A.C.: A vivência dos nativos reflectiu-se na sua vivência pessoal? 
M.: Relacionei-me bem com eles. Por exemplo, todo esse trabalho que fiz ao nível da paróquia. 
Mas, imagine, quando cheguei lá não levei nada escrito de Lisboa, ou de alguma paróquia. As 
pessoas diziam-me para levar…Eu hoje percebo que as pessoas levem alguma referência, 
alguma credencial, porque vi muita gente passar-se por cristã para usufruir de determinados 
privilégios e até mesmo entre os africanos isso acontece.  
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Eu saí daqui tal como sou e não me passava, pela cabeça, ser de outra forma. Eu percebo que as 
pessoas tenham que levar alguma referência, mas eu não a quis levar. Eu recusei. Quando 
cheguei fui apresentar-me à paróquia e disse: “se precisarem do meu trabalho, estou à 
disposição.” 
 
Entretanto disseram-me: “Há este trabalho e aquele e o outro, etc.…”Eu respondi que não queria 
nada daquilo, mas que gostava de começar com um grupinho de oração/reflexão, para conhecer 
as pessoas, perceber os sentidos e permitiram-me que eu organizasse o grupo. Só que nesse 
primeiro ano eu não podia fazê-lo, porque saía muito cedo de casa, ia para o interior e voltava 
muito tarde. Eu não podia assumir a responsabilidade da constituição do tal grupo. Logo que 
tive tempo comecei a trabalhar a nível da paróquia, na catedral, em Bandim, ao pé do bairro. Era 
como cristã que as pessoas me reconheciam, mesmo na profissão.        
 
A.C.: Como eram as suas relações com os órgãos de gestão das escolas onde iam? E com os 
outros professores?  
M.: Nunca tive problemas. As nossas ideias eram aceites. Quase todos os professores queriam 
participar no projecto e tal não podia ser. Quem fazia a selecção dos professores guineenses era 
o próprio Ministério da Educação da Guiné, através do INDE. 
 
Em Timor foi a mesma coisa. Os professores candidatavam-se e faziam uma prova. Depois os 
melhores eram seleccionados. 
 
A.C.: Quando surgiam conflitos como eram ultrapassados? 
M.: Nunca houve conflitos graves, nada de especial, senão os de um quotidiano normalíssimo. 
Atitudes, comportamentos...normais. Mas, ninguém deixou de falar a ninguém. Pode-se refrear 
um pouco o entusiasmo. Se me perguntar se fiquei com relações de amizade, dir-lhe-ei que sim; 
que mantenho contacto com uma pessoa ou com outra. Falava às pessoas todas. 
 
Nestes países, é evidente que as pessoas estão mais tensas e sujeitas a entrarem em conflito. 
Houve momentos difíceis e eu estou a pensar na Guiné, nomeadamente com a equipa de 
trabalho. Mas toda a vida foi assim. Aqui também orientei estágios; a diferença é que no sítio 
onde estamos, no nosso meio, temos as nossas amizades que poderão funcionar como suporte e 
lá não. Habitualmente vou gerindo as coisas. 
 
Como eu era a coordenadora da equipa os colegas portugueses reclamavam comigo e não com a 
Embaixada. Reclamavam pelas condições que tinham de alojamento. Faltava-lhes tudo. As 
pessoas iam como Leitoras e pensavam que tinham as melhores condições. Eu dizia-lhes, por 
exemplo: “Vai ter falta de luz.” Mas, como as pessoas nunca tiveram falta de luz e não sabem 
realmente o que é a falta de luz, só depois no terreno é que constatavam realmente o que era a 
falta de electricidade: ligar o computador e não conseguir; querer secar o cabelo e não poder; 
etc. Depois a falta de electricidade condicionava o abastecimento da água. Imagine, chegar a 
casa e não ter água, nem luz....! 
 
Todos reclamavam e não éramos mais que 8. Também não podiam reclamar muito mais. A 
equipa manteve-se; não se renovava anualmente. Havia informações, mas as pessoas não as 
liam. Eu arranjava casa para todos os Leitores e convidava-os, a título pessoal, para comerem os 
pratos típicos, como cachupa, frango à cafriela, porque a minha empregada, que era manjaca, 
cozinhava muito bem. Eu não tinha nenhum subsídio para isto. Alguns reconheciam, outros não. 
 
A Embaixada fazia o que podia. No início, pelo menos durante dois anos, quando éramos 
apenas 3 Leitores, éramos muitas vezes convidados e fazíamos reuniões lá.  
Depois, o grupo alargou-se, passamos a 8, era mais complicado. Os Leitores estavam 
distribuídos assim: Faculdade de Direito (a leccionar português); INDE; Escola de Formação de 
professores Tchico-Té, a leccionar e 4 no nosso projecto.   
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Por exemplo, com Timor: as pessoas telefonavam-me e eu dizia o que fazia falta. Só que por 
erro da cooperação, as pessoas nunca sabiam quando é que embarcavam. Sabiam quase sempre 
de véspera, que iriam partir no dia seguinte e faltava sempre aquele bocadinho para estarem 
prontas. 
 
Havia reuniões, mas pouco ou nada serviam. Alguns chegavam com um espírito muito 
desportivo e depois diziam: “A Minerva tinha razão.” Aliás, eu dizia-lhes: “Eu estou a dizer-vos 
isso, para vos preparar.” Houve quem viesse embora no dia seguinte. Houve quem chegasse ao 
aeroporto e voltasse para trás. Ainda bem! É melhor assim. Era aquela febre de Timor. Só de 
verem o aeroporto voltavam para trás. Significava que não estavam preparados. Muitos diziam: 
“Não sou capaz. Vou-me embora.”      
 
A.C.: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países serem muito similares ao 
português? 
M.: Quando eu fui havia nitidamente uma mudança na política educativa portuguesa. Havia uma 
nova realidade na forma de encarar a Língua Portuguesa. Entrou-se num novo ciclo. Em 1989 
não se viam tantos africanos em Lisboa, mas depois quando começou a procura pela Europa 
esse número aumentou. 
 
Vinham estas pessoas com uma outra língua materna e que solicitavam apoio em Portugal. As 
próprias ex-colónias também pediam apoio, porque já sabemos a forma como Portugal se 
retirou…Os povos ficaram entregues a si próprios, tendo optado pela Língua Portuguesa e não 
era apenas a questão da Língua Portuguesa. Era também a questão da organização do sistema 
educativo. O apoio que era pedido a Portugal centrava-se muito na área das Ciências, 
Matemática, etc. 
 
Portugal tinha que ter uma capacidade organizativa e alguns recursos económicos para dar 
resposta. Confronta-se com uma nova realidade que até aí, não tinha vivido. 
 
Os ingleses tinham muita coisa publicada para o ensino do inglês como língua estrangeira para 
as suas ex-colónias e nós não tínhamos nada. 
 
Eventualmente, com todos os erros que isso acarretasse sabemos que o lema era: um império, 
uma língua, uma pátria. Nos sítios por onde tenho andado digo sempre: “ não se lamentem de 
que tinham de saber os caminhos-de-ferro de Angola ou de Moçambique. Eu também tive que 
saber e não acho que tivesse sido mau.” Eu sabia que o ponto mais alto do império colonial era 
em Timor, o Ramelau. O mal não está em conhecer as realidades, onde nunca se tinha estado. O 
mal estava em não haver a outra parte, que era de se ver tratada a sua cultura. 
 
Antes de ter visto uma girafa no jardim zoológico, eu já sabia que era uma girafa. Penso que 
essa parte de haver um programa conjunto não era má. 
 
Depois os guineenses, os cabo-verdianos, os angolanos não se sentirem retratados no sistema 
educativo colonial, o não existir uma especificidade própria, a “violência” a que estavam 
sujeitos os africanos, nós também estávamos. Eu tive que aprender tudo, como por exemplo os 
caminhos-de-ferro de Moçambique e nunca lá tinha estado. 
 
Às vezes esquecemo-nos desta outra dimensão que parecia ser assim: estão aqui os europeus a 
mandar em nós. Mas no fundo era um programa comum para todo o império (risos). 
 
Eu vou apanhar uma fase de mudança, um período de uma certa consciencialização. Portugal 
tinha virado as costas às ex-colónias. Ocorreram conflitos internos e tomava-se consciência de 
que esses povos não nos eram completamente alheios. Continuavam a falar português e isto é 
importante num universo em que há a União Europeia, em que Portugal já tinha aderido à 
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União. Isto ocorre em simultâneo e começa-se a ter consciência do nosso limite, que não será 
apenas este rectângulozinho, mas de uma possível projecção.  
 
Os povos das ex-colónias também percebem que teriam vantagens se se unissem a Portugal. São 
questões sócio-económicas e linguísticas que estão inter-relacionadas e têm a ver com uma nova 
organização mundial quer queiramos, ou não. 
 
Há a queda do muro de Berlim. Há uma estrutura que é a União Europeia e portanto esta 
consciencialização de que não somos apenas isto, mas também os outros e eles também a verem 
que tinham vantagens de manterem a ligação a Portugal. Isto não é assim tão linear e para se 
manter a ligação a Portugal havia a questão da língua: “se a gente falar português…” 
 
É então que aparecem programas de apoio através do PNUD; constroem-se manuais…etc., 
inicialmente de uma forma incipiente. Lentamente há uma integração na aldeia global.  
    
A.C.: Sentiu algum tipo de conflito decorrente dessa situação? 
M.: Não. Estou a dizer a verdade. Eu andava sempre na rua a correr e as pessoas sempre me 
trataram bem. Perguntavam-me: “Sinhora onde vais?”; “Sinhora que estás aqui a fazer?”. Eu 
respondia: “Estou a trabalhar na educação.” Eles diziam:”Sinhora obrigado. Vieste ajudar.” 
 
Eu entrava em Bandim a qualquer hora. Aquele pedaço que eu tinha ao domingo só para mim e 
que ninguém sabia para onde eu ia, eu ia para o Bandim. Nunca tive medo, nunca me roubaram, 
Aliás quando voltei em 1999, depois da guerra, fui ao Bandim e as pessoas diziam que se não 
me vissem não acreditavam. Apanhei uma gastroenterite, numa semana, como nunca apanhei 
em 8 anos que lá estive. Porquê? 
 
Porque estávamos no rescaldo da guerra e eu fui para o Bandim. Encontrei alguns vendedores 
dos antigos que me conheciam. Havia também muitos gambianos e senegaleses. Os que me 
conheciam saíam detrás das bancadas e diziam: “Sinhora voltaste?” Abraçavam-me, beijavam-
me e eu correspondia a todos. Eram os beijos, os abraços…apanhei uma gastroenterite... Não 
podia dizer que não. Havia tanta sujidade…tanta…Ofereciam-me coisas para comer e eu não 
podia evitar, naquela situação não. É claro que os mercadores mais antigos disseram aos 
gambianos e senegaleses quem eu era e eu podia negociar à vontade, que não era explorada com 
os preços exorbitantes que se praticavam. 
 
Eu nunca disse que só ia por uma semana. Eu percebi que era um sinal de esperança para aquela 
gente. Nessa semana, todas as noites, encontrei-me com os grupos religiosos. Apanhava um táxi 
colectivo e lá ia eu. Ia num lugar à frente senão levava com as galinhas. 
 
O curioso é que apanhei um táxi e diz-me assim o motorista: “Sinhora tiveste cá, não?” eu: 
“Sim.” Ele: “Eu sei sinhora. Tu trabalhavas cá…” Estava satisfeitíssimo. Estava outro senhor 
atrás e tocou-me no ombro e disse: “Sinhora, voltaste?” Ou seja as pessoas iam-me 
reconhecendo e interpelavam-me: “Sinhora…Minerva… Tu…Voltaste? …” “Sinhora vais para 
onde?” Eu: “Vou para a catedral.” “Queres que te venha buscar?” Eu respondia: “Não, não é 
preciso. Tenho quem me venha buscar (ou alguém me levava). 
 
Eu nunca senti que alguém tivesse alguma animosidade contra mim. As pessoas sempre me 
agradeceram estar lá. 
 
Foi violentíssimo, em 1999, dizer que só ficava lá uma semana. Não tinha coragem de dizer às 
pessoas que só ficava lá uma semana. Para eles eram os portugueses que estavam a voltar o que 
significava que havia paz. 
 
No último domingo, quando me vinha embora, tinha decidido não ir à missa, mas às tantas 
pensei: “Vou... não vou…” e acabei por ir. Cheguei à igreja em cima da hora. O Padre Neves 
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estava virado para o altar para ir em cortejo com os acólitos e eu pensei: “Óptimo, que assim 
ninguém me vê.” Mas houve um acólito que me reconheceu e pronto… Quando foi a altura do 
abraço da paz, vieram todos ter comigo e perguntavam-me: “Sinhora voltaste?” Ou seja, à 
medida que me iam reconhecendo era: “Sinhora, Minerva, Dr.ª…” Foi muito emocionante. Eu 
controlei-me… Quando alguém do coro me reconheceu, porque eu fazia parte do coro, 
começaram a acotovelar-se, uns aos outros, fazendo sinais. Pois eu não tive coragem de dizer 
que só tinha ido por uma semana. 
 
A.C.: Quer dizer que está preparada para voltar a Bissau? 
M.: Sim, mas não neste momento, porque não está nada preparado (risos). 
Eu sei que provavelmente eles pensaram: “A senhora veio e não se despediu de nós.” Mas não 
adiantava. 
 
Ainda agora quando saí de Timor, onde estive três anos, muitas pessoas foram-se despedir de 
mim ao aeroporto. Eu pensava como é que vou sair desta? Cheguei, beijei toda a gente à 
chegada, cantamos, porque os timorenses gostam muito destas coisas e quando entendi que era a 
hora de entrar para o aeroporto disse: “Adeus! Adeus!” Depois veio um casal e eu disse: 
“Deixem-me que eu estou bem.”  
 
Depois pus-me a pensar…mas de facto isto corresponde à minha forma de estar... portanto, eu 
também não queria sair e deixar as pessoas e chorar, gostava que as pessoas ficassem felizes. Se 
nós alimentamos os lamentos, é pior. Foi muito bonito. Quando cheguei a Portugal tinha uma 
mensagem a dizer: “Percebemos, porque se despediu daquela forma.” Isto foi a maior alegria 
que me podiam ter dado. Recebi ainda outra mensagem de um grupo de portugueses que dizia 
assim: “Vamos todos almoçar em sua honra”. Isto foi a maior alegria que me deram. 
 
Eu fiz tudo, não por mim, mas pelas pessoas. È importante controlarmo-nos. Isto, porque 
rapidamente nos transformamos naquilo que não somos e foi muito bonita esta capacidade de 
não só “observar”, como de “verbalizar”. 
 
A.C.: Que trabalho realizou na área da produção de manuais e de programas? 
M.: Os manuais foram todos construídos de raiz e em equipa. 
Da equipa da E.S.E: de Setúbal faziam parte pessoas ligadas à Língua, à Matemática, às 
Ciências, às Artes, etc. Eles faziam as propostas de textos, nós no terreno experimentávamo-los. 
Nós fazíamos a experiência e eles iam lá pelo menos três vezes ao ano e por área curricular. 
 
Nós organizávamos os encontros, fazíamos um calendário. Agendávamos os temas e o resultado 
foi a produção de um conjunto de materiais para serem utilizados da primeira à sexta classes. 
Este trabalho de articulação não foi fácil, mas fez-se. 
 
A equipa da Gulbenkian também deixou materiais para o ensino secundário. 
 
Mas este projecto que se preocupou com o ensino da língua portuguesa e que deixou no terreno 
materiais foi avaliado, publicado e apresentado publicamente em Bissau. 
A mim coube-me a responsabilidade de fazer essa avaliação. Tenho a certeza de que foi o único 
projecto que foi avaliado e apresentado publicamente. Depois acabou e assumiu-se que acabou. 
Ficou tudo feito. 
 
Mas a propósito da avaliação... Eu fiz a avaliação do projecto e vieram professores do interior. 
Tínhamos que começar às 9 horas e eu tinha dito aos professores para virem cedo. Tinha-lhes 
incutido o sentido da responsabilidade e da pontualidade. Havia representantes do Ministério da 
Educação. Não havia gerador, mas lá se arranjou. Começamos às 9.10H. A meio da manhã 
havia um lanche, mas que não estava a horas, porque habitualmente nada andava a horas e as 
coisas aconteciam. É evidente que contrariar este ritmo dava muito trabalho (risos). As pessoas 
viam-me na rua e diziam-me: “Sinhora, onde vais com tanta pressa?” (risos)...enfim era o ritmo! 
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Eu vim-me embora em 1997 e não havia dinheiro para mandar publicar os manuais. Depois o 
Dr. José Lamego, que era Secretário de Estado da Cooperação e que compreendia a realidade, 
arranjou uma verba para reproduzir os materiais todos para o país inteiro, o que na altura 
significava uma verba de 50 mil contos. 
 
Eu tinha-me disponibilizado para ir a Bissau, a título gratuito, para fazer a distribuição pelo 
país, porque eu também sabia que se não fosse feita a distribuição pelo país inteiro, ou seja, se 
se deixasse isso ao critério local, os materiais chegariam a troco de uns pesos, que agora já não 
são pesos, são francos CFA’s, mas a troco de uns pesos que por muito pouco que fosse, para um 
povo que não tem nada, seria muito. 
 
Os materiais foram multiplicados aqui em Portugal e depois enviados. Quando fui lá em 1999, 
com a Atena, dar formação a responsáveis, esses manuais estavam armazenados. Tenho falado 
com pessoas amigas, mas que não estão ligadas ao ensino, que me relatam a situação actual de 
Bissau, que não é das melhores e portanto não sei se os materiais chegaram ou não a ser 
distribuídos. 
 
A.C.: Quer dizer que voltou a Bissau… 
M.: Sim. Fui e fizemos formação durante uma semana, aos professores que já tinham feito 
formação de formadores connosco durante uma ano e de forma intensiva com a E.S.E. Era só 
agora para estarem com o manual na mão e relembrarem que eram pessoas que para além de 
estarem connosco, estavam preparadas para irem para o terreno e darem formação aos outros 
colegas.  
 
A.C.: Como percepcionou as políticas educativas no país em que exerceu a Cooperação? 
Similares às portuguesas? Diferenciadas? Híbridas? 
M.: Muito similar a Portugal. Reconhece-se um sistema, teoricamente, similar ao nosso, até os 
mesmos períodos de férias (risos). 
 
Repare o país não tem condições: não tem quadros, não tem estabilidade económica, as pessoas 
com mais habilitações vão fugindo. Lembro-me que no primeiro ano distribuímos bolsas de 
estudo, dadas pelo ICALP, aos melhores professores. Essas bolsas não tiveram retorno. Eles 
vieram para Portugal e não regressaram a Bissau. Depois verificou-se que isso não funcionava e 
então enveredou-se pelo acordo com a Escola Superior de Educação de Setúbal e os professores 
passaram a ir ao terreno dar formação. 
 
Lembro-me que essas 20 bolsas eram por seis meses e para aprofundar a Língua Portuguesa. 
Vinham em Março e faziam aqueles cursos de Verão das Faculdades. É evidente que, chegando 
a Portugal, contactavam com uma realidade diferente. Com o dinheiro da bolsa compravam logo 
uma arca frigorífica e mandavam-na para a Guiné (risos), para fazerem aqueles gelados de água 
com corante e açúcar. Alguns nem pagavam o alojamento. Houve imensos problemas. Toda a 
gente achava e eu também que aquilo era perfeitamente normal (risos).  
 
O ICALP fez logo uma reunião, chamou-me e disseram-me: “ Ah, Sr.ª, veja se fala com essa 
gente e se eles regressam à Guiné. Tem que falar com eles.” Eu respondi-lhes: “ Eu não vou 
convencer ninguém a regressar à Guiné!” E eles: “Não? Como Não?” E eu: “ Não. Eu própria 
fui para a Guine ensinar a Língua Portuguesa e fazer algum trabalho em termos de promoção 
humana. Por isso lamento, que de facto um professor vá para as obras; que uma professora vá 
para a limpeza; eu compreendo que estando na situação deles depois de ter visto “o céu”, se 
calhar não é o céu, mas é o que eles vislumbram, não queiram ir para o inferno.” 
 
Eles estavam todos alarmados, porque os bolseiros tinham comprado arcas frigoríficas e roupas 
e não pagavam o quarto. O ICALP é que se calhar não devia ter agido daquela forma; primeiro 
devia ter pago o quarto e depois dava-lhes o resto do dinheiro. 
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Eu disse-lhes isso e eles: “Ah, isso é tratar as pessoas como não sendo adultas.” Eu respondi-
lhes: “Então façam como quiserem.” 
 
Ainda tive alguns problemas com isso, porque eu tinha feito um caderno com todas as 
informações. Eles disseram-me: “ Não pode tratar os professores como crianças.” E eu: “Ah, 
óptimo, pois eu trato. Eu se estivesse no lugar deles também precisava de indicações ao 
pormenor.” Mais tarde vieram a dar-me razão: “Ah, pois tem razão e tal...” 
 
O nosso percurso de vida ajuda-nos a entender. Era preciso ter um estilo de vida diferente para 
não chegar a Portugal e não pensar na família. Eu pensaria. Ainda agora, quando estive em 
Timor, a minha sobrinha telefonou-me, porque precisava da minha ajuda. A família não se larga 
assim, de qualquer maneira.  
 
Desses 20 ficaram cá todos. Ainda me lembro de um rapaz novo que não pensava ser 
seleccionado e quando soube que tinha sido ficou tão feliz, tão feliz, que a alegria transbordava 
pelos poros. Eu nunca tinha visto nada assim. Eu olhava para a cara dele e a alegria saía-lhe pela 
pele e eu pensei: “Este de certeza que não vai voltar. Que seja feliz!” Agora, terão sido felizes? 
Eu voltei à Guiné houve quem o tivesse visto na rua Augusta a vender peças de artesanato. 
Nunca mais soube nada da pessoa. Todos os anos nos fugiam alguns, dos melhores. 
 
A.C..: Como é que faziam a seriação dos candidatos? 
 
O.O.: Havia critérios como: o nível de conhecimento da língua, a idade, a relação pedagógica, a 
eficácia pedagógica, entre outros. Quando a E.S.E: de Setúbal começou a ir à Guiné, 
diminuíram as fugas para Portugal. A certa altura os melhores começaram a ir para Cabo Verde 
dar aulas. Eles conseguiam um contrato e os melhores foram. Isto provocou uma sangria no 
país. Ninguém questionava nada. 
 
A.C.: Voltando à política educativa... 
M.: Pois, é claro que esta situação também contribuía para que se sentisse a necessidade de uma 
política educativa definida. Não houve nenhum ano, em que o ano lectivo fosse do princípio ao 
fim, sem contratempos: havia greves, a festa do Carnaval, a festa do Ramadão, etc. Nada estava 
organizado. Nada funcionava. Havia vezes, em que os únicos professores guineenses que 
estavam a trabalhar eram os que estavam integrados no projecto. Nós dávamos uma 
compensação financeira e um lanche. 
 
Aliás, quando fui para Timor, uma das exigências que fiz, foi a de darem de comer às pessoas. 
Eu aceitava estar 4 horas com uma turma, mas era necessário dar-lhes de comer. Nos primeiros 
dois meses estive 4 horas por dia com uma turma. Não se pode trabalhar com gente que não 
come. O lanche nem sequer tinha a ideia de os cativar. O problema é que não se podia estar 4 
horas com as pessoas se elas não comessem. Só assim é que se podia aproveitar alguma coisa do 
trabalho que se estava a fazer. 
 
Mas, voltando a Bissau...O Ministério da Educação funcionava mal. Nós através das missões 
ajudávamos a construir a política educativa do país. Com a formação que se deu, a nível da 
Matemática, Ciências, Expressões, Língua, contribuímos para a constituição de um corpo 
docente mais habilitado, que por sua vez disseminaria a sua aprendizagem. Os manuais que 
construímos para o Ensino Básico, até à 6ª classe, também contribuíram para o mesmo. 
 
A proposta de remodelação curricular foi feita com o apoio da parte guineense. O objectivo era 
que quando nós saíssemos os nossos homólogos ocupassem os nossos lugares. O sistema estava 
a ser construído de modo a que quando saíssemos, não se criasse um vazio. Pelo menos o ensino 
ficaria reestruturado até à 6ªclasse. A guerra depois destruiu tudo. Nós estávamos no terreno 
para organizar tudo. Isso deu muito trabalho. Fazíamos os programas, depois aplicavam-se. 
Quando a E.S.E. se envolveu no projecto ficamos com uma percepção mais nítida se as coisas 
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andavam ou não. Eles sentiam a evolução. O trabalho que faziam com a equipa dava azo à tal 
evolução. Às vezes estávamos mais abatidos e neste projecto com a E.S.E. sentia-se a evolução.  
 
Digamos que a guerra não permitiu que se construísse um sistema educativo capaz. Neste 
momento, inclusivamente, há três pessoas que estão com responsabilidades ministeriais, na área 
da Educação e que foram nossos formandos. Contribuímos para qualquer coisa. 
 
A.C. Fala-me do apoio que dava às escolas privadas. 
M.: Eu dava apoio a três escolas. Dava apoio aos professores de Português. Dava apoio ao nível 
da planificação. Ia de 15 em 15 dias a todas as escolas. Eles faziam a planificação e eu depois 
acompanhava. Essas escolas recebiam apoio da Embaixada, para divulgação da língua. 
 
Ajudava nas actividades extracurriculares. Organizei concursos de máscaras, em que as próprias 
crianças faziam parte do júri. Havia uma colega, a M.J., que era da área das Artes, ensinou-os a 
fazer máscaras com papel reciclado. Eu solicitava apoio a outras colegas, como a Héstia, para 
colaborarem comigo nestas actividades, que não fossem apenas da Língua Portuguesa. Fizemos 
coisas lindas. 
 
Estas escolas tinham melhores condições materiais que as públicas. Pagavam os salários aos 
professores. Tinham no seu corpo docente, guineenses e portugueses. Eu aconselhava a 
mudança de professores quando via que não tinham qualidade, como foi o caso de duas 
professoras, que estavam na Escola do Padre Neves e que eram “muito fraquinhas”. Mandei-as 
para a formação. Havia gente pior, pelo que não as ia pôr na rua. Essas escolas privadas tinham 
um director. Eram mais disciplinadas. Os professores não faltavam e ganhavam mais um 
bocadinho que nas públicas. 
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de a ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
 
O.O.: Olhe foram 11 anos em cooperação. Eu própria nem acredito que foram 11 anos. Em 
relação à Guiné parece-me que foi um ano…passou depressa. O fluir do tempo é diferente. A 
nossa relação com Portugal foi-se alterando, até porque houve mais mudanças nestes três anos 
em que estive em Timor, do que nos 8 que estive em Bissau. Depois, sabe, quando nos 
envolvemos o tempo passa e nós não temos tempo para nada. 
 
Todavia, há um desencanto que não posso ignorar. É evidente que ao fim destes 8 anos e deste 
investimento todo, houve a guerra e tudo voltou à estaca zero. É triste! Quando estive em 
Bissau, em 1999, tudo estava na estaca zero; as ruas estavam mais esburacadas que em 1989. As 
pessoas estavam num desencanto e numa tristeza...são os factores socio-económicos; são os 
sociais; enquanto não houver paz é impossível contribuir para o que quer que seja. Não se 
constrói sistema educativo. Não havendo paz não se constrói nada. 
 
Portanto, o fruto disto tudo hei-de sabê-lo um dia. Agora ainda não sei. Ao longo dos 8 anos que 
lá estive, não podia ter dado mais do que dei. Dei tudo o que podia. O feedback não é e nunca 
poderá ser na proporção do nosso investimento. Nós temos que investir muito para colher um 
bocadinho, porque o que levamos seja a que nível for, é sempre uma realidade alheia às 
decisões.  
 
Também em Portugal há zonas onde os miúdos a partir da 4ª classe já não vão à escola. 
 
Nós vamos propor um trabalho que tem que ser feito a nível do desenvolvimento. Nós somos 
gotas no meio de tudo. Eu tenho a dimensão do limite. Dei o meu contributo, agora o que se 
aproveitará não sei. Quando ponho a tónica no humano é exactamente por isso. Porque, o que 
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fazemos em termos humanos, não temos o feedback. Não vamos vender sentimentos ou atitudes 
à porta do mercado. São investimentos que depois se colherão ou não.    
 
No outro dia recebi uma carta de uma afilhada que tenho em Bissau e com quem mantive o 
contacto. Mesmo quando estive em Timor enviei-lhe algumas lembranças por alguém que ia 
para a Guiné. Ela dizia-me: “Madrinha, vê se me ajudas com uma bolsa de estudo, porque eu 
estou no CENFA a fazer um curso de contabilidade para não estar parada.” Neste momento ela 
está com 23 anos. Fui eu que a ajudei, em termos económicos, para ela fazer o ensino 
secundário. Agora tive de lhe dizer que não tinha posses para pagar uma mensalidade de uma 
Faculdade, porque também não tenho condições para lhe dar apoio. Não é só pôr a pessoa lá em 
casa. E depois? E o resto? Esta dimensão do acompanhamento é importante. 
 
Há pouco tempo recebi outra missiva onde ela me perguntava se eu já tinha vindo de Timor e 
pedia ajuda. Eu fiquei feliz por saber notícias dela, mas desolada fiquei a pensar que estava tudo 
na mesma: não há emprego, não há saídas, o país está desmantelado. 
 
Eu não posso fazer um balanço. Estou numa perspectiva para lá do imediato. O país está como 
está. Não posso dizer se foi positivo ou negativo. Neste trabalho que faço, olhe “é semeado” e 
depois outros o colherão, se é que haverá alguma coisa para colher. Ao fim e ao cabo nem 
sequer chegamos a ser a gota de água. 
 
Quem investe não tem o feedback a curto prazo. Nem sequer se pode pensar em louros, porque 
haverá certamente grandes momentos de quebra, se nos questionarmos: “Onde é que está o 
resultado do meu trabalho?” Não ver nada é muito difícil. Mas, há outras coisas que se 
aprendem, como ver fazer o seu plano diário. É impossível cumpri-lo na íntegra, mas a 
vantagem está em que se chega ao fim do dia com aquilo cumprido. Não da maneira que se 
programou, mas de outra.   
 
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência como cooperante o que diria?  
M.: Que pergunta difícil!... (risos) Resumir numa frase a minha experiência... (risos), numa 
frase...a minha experiência... (silêncio) “Amar a vida e o mundo!” 
 
Eu penso que foi uma bênção de Deus possibilitar-me a ida para a Cooperação. Em Timor, 
estava com 22 mulheres, professoras e eu olhava para elas, todas muito contidas esperando que 
eu dissesse alguma coisa e eu só disse: “Bendito seja Deus de estar aqui convosco.” 
Interiormente agradeci a Deus, de estar ali a falar a língua portuguesa, de poder conhecer outra 
gente. Foi assim um momento especial. 
 
Quando fui ao Japão, entrei numa igreja, fiz uma leitura em inglês, era como se estivesse em 
casa. Faço parte de um povo de um mundo...faço parte de Angola, de S. Tomé, do Brasil. É 
como a mensagem de Fernando Pessoa: “Está a cumprir-se Portugal”. Está para lá do imediato. 
 
Será que estou a cumprir a minha missão? Em Timor, há um encontro de pessoas através da 
Língua Portuguesa, apesar do português deles ser diferente, mas nós entendíamo-nos.  
 
Digamos que a minha missão era estar ao serviço do Outro. 
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
M.: Acho que já fale deles, mas ainda há uma pequena coisa para relatar. Quando havia um 
gabinete para a cooperação, no Ministério da Educação, no tempo do Eng.º Roberto Carneiro, 
estava lá o Dr. Landeira e o Dr. Tavares Emídio e este último que era uma pessoa com uma 
grande sensibilidade para as questões do desenvolvimento, chamou-me a mim e a outro colega 
que tinha ficado na Guiné e disse-nos: “Digam-me uma coisa, em que é que nós podíamos 
ajudar as crianças do vosso projecto?” 
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Eu disse-lhe que havia uma situação que me preocupava, que era o facto de os alunos não terem 
uma mala para pôr os livros, os cadernos, os lápis, etc. Disse-lhe: “ Vai achar que é uma ousadia 
da minha parte, mas se damos as canetas, os cadernos e os livros, também podíamos dar uma 
pastinha para os guardarem (risos).” Ele respondeu-nos: “Acho que isso é possível. Se fizermos 
uma pasta daquelas em plástico, que se podem montar…, etc.” 
 
Eu fiquei entusiasmada. As pastas fizeram-se e diziam “Cooperação.” Agora quando estive em 
Timor apareceram o resto dessas pastas (risos). Eu comecei a ver as pastas e disse: “Eu conheço 
isto… (risos)” Provavelmente estavam guardadas em armazéns e alguma alma lúcida, viu-as e 
mandou-as para lá. Deviam ser umas 500 pastas. Mais um contributo para Timor, neste caso. 
Era assim. 
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
M.: Houve. Momentos em que me interroguei: “ O que é que eu ando aqui a fazer? O que é que 
isto contribui para a minha felicidade ou para a dos outros? Andarei a semear a angústia?” 
 
Fui para a cooperação por opção. Eu sempre dizia que a primeira vez que fosse à África seria 
para ir trabalhar, mas há coisas que nós não podemos explicar. É intrínseco a nós próprios. Tem 
a ver com histórias de família. Tem a ver com formas de estar no mundo, com ideais de vida e 
de preocupação com o desenvolvimento. Aliás o grande motor que me moveu e que me 
continua a mover é a minha preocupação com o desenvolvimento. Se é bom ou não, se conduz à 
felicidade ou à infelicidade, neste momento eu já não sei.  
 
Mas eu acreditava e lutava por isso. Passei uma fase de algumas interrogações, a pensar…é 
interessante…continuo a pensar que um analfabeto tem uma visão muito limitada do mundo, 
portanto como continuo a acreditar que pelo conhecimento se perspectiva outra relação com o 
Universo, com o Cosmos, então eu continuo a apontar nesse sentido. 
 
Mas, agora, quando estive em Timor, eu estava num restaurante e estava com um advogado 
cabo-verdiano amigo e ele dizia-me: “O que é que tem hoje’” e eu respondi-lhe: “Olhe, não sei 
o que ando aqui a fazer. Ando aqui a semear a angústia, mas porquê? Se calhar se eles tivessem 
uma côdea de pão eram muito mais felizes.” Ele, um senhor muito mais velho, juiz, respondeu-
me: “ Não diga uma coisa dessas. O que é que a senhora vai fazer com um analfabeto. A 
Senhora que gostava de falar disto e daquilo (e lá me falou dos tais assuntos), poderia falar disso 
a uma analfabeto? E eu: “Não”. E ele: “Então não se preocupe, com as outras coisas que não são 
da sua responsabilidade. Preocupe-se com o que é da sua responsabilidade. Os problemas 
económicos sociais não são da sua responsabilidade” (risos)  
 
Andei ali uns dias a pensar naquilo, fui ter com ele e disse-lhe: “Já estou outra vez reconciliada 
comigo própria. O Dr. tem toda a razão (risos). Tem razão. É verdade que eu ando a semear a 
angústia, mas também, não posso transformar o mundo (risos). Portanto, vou fazendo o que me 
compete”. 
 
Agora continuo a acreditar, depois de muita reflexão, que o mundo existe e que tenho um lugar 
de felicidade nesse mundo. Se calhar não tenho frutos de imediato, com estes com quem 
trabalhei. Se calhar os frutos vão-se produzindo. 
 
Às vezes encontrámos alunos a quem já demos aulas e são eles que acabam por reconhecer o 
nosso trabalho. Já tive alunos, que depois de alguma procura lá encontraram a morada da escola 
onde estou a trabalhar e ofereceram-me um livro de poesia, dizendo: “Este prémio também é 
seu. Foi a professora que me ensinou a gostar de poesia.” 
 
O nosso trabalho não é para colher frutos imediatos. O desgaste é que intenso, mas...compensa!  
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A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
M.: Acho que há coisas que se podiam corrigir, nomeadamente a nível salarial. Sem grandes 
lirismos, acho que a cooperação não deve ser gratuita, à excepção daqueles que queiram ir pela 
Igreja e nesse domínio há os Leigos para o desenvolvimento, que vão gratuitamente. Para quem 
vá ao serviço de Portugal, acho que Portugal devia pagar um pouco melhor. Não devia haver 
diferenciações salariais tão grandes como as que havia e isto tem a ver concretamente com isto: 
um professor da Universidade de Direito que ia de Lisboa para lá ganhava três vezes mais que 
um Leitor. Não devia haver estas diferenciações.  
 
Nós tínhamos uma Leitora na Faculdade de Direito em Bissau e vinha-se queixar, porque 
ganhava menos que os outros professores portugueses. Ela dava português, os outros, cadeiras 
de Direito. Eu dizia-lhe: “Assinou contrato, tem que se sujeitar.” Estas pequenas injustiças 
deviam ser corrigidas. A avaliar pelo tipo de cooperação que Portugal continua a fazer...vi os 
erros da Guiné repetirem-se em Timor. A continuação de Portugal na cena internacional, em 
termos de cooperação, dependerá muito da política de cooperação que vier a ser traçada. 
 
Por outro lado, acho que é preciso definir uma estratégia global de articulação para a divulgação 
da Língua Portuguesa. Se existe, eu não a conheço. É necessário definir prioridades a esse nível: 
o da divulgação e da preservação da língua. 
 
Nesta relação com os PALOP, o Brasil é um país fundamental, com uma dimensão grande a 
nível desta divulgação. 
 
Neste momento há, teoricamente, consciência disso, porque na prática não. Nesses países onde 
se adoptou a língua portuguesa, como língua oficial devia haver maior divulgação e 
preservação. 
 
Depois há outra dimensão que é a dos outros países espalhados pelo mundo inteiro, onde se 
devia preservar a língua. Estou a lembrar-me da minha experiência em Malaca. Eu ia com o 
objectivo de encontrar três pessoas que falassem português e acabei por encontrar mais. Quando 
encontrava pessoas que falavam português e que sabiam que eu era professora diziam-me: “Diz 
a Portugal para mandar professores.” Penso que nós não temos bem a dimensão do significado 
da “alma” de Portugal para esses povos. 
Não conheço Goa, Damão e Diu. É evidente que essas populações aprendem inglês. O inglês é 
uma questão de sobrevivência. Mas a língua portuguesa é uma memória, faz parte da alma. 
Funciona como pertença dessas pessoas. 
 
Em Malaca encontrei um homem de idade, numa cadeira de rodas, e perguntei-lhe: “Do you 
speak portuguese?” E ele respondeu-me: “Falo”. Eu fiquei emocionada. Eu quase que ia 
saltando para dentro do quintal de contentamento, para o cumprimentar. Depois encontrei outro 
e já nem sequer falei em inglês. Disse-lhe: “Eu chamo-me Minerva e o Senhor?” E ele: “Pedro 
Silva”. Podia muito bem ser um pescador da Nazaré. Depois de se falar um pouco eu pensava 
estes homens são portugueses.  
 
Para que serve a língua? A língua é uma questão de identidade. Não nos serve para nada na 
realidade. É uma fonte de mistérios. É um dever que temos em relação àqueles que falam a 
nossa língua. 
 
No caso de Angola ou de Moçambique, por exemplo, que adoptaram a língua portuguesa, como 
língua oficial, são os próprios governos que devem criar os mecanismos de divulgação da 
língua. Mas em Malaca, Goa, Damão ou Diu é diferente. A língua precisa de ser trabalhada. 
Nem sei se existe algum projecto concreto para estas áreas.  
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Em Timor, por exemplo, quando chegou a GNR foi abafada pela multidão. Os outros não 
entendem isso. Nem sequer foram precisos carros blindados. A nossa forma de estar é diferente. 
 
Num mundo sujeito a tanta concorrência era preciso ter um pouco mais de consciência, de que 
esses pequenos focos de português são a alma de Portugal. É assim, que nós nos realizamos. 
Somos a unidade na diversidade. Nós não somos apenas esta tirinha, somos pelo mundo.     
 
Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido?  
M.: Posso explicar como era um dia de rotina. Acordava muito cedo. O motorista chegava às 
7.45h. Entrava para o carro e ia apanhando os outros professores. Nós tínhamos homólogos e eu 
fazia planos para não nos atrasarmos. Por isso eu era a primeira a entrar para o carro, porque 
senão o carro ficaria 10 minutos em cada ponto de “recolha” e nunca mais estaria completo. 
Apanhava os homólogos (guineenses) e os professores portugueses. 
 
Depois íamos para a Escola 17 de Fevereiro. Fazíamos as sessões com os outros professores. É 
que às vezes eles vinham do interior, quando nós não íamos lá. Fazíamos a planificação em 
conjunto com eles. Dava as indicações necessárias. Depois íamos mais tarde às escolas ver a 
prática pedagógica.  
 
Entretanto dava apoio ao Centro Cultural Português e às escolas privadas. Eu era a 
coordenadora pedagógica. Fazia planos, coordenava actividades. Dei aulas no Centro e 
dinamizei o Centro. Organizava conferências, eventos, exposições ou seja actividades 
extracurriculares.  
 
No dia da criança fazia sempre uma festa no Centro. A embaixatriz também ajudava imenso. 
Mandei fazer um palco. Os miúdos mal sabiam falar português, mas eram ensaiados para as 
marchas. Diziam poesia recitavam-na: “com as mãos se faz a paz, com as mãos se faz a guerra... 
e tal.”. Na época de Natal, às vezes andávamos na rua e lá íamos ouvindo a cantaria: “É Natal, é 
Natal, já nasceu o Deus menino...” O importante era a difusão da religião. Daí que quando falo 
em balanço, falo muito do Outro e se as coisas não deram muito, não se fica agarrado. 
 
Eu fazia parte do grupo coral. Era a única branca. Era o grupo coral da catedral. Íamos actuar ao 
Centro Cultural Português e Francês. Cantávamos música religiosa e profana, em português, 
crioulo e felupe. Animávamos a missa de domingo e fazíamos concertos. Quando temos ideais 
nada nos demove. Eu andava à noite, sozinha, a pé na rua e não tinha medo.   
 
A.C.: Quer juntar alguns materiais que considere relevantes para esta investigação? 
M.: Assim, de repente não tenho nada. Logo se vê. 
 
A.C.: Acha que a realização da entrevista decorreu como tinha previsto? 
M.: Sim. 
 
A.C.: O que achou da entrevista? 
M.: Fez-me relembrar...fez-me reencontrar...fez-me perceber que tudo o que se faz, não é por 
acaso. Quando me telefonou estava longe de imaginar que voltaria a falar da Guiné. Olhe, 
percebi que afinal estas coisas não ficam arrumadas numa gaveta e que o tal investimento 
poderá contribuir para alguma coisa. Sobretudo para falar de cooperação e não de mim, no 
sentido de que isto sirva para alguma coisa. De imediato serve para o seu trabalho, depois logo 
se verá. 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
M.: Acho que tem interesse estudar a cooperação, nomeadamente os pontos negativos para se 
corrigir. Isto porque a cooperação leva uma grande parte do orçamento. A cooperação deve 
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fazer parte de qualquer programa do governo e deve ser encarada como uma área prioritária. No 
mundo actual temos que nos preparar para eventualidades e não custa muito ter uma pessoa no 
terreno. Há pessoas com o sentido da pátria e portanto iriam facilmente. 
 
A.C.: Quer indicar-me alguém para a próxima entrevista? 
M.: Conforme combinámos no nosso último encontro, falei com o Dr. Matos e Lemos como me 
pediu. E ele disse-me: “Concerteza, mande-me essa senhora, que se eu puder ajudar ajudo.” Eu 
achei tão bonito ele dizer que podia ajudar. Podia simplesmente ter dito que não tinha tempo. 
Portanto pode contactá-lo. 
 
A.C.: Muito obrigada pelo tempo que me dispensou. Depois enviarei o texto para corrigir 
ou acrescentar o que entender. 
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Entrevista: Hélio 
 
Data: 26 de Junho de 2006  
Duração da entrevista: Cerca de 1,5 horas 
 
Bloco A: Legitimação da entrevista 
 
A.C. Começo por lhe explicitar os objectivos desta entrevista e do trabalho de investigação que 
lhe está subjacente. É uma investigação em Ciências de Educação, na área de Administração 
Educacional, sobre a temática da Cooperação Portuguesa na vertente da Educação. Contactei-o 
dado o cargo político que exerceu, o de Conselheiro Cultural e Director do Centro Cultural 
Português, em Bissau, e porque alguns cooperantes me falaram de si.  
 
Não se pretende avaliar a Cooperação Portuguesa, nem o desempenho dos sujeitos que tiveram 
responsabilidade política neste domínio. 
 
Não é nenhum estudo encomendado e o entrevistador não toma decisões políticas. Garanto-lhe a 
confidencialidade e o anonimato: nunca serão referidos os nomes próprios das fontes de 
informação, bem como a protecção dos dados. Agradeço antecipadamente, a sua colaboração 
neste estudo.   
 
A.C.: Há alguma questão que queira colocar? 
H.: Não, já me explicou o essencial pelo telefone. 
A.C.: Pretende que explicite mais algum assunto? 
H.: Não. 
A.C.: Importa-se que a entrevista seja gravada? 
H.: Não. 
A.C.: Aliás, a entrevista será gravada e depois far -lhe-ei chegar a transcrição para poder 
ler e corrigir ou acrescentar o que entender. Posso tomar notas? 
H.: Sim. 
 
Bloco B: Dados profissionais 
 
Breve apontamento do curriculum vitae: 
Licenciado em História, entrou para os quadros da Agência Noticiosa ANI em 1957 e desde 
então ocupou múltiplos cargos em órgãos da imprensa nacional, percorrendo diversos países ao 
serviço da informação. A sua experiência levou-o, em 1972, ao cargo de Conselheiro de 
Imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, passando por Roma, Moscovo e Madrid. A 
partir de 1985 vai para Bissau exercer o cargo de Conselheiro Cultural e Director do Centro 
Cultural Português, onde permanece até 1998. É autor de inúmeros artigos publicados em 
jornais, revistas, dicionários. Da sua vasta obra saliente-se, no contexto deste estudo: Política 
Cultural Portuguesa em África: o caso da Guiné-Bissau, publicado em 1999.  
 
A.C.: Que tipo de cargo político exerceu?  
H.: Quando entrei para o Ministério dos Negócios Estrangeiros fui colocado no quadro de 
Conselheiro de Imprensa, mas fui para Bissau, em 1985, como Conselheiro Cultural do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
Eu já tinha estado na Guiné como jornalista em 1960. 
 
A.C.: Como é que ingressou no Ministério dos Negócios Estrangeiros?  
H.: Por opção. Foi em Dezembro de 1972. Eu era jornalista e fui para Roma. O objectivo era 
estar em Roma 2 ou 3 anos e depois regressar a Portugal para dirigir uma agência noticiosa que 
resultaria da fusão das agências noticiosas então existentes. Depois aconteceu o 25 de Abril e a 
situação alterou-se. Optei, então, por ficar no estrangeiro. 
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A.C.: Quando é que tomou posse?  
H.: Fui para Bissau, no final do ano, penso que em Novembro de 1985. Só regressei em 1998, 
quando atingi o limite de idade para estar no estrangeiro, que é de 65 anos, regra do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros. Em Portugal pode-se estar em funções até aos 70 anos, mas aí eu 
reformei-me. 
 
Saí de Bissau a 1 de Junho, data do meu aniversário e no dia 7 começou a guerra. O avião 
seguinte não seguiu. Aliás, eu pensei ficar lá mais uma semana, porque ainda tinha uns papéis 
atrasados para resolver. Se lá tivesse ficado, estaria numa situação ilegal para o MNE. Ficaria 
como cidadão normal, sem estatuto diplomático.   
 
A.C.: Durante quantos anos exerceu essas funções? 
H.: Quando fui para a Guiné eu era do quadro de Conselheiro de Imprensa. Mas, fui 
directamente acreditado como Conselheiro Cultural, porque o Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, que na altura era o Dr. Jaime Gama, entendeu que eu não devia ir como 
Conselheiro de Imprensa, mas sim como Conselheiro Cultural. Eu achei bem, para que não 
ficasse a impressão de que se estava a minimizar o Centro Cultural Português, do qual eu iria 
ser Director. Não seria um jornalista, neste caso Conselheiro de Imprensa, a dirigir o Centro 
Cultural. Fui acreditado na Guiné. Nos outros postos por onde passei era acreditado como 
Conselheiro de Imprensa. 
Exerci o cargo durante o tempo que lá estive, ou seja durante 15 anos. 
 
A.C.: Quais os projectos, em que teve responsabilidade e que considera mais relevantes 
para esta área? 
H.: A grande responsabilidade inicial era o Centro Cultural. 
 
A.C.: Como é que encontrou o Centro Cultural? 
H.: Encontrei um Centro Cultural com dois funcionários que abriam as portas às 9 h, fechavam-
nas às 13 h; reabriam-nas às 15 h e encerravam-nas às 18 h. O Centro tinha uma grande 
afluência de leitores porque havia jornais e portanto as pessoas iam muito aos jornais. 
 
Os alunos dos liceus iam procurar livros, porque os havia e eram interessantes para as matérias 
que estudavam. Preparavam aí os trabalhos, que tinham que apresentar nas aulas. 
Havia uma professora, que era a Dr.ª B.O., que começou a dar aulas de português. Nessa altura 
havia ou uma ou duas turmas. Não me lembro bem.    
 
Anteriormente, do que sei quando o Centro foi criado em 1979, o objectivo era fazerem-se 
turmas e os professores iriam leccionar durante três meses. Eu encontrei essa situação. A Dr.ª 
B.O. estava lá permanentemente e de três em três meses, o seu contrato era renovado e isso 
criava uma grande instabilidade, porque os professores nunca sabiam se iam ou não ser 
reconduzidos, para continuarem a dar aulas. A primeira coisa que eu fiz foi tentar acabar com 
isso e consegui-o rapidamente. Comecei por fazer uma programação para o Centro Cultural em 
termos de actividades que pudessem ser conduzidas por professores.  
 
A.C.: Quando aceitou o cargo que finalidades tinha em mente? Ou seja, neste caso com o 
Centro Cultural? 
H.: Quando fui, não tinha finalidades em mente. Vi como estava a situação e vi o que é que era 
possível fazer e propus um plano de actividades. 
 
Claro, que o grande objectivo era a reestruturação do Centro. Aqui em Lisboa entendia-se e 
muito bem que o Centro Cultural precisava de ser mexido, porque estava muito parado. 
A Embaixada tinha um Embaixador, um Secretário, um Adido para a Cooperação, que já não 
me lembro se estava lá ou se foi na mesma altura que eu. Não havia ninguém que se ocupasse 
directamente do Centro Cultural. Ocupava-se o Secretário que tinha mais em que pensar, do que 
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propriamente dinamizar o Centro. Aliás, o Dr. Gaspar da Silva, Secretário de Estado da 
Cooperação, tinha visitado a Guiné e dizia: “Isto tem que acabar, porque o Centro Cultural está 
entregue aos ratos e às baratas. Isto tem que acabar”. Foi um pouco por essas razões que eu 
acabei por ser nomeado. 
 
Bloco C: O papel do Estado   
 
A.C.: Ao longo dos anos em que esteve em Bissau ocorreram períodos de mudança 
governativa, alternando-se nos governos os dois partidos maioritários da cena política 
portuguesa. Acha que havia uma linha condutora em termos de política de Cooperação? 
H.: Não. Não havia linha condutora coisíssima nenhuma. Toda a gente estava indiferente ao que 
se passava na Guiné-Bissau. Interesse em desenvolver a cultura?...Não… Sabe que isso depende 
muito dos funcionários. 
 
Se eu tive algum mérito foi realmente pelo facto de ter conseguido com que Lisboa aceitasse a 
propostas que eu fazia. Nunca me deram qualquer tipo de instrução que me dissesse como havia 
de fazer. Nunca tive instrução coisíssima nenhuma. Foram aceitando aquilo que eu fui 
propondo. Eu fazia os meus relatórios ia dizendo como é que as coisas estavam. Fazia o ponto 
da situação; dizia o que era necessário fazer... 
 
A.C.: Gostava de perceber se havia um plano de actividades determinado por Lisboa ou se 
o plano que apresentou era do seu foro e iniciativa pessoal? 
H.: O plano era da minha própria iniciativa…Olhe, quem quer trabalhar trabalha, quem não quer 
não faz nada. É um dos problemas dos Centros Culturais. Eu entendi que devia criar uma linha 
de acção para o Centro. A iniciativa foi pessoal. Nunca houve qualquer orientação específica.  
 
Não havia orientações gerais para se desenvolver isto ou aquilo. 
 
As pessoas estavam habituadas a que os Conselheiros Culturais ou Adidos Culturais adstritos 
aos Centros Culturais fizessem actividades para “show-off”, convidando-se jornalistas, 
escritores, desenvolvendo-se acções pontuais. Quando cheguei a Bissau entendi que havia que 
fazer muito mais do que isso.   
 
A.C.: Gostava que se referisse às finalidades dos programas de Cooperação nesta área. 
H.: Posso dizer que havia a necessidade de investir-se no ensino da Língua Portuguesa. Era o 
que eles precisavam, porque não sabiam português e continuam sem saber…mas isso era o 
fundamental. 
 
Se a Língua Portuguesa era língua da administração pública, dos ministérios, então era 
necessário que eles desenvolvessem o português. Era preciso investir nisso 
 
A.C.: E que objectivos pretendiam alcançar? 
H.: Olhe, eu levei algum tempo, cerca de um ano, a convencer o ICP que era importante investir 
nesse grande objectivo, que era o do ensino da língua portuguesa, mas consegui. Eu consegui 
que me enviassem materiais didácticos, apesar do corte de verbas. Consegui convencê-los a 
arranjarem verbas para a manutenção do Centro Cultural, que estava em más condições. 
 
Eu tratava tudo directamente com o ICP. O Embaixador apoiava os meus pedidos, porque tinha 
interesse em que houvesse um certo movimento no Centro. 
 
A minha aposta era o ensino e a expansão da língua portuguesa. Foi essa desde o princípio. A 
minha preocupação centrava-se em torno da expansão da língua. Toda a actividade foi pensada 
nesse sentido, inclusive a própria realização das feiras do livro.  
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O objectivo das feiras do livro era que eles conhecessem melhor a literatura portuguesa. Havia 
dicionários e gramáticas. Quando eu cheguei tinha havido uma feira em Janeiro de 1985. Até, 
me vir embora, fiz mais de uma por ano; realizaram-se 2 ou 3 em Bafatá; fez-se uma feira de 
dicionários; uma do livro infantil e por aí fora.  
 
A.C: Onde é que realizavam as feiras do livro? 
H.: No Centro Cultural. Os procedimentos eram os seguintes: pedia-se a feira do livro; o ICP, o 
Instituto do Livro, o Instituto Camões, que veio substituir o ICALP e a Fundação C. 
Gulbenkian, enviavam livros. 
 
Entretanto o ICALP desapareceu pouco tempo depois de eu chegar a Bissau. Havia professores 
que estavam em Bissau pelo ICALP, como a Dr.ª O., a Dr.ª L.C. e o Dr. J.B., que foram 
dinamizar um projecto criado pela Dr.ª Laura Monteiro Pereira, que já faleceu. Era uma pessoa 
com grande capacidade de trabalho e de dinamização de actividades pelo ICALP.   
Portanto, como estava a dizer os livros eram pedidos e depois vendidos a um preço simbólico.  
 
Geralmente ia uma missão do Instituto do Livro e às vezes uma do ICP. As feiras tinham um 
sucesso inenarrável. O interesse que os guineenses demonstravam era inenarrável. Havia 
também, os galifões, cooperantes portugueses, que aproveitavam para comprar livros a esse 
preço simbólico e nós não podíamos proibir. 
 
Fizemos feiras dos livros em Bafatá, Mansoa e Bula. 
 
A.C.: Como funcionavam as relações entre o MNE e o ME para a aplicação dos 
programas de cooperação?  
H.: Não havia qualquer tipo de articulação entre o Ministério da Educação e o MNE. Cada um 
trabalhava para seu lado...sempre individualistas… foi sempre assim. 
 
Posso explicar como é que funcionava o ensino do português no Centro. As turmas foram 
crescendo. Quando me vim embora havia aulas no Centro desde as 8 da manhã até às 21 h, com 
uma hora de intervalo. Havia pessoas diferentes a dar aulas. Os níveis iam desde o Básico ao 
Superior. 
 
O primeiro curso foi organizado pelo Dr. J.B. e inscreveram cento e tal pessoas. Algumas 
tiveram que ser eliminadas. Tive que fazer uma seriação. Não era possível dar aulas de literatura 
a um número tão alargado de alunos. 
 
As aulas eram frequentadas por estudantes. Houve cursos específicos para jornalistas, para 
reciclarem a linguagem jornalística. O Ministério da Informação pedia-nos que organizássemos 
cursos para jornalistas. Mas depois apareciam meia dúzia deles e outros não apareciam. 
Havia cursos pedidos pelo próprio PAIGC, para serem realizados na própria sede, mas nunca 
tiveram uma grande continuidade, porque os políticos acabavam por não ter tempo, pelas mais 
variadas razões. Acabavam por não aprender nada. 
 
A.C.: Que tipo de apoio era dado aos cooperantes? 
H.: Quando eu cheguei já havia muito poucos cooperantes no liceu. Depois acabaram, 
praticamente nesse ano; depois desapareceram todos. Os que não vieram embora foram 
absorvidos pelo Centro Cultural.  
 
Ainda havia cubanos no ensino. Aliás, os cooperantes estrangeiros foram desaparecendo. Os 
nossos cooperantes que estavam no liceu também foram diminuindo. Ainda apanhei uns restos 
de russos e alemães. A perda da influência da União Soviética é determinante. A partir da queda 
do muro tudo mudou.  
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A certa altura houve a convicção de que os cooperantes já não eram necessários e que eram um 
factor de perturbação. Sei que isso levou à tomada de decisão política para se acabar com os 
cooperantes. A certa altura os cooperantes já estavam a pensar como os guineenses e já eram 
mais guineenses que portugueses.  
 
Ao Centro Cultural não chegou qualquer tipo de orientação política a dizer que era necessário 
acabar com os cooperantes. O que é certo é que a tornaram-se num factor de perturbação, com 
as devidas excepções. 
 
De qualquer forma havia o bairro de cooperantes onde eles podiam ficar alojados. O bairro dos 
cooperantes foi construído depois de eu estar lá e foi uma verdadeira anedota. Adjudicaram a 
construção a uma empresa que já estava, tecnicamente, falida. Acabaram por deixar a obra a 
meio. Houve manifestações na rua de operários guineenses que não recebiam o salário, que a 
empresa privada não pagava. 
 
Depois dava-se apoio em termos de transportes. Como os professores tinham que ir a outros 
lados havia dois jipes que os transportavam, quer para fora de Bissau, quer para o Centro 
Cultural. Os jipes foram dados por Lisboa. Digamos que a entrada de Portugal na EU permitiu 
dar melhores regalias aos cooperantes. 
 
A.C.: Sabe que há cooperantes que referem que a Embaixada dava pouco apoio! Ou a 
Embaixada terá pouca vocação para estas questões? 
H.: A Embaixada tem outra vocação. Resulta daquilo que eu disse. Enquanto não havia ninguém 
encarregue especificamente do Centro, não havia uma política cultural, uma política de 
acompanhamento.  
 
A Embaixada dava o apoio que podia, mas não podia ser nada de extraordinário. Tinha as suas 
actividades tradicionais, mas eu nunca me preocupei nessas datas festivas de fazer 
demonstrações públicas do trabalho do Centro. Às vezes a televisão fazia-me alguma entrevista, 
pelo 10 de Junho e eu lá respondia. 
 
De uma maneira geral os portugueses que estão no estrangeiro têm muita tendência para se 
queixarem das embaixadas. 
 
Havia muitos portugueses que não estavam inscritos no consulado, porque como sabe não há 
essa obrigação. Quando eu estava lá tínhamos a noção que devia haver cerca de 500 
portugueses. Actualmente não deve haver mais de 100.  
 
A.C.: Qual era a situação das escolas? 
H.: Quando eu cheguei em 1985 visitei escolas. Era um desastre. As escolas tinham todas as 
dificuldades que possa imaginar. Muitas vezes não havia carteiras. Os alunos sentavam-se no 
chão. Desenhavam no chão. Acrescente-se a fome…Convenhamos que é difícil a um professor 
ensinar alunos com a barriga vazia. 
 
Na escola de formação de professores Tchico-Té estavam professores enviados pelo Instituto 
Camões. 
 
É preciso ter em conta que a Guiné é um país com características particulares. Havia um 
director da Faculdade de Direito que dizia: “os professores fingem que ensinam e o Ministério 
finge que paga”. 
 
Aquilo era uma luta pela sobrevivência. Muitos professores não dominavam o português para 
ensinar no Ensino Básico e daí a luta pelo ensino do crioulo no ensino básico e havia muito o 
seguinte discurso: “Ah!... O crioulo é que é bom e tal…não interessa o português…”. Mas como 
é que os professores que não dominavam o português poderiam ensinar? Era como se me 
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obrigassem a ensinar o chinês que eu não domino. Eu diria, não o chinês não interessa. Eu quero 
é o português, que é a língua que eu domino. Era exactamente essa a posição deles. O crioulo é 
que é bom.  
 
Daí o nosso investimento na formação. Com o projecto da formação houve uma melhoria por 
parte dos professores. Notava-se essa melhoria no domínio da língua portuguesa. A partir de 
1998 acabou tudo.  
 
A.C.: Digamos que a formação era uma das áreas prioritárias de intervenção do Centro 
Cultural… 
H.: Sim e era remunerada. Eu impus regras muito rígidas. A compensação financeira só era 
atribuída mediante a presença do formando na formação. 
 
Uma vez para uma acção de formação de professores do ensino secundário deixou-se o 
Ministério escolher os professores. Eles escolheram e o resultado é que apareceram professores 
primários que eram amigos deste e daquele. Queriam receber o dinheiro, o tal subsídio diário 
que era pago pela entidade que promovia a formação. Era uma coisa surrealista (risos). Imagine 
o que é no terreno esta realidade. 
 
Houve uma vez que a Cooperação portuguesa enviou uns cartõezinhos com a tabuada e 
cadernos. A tabuada vinha à parte. O Centro Cultural não dava indiscriminadamente o material. 
Chamava os professores e entregava-lhes directamente esses materiais. Depois viemos a 
descobrir que os professores vendiam directamente aos alunos esses materiais. Isto tem a ver 
com as dificuldades que eles tinham: sem dinheiro, sem comida, etc., …Vendiam as coisas que 
recebiam de graça, porque aquele dinheiro lhes fazia falta. Discursos como “ Parece 
impossível…corrupção…e tal…”não fazem sentido neste contexto. Havia e continua a haver 
uma luta pela sobrevivência. Quem trabalha no terreno confronta-se com isto e tem que estar 
muito presente, para não gastar o dinheiro em vão. Dizer toma lá 50 contos e vai aprender 
português, nunca mais aprendiam nada. 
 
Houve um projecto da Fundação Gulbenkian e não funcionou, porque iam lá de três em três 
meses; chegavam e depois iam embora; metiam os papéis na gaveta; chegavam e tiravam os 
papéis da gaveta outra vez… e isso não dava. Eu disse ao Eng.º Marçal Grilo que isso assim não 
funcionava; que era um desperdício de dinheiro; que tinha que haver professores, 
permanentemente, no terreno.    
 
O projecto da Escola Superior de Educação de Setúbal funcionou porque os professores iam lá 
frequentemente e havia professores no terreno. Foi um grande trabalho a nível da Língua 
Portuguesa, mas o da Gulbenkian não funcionou.   
 
A.C.: Quer dizer que o Centro Cultural contribuiu para essa melhoria… 
H.: Sim, é evidente que os alunos foram os principais beneficiários da aprendizagem da língua 
portuguesa, embora com grandes dificuldades. 
 
Qual era o problema da Língua na Guiné? É que as aulas eram dadas em português e depois os 
alunos iam para casa e falavam crioulo. Não tinham formação básica. Eu inicialmente misturei 
turmas de iniciação com alunos que tinham um nível mais avançado. Mas depois acabei por as 
separar. Misturei guineenses com estrangeiros e não foi possível continuar, porque os 
estrangeiros avançavam mais rapidamente. Os guineenses não tinham bases e depois falavam 
crioulo. O que é que eu fiz: aulas de iniciação para estrangeiros e guineenses, separadas.  
Por outro lado, tínhamos os suecos que combatiam, o mais que podiam o ensino do português. 
Eles achavam que devia ser o crioulo. Queriam afastar a influência portuguesa e davam 
milhares de dólares para as escolas, sobretudo para as primárias. O resultado acabou por ser 
zero e os alunos não progrediram. Por seu turno, os guineenses queriam receber os dinheiros e 
nada mais lhes interessava. 
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A.C.: O Centro Cultural tinha orçamento próprio? 
H.: Nós tínhamos um orçamento que foi crescendo. Nos últimos anos o orçamento era de cerca 
de 20 mil contos, o que era uma soma razoável, porque permitia fazer muita coisa. Por exemplo, 
comprava-se papel que era entregue às professoras que o geriam bem; pagava ordenados de 
professores que iam de Lisboa e dos que contratava localmente; pagava aos empregados do 
Centro e estes também tinham direito a um pacote de leite e uma sandes a meio da manhã e da 
tarde. 
 
Apesar das dificuldades eu tive apoio da Cooperação. O Dr. Jorge Encarnação, que tinha estado 
no Centro Cultural de Cabo Verde e depois veio para Lisboa, aturava-me. Neste momento está 
no IPAD, aqui em Lisboa. Foi um apoio grande para o Centro Cultural. Normalmente correu 
sempre tudo bem.  
 
Digamos que a certa altura Lisboa percebeu que era necessário um investimento na língua 
portuguesa. Convenceram-se e perceberam que o português era fundamental.  
Actualmente sei que há muitos professores de português, mas não sei que tipo de apoio lhes é 
dado.  
 
Mas, em relação ao dinheiro, eu tinha que prestar contas, de 3 em 3 meses, a Lisboa. Não era 
obrigado a respeitar as rubricas, o que facilitava a gestão financeira. Podia fazer transferências 
entre rubricas orçamentais. Posteriormente, depois de eu me ter vindo embora é que as regras de 
gestão orçamental passaram a ser as da contabilidade pública. Isso complica a gestão.  
 
A.C.: Quando ocorriam conflitos como é que eles eram resolvidos? 
H.: Com os professores que estavam sobre a minha alçada nunca houve conflitos. Eu desenhava 
um plano de actividades com eles; víamos quantas turmas havia; quantos professores eram 
necessários. Os professores faziam todas as actividades inerentes ao calendário escolar. Havia 
uma grande dinamização de actividades: exposições, concertos, debates, palestras, etc. Até 
fizemos concertos de música clássica (risos) o que parece uma coisa impensável (risos).  
 
A.C.: Mas em relação aos professores que iam pelo Instituto Camões ficavam sob a sua 
responsabilidade? 
H.: Não. Isso aí foi uma grande guerra. Os professores que iam para o Centro Cultural iam pelo 
Ministério da Educação ou pelo ICP (MNE).  
 
Os professores que iam desatacados pelo Ministério da Educação eram pagos por este 
Ministério; os que iam pela cooperação eram pagos pela cooperação e eram contratados. Depois 
havia os professores contratados pelo Centro. Eu tutelava os professores que trabalhavam para o 
Centro. 
 
Depois havia uns senhores que iam pelo Instituto Camões…o que deu grandes guerras e 
inclusivamente deu azo a queixas contra mim, porque eles não queriam trabalhar. Criou-se a 
fantasia que o Instituto onde eles estavam a trabalhar era uma instituição universitária (a Escola 
de formação de professores Tchico-Té). Os “meninos” só queriam trabalhar 9 horas semanais, 
quando as pessoas do Centro trabalhavam 18 horas. Eu escrevi para o Instituto Camões e isso 
não deu resultado nenhum. A preguiça é a norma deste país. 
 
Em relação aos professores que destacamos para a Faculdade de Direito, também esses se 
convenceram que tinham o estatuto de professor universitário e criaram-se ali alguns conflitos 
relativos. Eles não tinham o mesmo estatuto. Os portugueses gostam muito de galões e 
convenciam-se que tinham um estatuto que não era o seu. 
 
A.C.: Que tipos de apoio deram para a execução das políticas educativas nos PALOP? 
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H.: No projecto de Consolidação dos Sistemas Educativos, eu estava a par mas não intervinha. 
Dava o apoio que fosse necessário e que me pediam. 
 
Depois havia a escola de Direito, que em 1985 estava funcionar a meio gás. Como Bissau não 
dava condições aos professores portugueses parou. Não fazia nada daquilo que prometia nas 
negociações. A certa altura a Escola de Direito recebe o estatuto de Faculdade e deixa de ser 
acompanhada pela Faculdade de Coimbra e passa a ser acompanhada pela de Lisboa 
(Universidade Clássica). Isto em Janeiro de 1990. 
 
Em Março de 1989, o Primeiro-ministro, o Prof. Cavaco Silva, deslocou-se a Bissau em visita 
oficial e prometeu a instalação de uma Faculdade de Direito. Instalação que ainda tardou uns 
meses largos e só em Janeiro de 1990 é que foi inaugurada. O Dr. Ricardo Sá Fernandes e o Dr. 
Jorge Quintas vão instalar a Faculdade. No 1º ano há apenas 4 professores e à medida que o 
número de alunos e de turmas foi crescendo, foi aumentando o número de professores 
portugueses, que ficavam lá uma média de 2 anos lectivos.  
 
A Embaixada não tinha nada a ver com este projecto. Dava apoio quando solicitada e quando 
podia. Logo no início ficou decidido que daria apoio no ensino da Língua Portuguesa, 
destacando para o efeito dois professores. 
 
A Faculdade funcionou sempre bem e continua a funcionar. Houve ali um período de 
interrupção, quando foi a guerra. Sei que ainda continuam a ir professores portugueses para lá. 
 
A.C.: Deu apoio às escolas privadas? 
H.: Dei algum apoio pontual. 
 
A certa altura com a liberalização começaram a ser criadas escolas privadas, porque se começou 
a gerar riqueza. Surgiu uma classe da média burguesia que tinha dinheiro e que queria investir. 
Eles preferiam ter os filhos a estudar na Guiné-Bissau, do que mandá-los ir para o estrangeiro. 
Havia famílias que se separavam dos filhos quando estes faziam 7 anos. Enviavam-nos para 
Portugal para virem estudar. Ora se houvesse escolas privadas, de qualidade, eles agiriam de 
outra forma. Organizaram-se e apareceram as escolas privadas.  
 
Ofereci livros e apoiei a formação de professores. Sei que Lisboa enviou cadeiras e carteiras, ou 
seja algum equipamento para algumas escolas. Eu não comprava móveis, nem dava apoio 
financeiro. Oferecia material didáctico. 
 
De uma forma geral essas escolas funcionavam melhor que as públicas. 
 
A escola portuguesa está numa ruína, em termos de funcionamento; não há apoio que se veja. 
Começou muito bem, mas depois tornou-se num negócio, o que fez com que a gestão não fosse 
equilibrada. Tive alguns incidentes com eles a propósito de determinadas regras.  
 
Embora a escola portuguesa não dependesse da Embaixada eu intervinha. Sentia-me à vontade 
para intervir. Eles às vezes não gostavam, mas eu intervinha, sobretudo na orientação que a 
escola estava a tomar. Por exemplo, queriam abrir turmas para os últimos anos de escolaridade e 
a escola praticamente já não tinha alunos. Não valia a pena estar a gastar tanto dinheiro para ter 
meia dúzia de alunos no 11º e 12º anos. Eu não concordava com isso. 
 
Apoiei uma escola de Cacheu. Apoiei a escola do Padre Neves. Apoiei escolas religiosas e 
nunca fiz distinção entre católicas ou de outra confissão religiosa. Havia professores nessas 
escolas e eu dava todo o apoio, porque o que interessava era a expansão da Língua.  
 
Nunca me meti no trabalho que as professoras portuguesas faziam, nem fiz qualquer pressão do 
género “faça isto ou aquilo”. Um dia a Dr.ª A.N. veio dar-me conta das suas actividades e eu 
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deixei-a falar. Depois disse-lhe:” Olhe, eu perguntei-lhe alguma coisa?” Ela ficou espantada a 
olhar para mim. Isso significava, também, que tinham confiança em mim. Não estava 
minimamente preocupado com os pormenores. 
 
A.C.: Aliás eu tenho esse feedback através das entrevistas que já realizei e do apoio que 
dava aos professores. Mas continuando, gostava que me explicasse como decorriam as 
negociações para os acordos? 
H.: Eu nunca me preocupei muito com isso. 
 
Havia pessoas que apareciam por lá com uns projectos que eu considerava idiotas, como o do 
ensino do crioulo e depois passarem para o ensino do português. Era uma grande confusão e 
uma série de disparates. Aí houve grandes choques. Por exemplo, a orientação que o CIDAC 
dava, para o ensino do crioulo nas escolas, levou a que uma representante dessa instituição 
entrasse em confronto comigo. Houve uma grande guerra entre essa instituição e o Centro 
Cultural por causa do crioulo e eu refiro isso no meu livro. Quem lhe pode falar desse projecto 
da introdução do crioulo é a Dr.ª M.L.C. e a Dr.ª A.B. Esta última trabalhou nesse projecto.  
 
O que é certo é que a partir da entrada de Portugal na União Europeia e com a queda do muro de 
Berlim, a política de cooperação mudou substancialmente. Quando eu cheguei a Bissau o que 
estava na moda eram os projectos tripartidos: Guiné, Suécia e Portugal, por exemplo. Depois 
foi-se notando, cada vez mais, por parte de Portugal, a necessidade de fazer projectos de 
Cooperação à custa dos dinheiros da União Europeia. O objectivo era o de poupar dinheiro. 
Agora, se correram bem, tudo bem. 
 
A.C.: No esboço das políticas de cooperação há entendimento prévio com outras 
organizações internacionais? 
H.: Em relação aos organismos internacionais tenho a dizer o seguinte: a maioria deles são 
constituídos por pessoas que têm bons empregos, nesses organismos, e nunca lhes convém dizer 
e apresentar a realidade que encontram. Geralmente dizem: “Não…Isto é viável…e tal…”, 
porque se disserem “isto não tem hipótese”, perdem o emprego. 
 
No fim de eu estar lá foi apresentado um projecto do Banco Mundial por uma chilena e outras 
pessoas dos países sul-americanos que iam defender a educação, ou seja o ensino do crioulo, na 
zona do Gabu. Houve ali um sarilho entre mim e o Ministro da Educação, porque eu chamei-
lhes a atenção de que aquilo não tinha pés, nem cabeça para avançar. Eles defendiam, com 
aquelas ideias igualitárias, a educação feminina. Ora bem, na zona Leste o nº de mulheres na 
escola é reduzidíssimo, por causa do islamismo. Eles são muçulmanos. Ora, não valia a pena 
estar a fazer um grande investimento em dinheiro numa zona onde não ia haver qualquer 
resposta. Mas como o governo estava interessado num projecto que não ia adiantar nada…e eu 
disse isso, gerou-se ali um grande sarilho. A Guiné queria o dinheiro; os outros queriam dá-lo 
para continuar no projecto. Aquilo não era nada comigo, mas como me convidaram para estar 
presente na reunião onde iam decorrer as negociações, eu dei a minha opinião à frente de todos. 
 
Depois da liberalização criaram-se muitas ONG’s locais. Isso significava a entrada de mais 
dinheiro. Era um negócio. Essa gente das ONG’s recebia dinheiro daqui e dali.   
 
Bloco D: Avaliação global da Cooperação na área da Educação 
 
A.C.: Depois de o (a) ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global dos 
projectos implementados na área da educação.  
H.: Não me compete a mim fazer essa avaliação. Fiz aquilo que pude e aquilo que entendi que 
era útil fazer. Depois não me posso queixar da falta de apoio de Lisboa, porque de facto tinha 
apoio. Não posso dizer: “não fiz isto porque não me deram apoio”, seria injusto e falso. A partir 
daqui as pessoas que avaliem se eu estava certo ou não. 
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Eu fazia relatórios e dava conta da situação. Os relatórios eram muito importantes. Fazia-os de 3 
em 3 meses, de 6 em 6 meses…com bastante frequência. Sei que eram lidos. 
 
Os Secretários de Estado iam lá, mas no fundo a sua preocupação, eram os projectos de 
Cooperação em geral e não só os da Educação. Eles faziam o ponto da situação connosco. 
 
A cooperação não funcionava muitas vezes, porque as pessoas tinham medo de levar o rótulo de 
colonialistas. Aceitavam tudo o que os indivíduos diziam e queriam; mas às vezes era 
necessário ter-se uma atitude mais enérgica. Eu nunca tive problemas, porque só dava dinheiro 
mediante a apresentação de contas. 
 
O dinheiro era para acções e projectos concretos. Por exemplo: foi formada uma associação de 
professores de língua portuguesa. Eu dei todo o apoio e paguei despesas. Eles diziam-me: “ é 
preciso fazer o registo…” eu respondia: “ dêem cá os papéis que eu mando fazer o registo”. 
Depois dava-lhes o registo já feito. Se eu desse antecipadamente a verba, nunca mais se fazia 
nada. É um fenómeno natural, dadas as dificuldades. Eles não tinham dinheiro para comer. 
   
A.C.: Se tivesse que resumir numa frase a sua experiência neste domínio o que diria? 
H.: Foi uma grande satisfação…no trabalho…no contacto…é gente muito boa 
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
H.: Apoiei as bibliotecas de dois liceus. Dei livros. Arranjei duas funcionárias, que receberam 
formação e que foram colocadas nessas bibliotecas para elaborarem a catalogação e todo o 
serviço relacionado com o tratamento da informação. A responsabilidade do pagamento dos 
salários competia ao Centro Cultural. Recebiam uma verbazita para ali estarem. Era uma forma 
de estimular o trabalho delas. 
 
Eu apoiei o projecto da UCCLA, que consistiu na construção de uma escola primária dotada de 
todos os meios. Como os professores guineenses dominavam mal o português nós demos apoio 
a esses professores. O Comandante Manuel Pinto Machado, Secretário-geral da UCCLA, dava 
50 contos ao Centro Cultural para que este desse formação aos professores. Essa verba não 
revertia a favor do Centro. Servia para pagar aos professores que recebiam a formação, desde 
que não faltassem às aulas. Eles protestavam porque faltavam e queriam receber o dinheiro, mas 
eu acabei com isso rapidamente, porque para mim era assim: trabalham recebem, não trabalham 
não recebem…assim…é claro, depois deixaram de faltar. 
 
Essa escola dependia do Ministério da Educação guineense e logicamente os professores 
também. A escola da UCCLA não era nem de perto, nem de longe controlada pelo Ministério da 
Educação português. 
 
No liceu já, praticamente, não havia professores cooperantes portugueses. As aulas de português 
eram dadas no Centro Cultural e o objectivo era levar alunos para o Centro.  
Apoiei a escola do Padre Neves. Os professores que aí leccionavam receberam uma verba para 
irem fazer formação.  
 
Havia a preocupação de dar formação aos docentes. Em vez de se dar formação aos alunos era 
mais rentável dar aos professores. Alguns vinham de Bolama e nós pagávamos as deslocações.  
Dou-lhe um exemplo: quando organizámos um curso para 150 militares, quando se iniciou a 
cooperação militar, fizemo-lo nas instalações da Escola “Tchico-Té”, porque eram muitos 
formandos e não havia hipótese de acolher tanta gente nas instalações do Centro. Tivemos a 
preocupação de fornecer um pequeno lanche a meio da manhã, pago pelo Centro, que era um 
pacote de leite com chocolate e uma sandes. Contratámos umas pessoas para fazerem essas 
sandes e todas as manhãs eram distribuídas. Em muitos casos era a única refeição que faziam.  
 



 452 

A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu o 
seu cargo? 
H.: Não. Tive sempre um grande equilíbrio entre o positivo e o negativo. Não fiquei nada 
incomodado com as dificuldades. Havia que ultrapassá-las. 
 
As minhas preocupações foram crescendo e eu fui ficando. Tentei sair mais que uma vez, mas 
não me deixaram. O trabalho satisfez-me, sem dúvida. 
 
Eu muitas vezes disse: “ é altura de me ir embora…que venha outra pessoa para fazer outra 
coisa, mas realmente não aconteceu. Mas, depois não senti que houve intenções de se fazer 
alguma coisa. A ideia era não fazer nada, porque era mais fácil. A vida na Guiné é 
aparentemente muito fácil…aparentemente…  
 
A.C.: Alguma vez reuniu com os seus homólogos de S. Tomé ou Cabo Verde? 
H.: Nunca. Já no final do meu mandato houve umas reuniões no Convento da Arrábida 
promovidas pelo Instituto Camões. A primeira reunião foi presidida pelo então Director, o Dr. 
Adão da Fonseca. Eu participei nessa e na 4ª reunião e foi apenas, nessas duas, que nos 
encontrámos. Ninguém estava preocupado em trocar experiências, nem em saber o que cada um 
fazia. 
 
Estas reuniões teriam sido uma oportunidade para trocarmos experiências se houvesse uma 
política coordenada. Mas não havia nada. Reinava isto mais ou menos: “quem quiser faz; quem 
não quiser, não faz”. 
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da Educação? 
H.: Quando cheguei à Guiné o Secretário de Estado da Cooperação era o Dr. Eduardo Âmbar 
que esteve pouco tempo, depois foi o Dr. Durão Barroso e depois o Dr. José Lamego. Ao longo 
destes mandatos, o que eu senti é que a Guiné era um país muito abandonado pelas autoridades 
portuguesas. 
 
Enquanto estive na Guiné, nunca nenhum Presidente do Instituto Camões esteve lá. Iam os 
Vice-presidentes. Eles gostam de viajar mas é pela Europa e pela América. Aí é mais fácil. A 
África pouco interessa. É muito mais fácil estar instalado num hotel em Paris, do que num 
hotelzeco em Bissau.  
 
Depois dizem asneiras monumentais. No outro dia escrevi um artigo para o jornal o “Público” 
sobre uma frase que a actual Presidente do Instituto Camões proferiu, que dizia mais ou menos 
isto, numa entrevista ao Jornal de letras, e cito de memória “ a minha grande preocupação com a 
Língua Portuguesa na Guiné Bissau é porque eles falavam muitas línguas e precisam do 
português para se entenderem”…como é que possível que a Presidente do IC diga um disparate 
destes? Como é que eles fizeram até agora para se entenderem? Não falavam? Era por gestos? É 
inacreditável. Isto é de uma ignorância crassa…a toda à prova… 
 
O Dr. Pacheco Pereira fez também um artigo dizendo mais ou menos isto: que os africanos eram 
uns ingratos e que a Guiné não interessava para nada. Eu respondi-lhe no jornal “Público”. 
Portugal sempre se preocupou mais com os países maiores como Angola ou Moçambique. 
Depois tem algum interesse em S. Tomé, por causa do petróleo. Cabo Verde é um sítio onde as 
pessoas são simpáticas e é agradável lá ir e a Guiné que se lixe. Eu escrevi isso a Guiné “que se 
lixe”. Esta é a concepção de cooperação portuguesa em relação à Guiné.  
 
A seguir a 1998, ou seja depois da guerra, o Centro manteve-se. Sei que esteve lá um adido 
cultural 3 anos, depois esteve outro durante 1 ano e depois foi mandado embora. O Centro 
reduziu brutalmente a sua actividade e ficou sem professores. Funcionava durante menos horas. 
Neste momento, suponho que não há professores a trabalhar. 
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A.C.: Acha que não interesse político manter o Centro a funcionar? 
H.: Não há interesse político em manter aquilo de pé. É como lhe disse no início: ou as pessoas 
querem trabalhar, ou não querem. Deixam aquilo correr. Tem que haver alguém que se 
interesse. 
 
A.C: Isso provoca-lhe alguma tristeza? 
H.: Não. Não me espanta absolutamente nada. Isso é normal acontecer. É assim. Por isso não 
voltarei à Guiné, porque já não faz sentido. Nem sei como vivem as pessoas com quem 
trabalhei. Eu tinha 4 funcionários de manhã e 4 à tarde, tendo em conta que uns estariam de 
férias, outros doentes, umas grávidas, pelo que em permanência acabavam por serem 3. 
 
A.C.: Acha que o seu trabalho foi reconhecido? 
H.: Penso que sim. Fui condecorado em Lisboa, depois de ter saído de Bissau, pelo Dr. Jaime 
Gama. Não sou o único a ter a condecoração. 
 
A.C.: Qual é a sua percepção em relação à CPLP? 
H.: Não existe. Só no papel. Não funciona. Serve para arrumar umas pessoas. Agora vão 
fazendo uns artigos nos jornais e umas reuniões. Foi presidida por um angolano que fez dois 
mandatos. Em Angola não o queriam lá. Politicamente não era uma pessoa agradável ao 
governo de Angola e tornaram-no presidente da CPLP (risos). 
 
Nunca participei em nenhuma reunião. Aliás, quando foi criada eu já tinha uma pedra no sapato 
e depois desinteressei-me completamente. 
 
Bloco E: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido? 
H.: Quando cheguei à Guiné encontrei um país com uma péssima situação económica. As 
prateleiras do supermercado estavam vazias: havia chocolate e não havia leite; havia grandes 
problemas; a população comia arroz, base da alimentação, com peixe frito. 
 
Nos poucos restaurantes que existiam tínhamos que levar guardanapo; não havia copos. Era 
uma situação um pouco desagradável. Antes de eu chegar uma carrinha da Embaixada ao 
Senegal fazer compras para o pessoal da embaixada. 
 
Posteriormente, foi autorizada, sobretudo para a Guiné e Angola, a ida de mercearia. Cada 
funcionário encomendava as mercearias que entendia, que depois iam para Bissau de avião. 
Esta situação alterou-se em 1989. A queda do muro de Berlim é determinante para a mudança 
da situação. A partir daí há uma alteração muito grande na vida da Guiné-Bissau. Desaparece 
aquela economia socialista, planificada, passa a existir outro tipo de economia baseada nas 
grandes produções. 
 
Passa a haver um certo desenvolvimento. Os produtos começaram a aparecer nas lojas e 
apareceu de tudo. A maioria da população não lhes chegava, mas havia de facto um certo 
desenvolvimento. Iniciou-se um desenvolvimento macroeconómico que se estendeu até ao 
golpe de 1998. A Guiné estava numa situação de desenvolvimento que poderia ter alterado 
completamente a situação do país.  
 
Quando eu cheguei só havia um sítio para ir beber café. Era ao pé da Amura. Depois apareceu 
um supermercado. Compraram uma máquina de café e ia-se lá beber café... um café mau…No 
mercado havia à venda esparguete aos molhinhos…  
 
Depois apareceram mais restaurantes, mais hotéis. Abriram um Sheraton, que depois passou a 
ser um HOTTI, a 4 km do aeroporto, gerido por líbios. 



 454 

 
Portanto, estas mudanças acabaram por se reflectir também, na educação. Primeiro só escolas 
públicas e depois apareceram as privadas. 
 
A.C.: O que acha que poderia ainda ser importante considerar? 
H.: Há determinado objectivos políticos, que depois têm que ser executados mediante o que 
houver no terreno. Se se fizerem propostas de trabalho coerentes e se Lisboa achar que não há 
inconvenientes políticos na sua execução, fazem-se. Só que muitos que estão no terreno, não 
querem é fazer nada. Há coisas absurdas. 
 
Passou por Cabo Verde um escritor cujo interesse era desenvolver o crioulo. E diziam-me: “ 
Você não dá apoio ao crioulo?” Eu respondia: “Quando vocês me pagarem em Lisboa para eu 
ser Conselheiro Cultural da Guiné-Bissau, eu apoiarei o crioulo. Enquanto estiver cá tenho 
outras funções.” Ouvia isto e tal…nas reuniões e eu dizia: “é para isto que me pagam. Façam 
um Centro Cultural da Guiné em Lisboa e eu apoio o crioulo!” 
 
Eu dava-me lindamente com os ministros e reunia com eles quando era necessário. Hoje tenho 
saudades de alguns. Ainda me lembro de alguns como o Dr. Alexandre Furtado, que foi director 
do Liceu, depois foi Secretário de Estado da Educação e a seguir Ministro; depois foi a Dr.ª 
Odete Semedo e outros que já não faço ideia, mas dava-me sempre bem com eles.   
 
A.C.: Quer juntar alguns materiais que considere relevantes para esta investigação? 
H.: Actualmente tenho escrito sobre a Guiné-Bissau, mas não estou a fazer nenhuma 
investigação. Escrevi um artigo sobre uma coisa inenarrável, chamada “Dicionário da 
Lusofonia”. Se quiser envio-lhe alguns artigos e tem aqui o meu livro.  
 
A.C.: Tenho a certeza que me trarão informação acrescida às minhas pesquisas. Mas antes 
de terminarmos, gostaria que me indicasse outras personalidades, com responsabilidades 
políticas, para entrevistar. 
H.: Conheço diversas pessoas, mas acho que teria interesse em entrevistar os dois contactos que 
lhe vou dar. 
 
A.C.: Acha que a realização desta entrevista decorreu como tinha previsto? 
H.: Sim. Espero que isto contribua para alguma coisa para o seu trabalho. 
 
A.C.: O que achou da entrevista? 
H.: Achei que repeti o que já tinha escrito no meu livro “Política cultural Portuguesa em África: 
o caso da Guiné-Bissau”, mas de forma dialogada. 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
H.: Apesar de eu não me interessar, neste momento tanto pela Cooperação, penso que é 
interessante ver estes percursos. 
 
A.C: Muito obrigada pela sua colaboração e pelo tempo que me concedeu para a recolha 
destas informações. 
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Entrevista: Mercúrio 
Data: 3 /07/06 
Duração da entrevista: 1,5 H  
 
Bloco A: Legitimação da entrevista. 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
M.: Podemos começar. 
A.C.: Importa-se que a entrevista seja gravada? 
M.: Não. 
A.C.: Posso tomar notas? 
M.: Sim. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Licenciatura em Economia 
Início da actividade docente: 1976 (ISCTE) 
Início da actividade como Cooperante: 1982 (diversos países) 
Exercício da actividade de Cooperante: 6/7 anos interpolados 
Cargos/Projectos (na área da Cooperação): Técnico Principal da Secretaria-Geral do 
Ministério da Educação 
 
Assessoria técnica nas seguintes áreas: Políticas educativas; Planeamento e gestão do sistema 
educativo; Reforma e Lei de Bases do Sistema Educativo; Avaliação das políticas de 
cooperação (em Moçambique e Guiné Bissau). 
 
Exerceu o cargo de Director Geral do Departamento de Planeamento e Prospectiva do 
Ministério da Educação.  
 
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
M.: Sim. Era quadro do Ministério da Educação. 
 
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação? Como surgiram os projectos em que 
esteve envolvido? 
M.: O primeiro trabalho que fiz no âmbito da cooperação foi para Cabo Verde. Fui recrutado no 
âmbito de um projecto seleccionado pelo PNUD e desenvolvido por uma empresa portuguesa de 
consultoria, a CESO, que depois deu origem a um grupo de consultores internacionais que é o 
CESO-CI Consultores Internacionais. 
 
Fui para Cabo Verde integrado numa equipa de consultores sectoriais que tinha como missão a 
organização do sistema de planeamento sectorial, cabendo-me a mim a parte da educação. Iam 
diversos consultores e a mim coube-me a educação. 
 
Daí que tenha trabalhado junto do Ministério da Educação, mas essencialmente com a missão de 
organizar o sistema de planeamento da educação cabo-verdiano e de apoiar as autoridades 
ministeriais, em termos técnicos, através do Gabinete de Estudos e Planeamento. Devia apoiar a 
preparação do Plano Nacional de Desenvolvimento, a elaboração de planos anuais, a preparação 
de projectos para submeter à cooperação internacional, a elaboração de estatísticas que têm a 
ver com as grandes áreas do planeamento, ou seja dar apoio a todas as áreas que têm a ver com 
o planeamento, nomeadamente o sistema de informação/estatística.     
 



 456 

Durante este período decorreu também a reforma do sistema educativo e do próprio Ministério e 
obviamente que fomos chamados a participar. 
 
A.C. Estávamos em... 
M.: Em 1982 e todo este processo foi até 1988. Entre 1982 e 1984 estive como consultor em 
missões de curta duração, mais ou menos de 1 a 3 meses. A partir de 1985 e até 1988 estive em 
Cabo Verde, durante 3 anos, como consultor residente. 
 
A.C.: Foi sozinho ou com a família? 
M.: Quando fui como consultor residente levei a família.  
 
Portanto, estive lá um mês. Em Maio ou Junho voltei. Ia e voltava. Depois as Nações Unidas 
perguntaram à CESO: “Porque é que as pessoas não ficam cá residir?” Esse conjunto de 
pessoas, na educação. Eu não podia ficar por um conjunto de razões pessoais e profissionais, 
mas houve uma indicação por parte do Ministério da Educação em Cabo Verde, de que se eu 
assumisse 3 ou 4 meses durante o ano, que não se importavam, no sector da educação de 
prescindir de um residente ficando eu como residente, mas que estivesse pelo menos lá 5 meses 
durante esse 1º ano.  
 
Havia residentes de outros sectores e eu acabei por ficar. Fiz um trabalho em que me esforcei 
mais, porque tinha que estar a trabalhar em Lisboa do que se estivesse lá e quando cheguei a 
Abril de 1985 decidi ir com a família. 
 
Fui com a família e com os meus três filhos. Fomos todos. Estive lá três anos. Os meus filhos 
tinham respectivamente: 13, 6 e 3 anos. O mais velho foi em Julho e não quis ficar. Voltou para 
Portugal, porque quis vir estudar para cá. Mas, quando chegou às férias do Natal acabou por ir 
também. Nas vésperas de embarcarmos disse que queria ir (risos). 
 
Adaptaram-se muito bem. Estudaram lá. O mais pequeno aprendeu crioulo. Quando íamos para 
o interior de Santiago, era o nosso intérprete. Eu entendia o crioulo, mas tinha alguma 
dificuldade em falar. Agora o meu miúdo era um artista a falar. Retenho, no meio disto tudo, 
uma passagem uma engraçada. Um dia ele vira-se para mim e disse-me: “Ó pai, eu quando 
souber falar mesmo bem, mas bem, o crioulo sou preto, não sou?” (risos). Isto não quer dizer 
que ele tivesse qualquer problema, mas a ligação que ele fazia era essa. 
 
Em Agosto de 1985, quando chegámos à Praia, instalámo-nos numa fazenda, numa zona em que 
à porta passavam uns porquinhos. Eles andavam pela rua a passear. Era uma zona muito famosa, 
porque havia ali uma discoteca nocturna. Aconteceu que à nossa chegada caiu uma daquelas 
chuvadas, como há muito não acontecia. Eu não consegui agarrar os miúdos. Foram para a rua, 
tal como os outros garotos. Ficaram logo integrados (risos). 
 
O outro foi para a escola primária e integrou-se bem. Depois acabou por ir para uma escolinha 
que criaram. Era a escola da Pracinha e depois passou a ser a escola do Magistério e agora não 
sei o que está lá. 
 
O mais velho foi para o liceu da Praia, mas qualquer deles integrou-se bem. Ficamos lá três 
anos. A família acabou por regressar 7 ou 8 meses antes por causa da escolaridade do R. Eu 
também fiquei lá para resolver o problema da minha mulher. Apesar de não ser licenciada, mas 
dada a sua experiência, poderia ter arranjado trabalho. Eu não me mexi. Se ela tivesse arranjado 
emprego, ou se eu me tivesse mexido teríamos lá ficado mais tempo.       
 
A.C.: Como imaginava África? 
M.: Eu tinha um imaginário que vinha dos meus 15 anos. Imaginário directo, pessoal e outro 
que vinha por parte da família. Eu tive um tio que fez a carreira da administração colonial, que 
foi chefe de posto, depois administrador e intendente e desde criança que lia as cartas, via as 
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fotografias e convivi com essa realidade. Quando o meu tio vinha de licença, nas chamadas 
“graciosas”, convivia com ele. 
 
Com 15 anos, quando estava no liceu, no 5º ano, fiz, paralelamente, um curso de Estudos 
Ultramarinos, que era organizado pela Procuradoria dos Estudantes Ultramarinos, no distrito de 
Castelo Branco. Eu sou da Covilhã e fiquei classificado entre os melhores do curso, o que me 
permitiu vir para Lisboa, fazer um curso nacional. Estou a falar de finais de sessenta e princípios 
de 70. Estaríamos, mais ou menos, em 1964. 
 
Eu vim para Lisboa frequentar esse curso de Estudos Ultramarinos a nível nacional e obtive 
uma classificação que me permitiria ir passar um mês ou, a Cabo Verde ou, a S. Tomé. Optei 
por S. Tomé, porque era mais longe. Fui de barco, no Pátria e vivi em S. Tomé durante um mês. 
Passei três semanas em 3 roças diferentes: [Uba-Budo], Água-Izé e Rio de Ouro. Vivi a vida das 
roças. Mas vivi mesmo, eu e um colega de Setúbal. Fomos 8, mas lá fomos distribuídos em 
grupos de 2, de forma a podermos circular pelas roças. Aí apanhei o meu primeiro banho de 
África.  
 
Fui ao ilhéu das Rolas e fui ao equador, mas tivemos azar, porque quando lá fomos ele não 
passava aquela hora (risos). Estivemos no Príncipe. Foi uma experiência extraordinária. E aí 
começou a minha paixão por África. Quando surgiu a oportunidade que foi a de ir para Cabo 
Verde, agarrei-a e desde aí tenho ido em sucessivas missões e a diversos países.  
 
A: C.: Então e quando chegou a Cabo Verde? 
M.: Cheguei pela primeira vez ao Sal, de noite e não vi nada. De manhã quando olhei para fora 
do aeroporto, vi que era um deserto...Muito calor, apesar de não ser muito quente, porque era 
Fevereiro. Depois partimos para Praia. Estava integrado numa equipa de pessoas muito ligadas à 
África, nomeadamente a Dr.ª Aurora Murteira, o Dr. Ivo Pinho, a Prof. Maria Carmo dos 
Santos. 
 
A.C.: Onde é que ficou alojado? 
M.: Primeiro fiquei em hotéis, mas depois arranjei casa própria.  
 
Bloco D: A construção da figura de cooperante 
 
A.C.: A partir de que momento se considerou cooperante?  
M.: Se calhar a partir do momento em que fiquei residente.  
 
A.C.: Depois de Cabo Verde, explique-me o seu percurso pela cooperação...  
M.: A seguir fui a Angola, numa missão de curta duração que não teve consequência. Depois 
fui, noutras missões financiadas pelo PNUD e por outras instituições à Guiné e Moçambique. 
 
Na Guiné estivemos envolvidos em projectos ligados ao Banco Mundial, nomeadamente aos 
Programas de Ajustamento Estrutural e ao Programa de Reestruturação Estrutural, também 
ligados à Educação. 
 
A determinada altura fomos chamados a participar na área de apoio ao sistema educativo na 
Guiné. Enquanto consultor técnico, coordenei, na Guiné, o programa das Nações Unidas, o 
“National Evaluation Rationalization of Technical Cooperation, que era sobre o exercício da 
racionalização da cooperação técnica, que se traduziu, para além do habitual diagnóstico, na 
elaboração de um programa trienal de cooperação. 
 
Este programa das Nações Unidas foi desenvolvido em vários países. A primeira experiência de 
trabalho, para nós, decorreu em Cabo Verde e nessa altura trabalhei directamente com o Dr. 
Carlos Lopes, que já estava no quadro do PNUD. Depois trabalhamos mais na Guiné. Se 
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somarmos...enfim...deve dar mais ou menos dois anos de trabalho neste projecto. Por essa altura 
comecei a ir a Moçambique.  
 
Na Guiné trabalhamos na preparação de uma mesa redonda do PNUD, de apoio à Guiné e que 
passou pela definição de uma estratégia e identificação de projectos estruturais para a educação. 
Demos apoio à cooperação sueca que nessa altura se propôs apoiar a reforma do sistema 
educativo e fizemos dois trabalhos, que depois não tiveram consequência, na área da 
administração. Enfim, serão talvez os marcos mais importantes deste trabalho. 
 
Em Moçambique, para além do apoio ao Ministério da Educação, estivemos ligados a um 
projecto da Lei de Bases da cooperação para este país, ou seja, à racionalização da cooperação 
em geral e aqui directamente recrutados pelo PNUD. 
 
Estivemos ligados a um projecto do Banco Mundial de racionalização dos recursos financeiros, 
em que fizemos parte para a área da educação. Um grande projecto de apoio à componente 
financeira e orçamental, de forma transversal, que estava sedeado no Ministério das Finanças 
moçambicano, mas que tinha expressão ao nível de cada um dos sectores e nós tivemos a apoiar 
o sector da educação. 
 
Ainda em Moçambique, mais recentemente estivemos ligados à elaboração do plano estratégico 
e de financiamento da educação. Isto foi entre 1994-1995. Terminou em 1995.   
 
Em Angola, a seguir às primeiras eleições iniciou-se o Plano de Reconstrução Nacional e nós 
coordenamos a parte da educação. Depois, infelizmente já sabemos o que ficou no terreno. 
Estivemos a trabalhar directamente com a UNESCO, porque estávamos por esta organização, na 
carta educativa, ou seja a definir uma estratégia de formação para a carta educativa e 
participámos na elaboração da carta escolar para Luanda. 
 
Ultimamente estamos envolvidos na elaboração da estratégia de desenvolvimento, a longo 
prazo, ou seja até 2025, para Angola, na qual coordenamos a parte da educação. Este projecto 
está em curso e brevemente irei a Angola.  
 
É um projecto de planeamento estratégico para Angola que se insere numa linha do PNUD, 
embora seja o governo angolano a financia-lo. Insere-se no denominado “Exercício de 
Elaboração das Estratégias de Desenvolvimento a Longo Prazo” e que consiste, essencialmente, 
em delinear cenários para o desenvolvimento de Angola para o horizonte de 2025; desenvolver 
estes cenários numa estratégia de longo prazo; simultaneamente elaborar planos de 
desenvolvimento a médio prazo. Nós estamos na área dos recursos humanos da educação.  
 
Numa primeira fase, transversal, em que também estivemos presentes, viram-se os grandes 
indicadores para situar Angola em relação ao contexto dos outros países. Esse projecto terminou 
em 2005 e entrou numa fase dita de consultas sectoriais e acaba por ser uma fase de difusão 
participada das grandes propostas que se prevê que possam vir a ocorrer agora em Agosto de 
2006. 
   
A.C.: Então, depois de o ouvir atentamente, posso inferir, que é um dos mentores das 
políticas educativas desses países? 
M.: Mentor não. Tive a oportunidade de aprender muito nesses países. Para estes países não 
vamos como mentores, nem como professores. Vamos participar nos processos e aprende-se 
muito. 
  
A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
M.: Da primeira vez que fui, em 1982, encontrei diversos cooperantes, alguns da primeira leva 
de cooperantes, pessoas que passaram e que estiveram em Cabo Verde, mas muito com o perfil 
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de cooperante militante. Tinham aspectos positivos e negativos. Na parte positiva, ressaltava a 
dedicação elevada; na parte negativa, a mistura da ideologia política com as competências 
técnicas.  
 
Esta situação foi evoluindo, tal como os próprios países evoluíram e a cooperação também. 
Nessa altura estive um mês em Cabo Verde. Depois fui voltando. 
 
A.C.: E o número de cooperantes foi aumentando ou diminuindo? 
M.: Entre 1982 e digamos 1986, não houve uma redução significativa de cooperantes. 
Aumentaram os professores cooperantes, mas os cooperantes técnicos diminuíram. Os projectos 
aumentaram. Cabo Verde é um país com uma capacidade enorme de absorção, porque tem 
capacidade na preparação de projectos.   
 
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte dos dirigentes das entidades com quem 
trabalhou? 
M.: Em Cabo Verde trabalhei com três ministros da Educação ao longo destes anos e demo-nos 
sempre bem. Trabalhei com o Dr. Corsino Tolentino e fizemos um grande trabalho e aprendi 
bastante.  
 
A.C.: Como era tratado pelos restantes técnicos? 
M.: No primeiro projecto que fui e que foi para estruturar as unidades de planeamento do 
Ministério e em que fomos para ajudar a preparar o enquadramento de quadros locais, encontrei 
bons técnicos, com quem trabalhei bem. Eram quadros o Dr. Victor Borges, que actualmente é 
Ministro dos Negócios Estrangeiros e que tinha acabado de regressar de França. Encontrei o 
Tobber, que actualmente é Director Geral da Educação de Adultos. 
 
Nesse mês “partimos” pedra. Trabalhava-se a sério. Havia uma ligação grande entre todas as 
pessoas. Nós utilizávamos químicos para fazer as cópias dos relatórios que elaborávamos. A 
minha homóloga era a Dr. Luísa Ribeiro que tinha regressado a Cabo Verde depois da 
independência, que tinha sido reitora do liceu da Praia nos anos do fascismo e que tinha sido 
professora de muitos quadros cabo-verdianos.  
 
Tive a oportunidade de trabalhar com quadros excelentes dentro do Ministério e essas condições 
levavam a que aquilo que eu sabia fosse transmitido de uma forma muito pragmática, muito 
operacional, do dia a dia. Tinha que fazer os relatórios a missão, mas estava lá para “meter a 
mão” na massa.  
 
Nesse mês fizemos pouca coisa. O projecto era a médio prazo, 3 /4 anos, mas depois foi 
alargado. Implicava fazer todo o planeamento da educação, mas estava mais centrado no macro-
planeamento da educação e não no nível de planeamento da escola, quero dizer da 
administração da escola, apesar de termos contactos com as escolas. Aliás, nós colaboramos 
com o curso de formação de professores. Mas, o nosso objectivo central era a macro-política da 
educação. Apanhei os relatórios do II Plano Nacional de Desenvolvimento e ajudei a preparar o 
III Plano.    
 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
M.: Eram boas. Entre 1982 e 1984 senti que a nossa Embaixada em Cabo Verde tinha uma 
ligação maior à realidade local e aos serviços que lá estavam. Apesar de tudo eu não estava pela 
cooperação bilateral. 
 
Lembro-me que o 25 de Abril era comemorado, em 1984, com mais intensidade que aqui em 
Portugal. Essas comemorações eram muito mais intensas lá do que cá. Eram vividas por 
portugueses que estavam lá a viver, como pelos cabo-verdianos.  
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Progressivamente a própria Embaixada começou a afastar-se dessas comemorações. Começou a 
sentir dificuldades, penso que relacionadas com a falta de verbas. Comecei a sentir-me mais 
cabo-verdiano e menos português...estava a ser residual. 
 
De qualquer forma se houvesse algum problema recorríamos à Embaixada, mas nunca houve 
essa necessidade. 
   
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser técnico cooperante? 
M.: Senti-me privilegiado como cooperante, como cooperante multilateral, porque tinha 
privilégios superiores; tinha condições materiais superiores aos cooperantes bilaterais ou seja 
aos professores. Não havia estruturas que apoiassem os professores. Na Guiné era ainda pior. 
Era terrível. Hoje está melhor... 
 
Eu fui sempre com o apoio do governo português, mas não financiado pelo governo português. 
O meu vencimento era suspenso. Pedia licença sem vencimento. Em situações pontuais, muito 
curtas, o próprio Ministério dizia-me que não valia a pena suspender, desde que utilizasse os 
dias de férias...  
 
A.C.: Sentiu-se cooperante ou apenas técnico? 
M.: É assim, no primeiro quadro, quando estive em Cabo Verde, tive que assinar um estatuto de 
cooperante, mas ao mesmo tempo tive que assinar uma declaração a dizer que prescindia dos 
direitos económicos que os cooperantes tinham, nomeadamente a questão dos vencimentos, 
porque, automaticamente ao assinar um contrato de cooperante, tinha direito a um vencimento 
de cooperante. Ficaria assim com dois vencimentos, porque eu tinha um contrato paralelo e este 
era financiado pelas Nações Unidas. Obviamente que prescindi, por escrito, do vencimento que 
o Ministério, eventualmente teria que me pagar. 
 
Mas, para efeitos de ligação ao Ministério tinha que haver um quadro legal para eu puder estar 
no terreno sem perder a minha vinculação ao Estado. A solução encontrada foi essa. Foi ficar 
com o estatuto de cooperante, sem ser cooperante. Digamos cooperante mas sem ser 
remunerado pela Cooperação Portuguesa, o que ficava mais barato a Portugal (risos).  
 
A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
M.: Nunca tive medos. Se me perguntar sobre Angola, é evidente que não ando à noite na rua. 
Em Moçambique tive um pequeno problema, mas nada de especial. Nunca tive medos, pelo 
contrário. 
 
A atracção era o contacto com aquelas pessoas, com a África. Eu participava em festas locais, 
convivia com eles... 
 
A.C.: Que papel desempenhou, enquanto cooperante, entre uma metrópole colonizadora e 
as ex-colónias?  
M.: Papel de técnico consultor...Fui sempre bem tratado e eu, nunca, senti que houvesse 
qualquer tipo de animosidade pelo facto de Portugal ter colonizado esses países. 
 
Nunca tive qualquer problema. Eu devo conhecer melhor Cabo Verde que a maioria dos cabo-
verdianos, porque conheço todas as ilhas e fui a zonas de difícil acesso. Tenho uma grande 
vivência. Tenho na memória cenas de grande afectividade. 
 
Uma vez na Praia, estava sentado num café e ouvi o empregado responder ao telefone: “Não, 
não está cá nenhum estrangeiro. Só está aqui um português!” (risos)...Coisas deste tipo. Isto dá a 
ideia do modo como éramos tratados. 
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A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
M.: A missão era a de trabalhar com os quadros locais na reestruturação do Ministério da 
Educação, na reforma do sistema educativo, enfim no macro- planeamento. Isso não foi difícil 
porque planeávamos e executávamos em conjunto. 
 
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
M.: Acho que contribui para desenvolver um trabalho em conjunto. O papel de um consultor é 
um papel de grande responsabilidade. Um consultor não é um mero animador. 
 
Dou-lhe um exemplo. Quando fui para Guiné para trabalharmos na elaboração de um programa 
trienal, fomos para Cacheu. Ficamos alojados num motel, numas casinhas e eu fiquei com o 
meu homólogo guineense. Portanto partilhamos o quarto. Vivemos ali uma semana em 
conjunto. Algumas dessas pessoas estão no governo, outras no Banco Mundial a representar a 
Guiné.  
 
Nós trabalhávamos em conjunto. Íamos avançando, partilhando ideias. É claro que a minha 
responsabilidade era maior. Eu era o responsável pelos relatórios que deviam ser entregues ao 
Ministério, lá e aqui à CESO.  
 
A formação que dávamos era direccionada para a área do planeamento. 
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem? Qual era o seu papel como técnico? 
M.: Adaptei-me bem. Agora o meu papel...É difícil explicar, a metodologia de trabalho...Vamos 
lá a ver... Cabo Verde tinha já um aparato técnico a funcionar, bastante bom, nomeadamente a 
nível do serviço central de planeamento onde estava o Ministro José Brito. Por outro lado, 
existia uma estrutura de consultores pelos vários ministérios e havia também consultadoria a 
nível dessa estrutura central, trabalhávamos muito bem e em conjunto. Por exemplo decidia-se: 
“Vamos elaborar o III Plano Nacional de Desenvolvimento”. O que é que se fazia? 
 
Era elaborado um guia de orientação, onde estava inscrito um conjunto de orientações técnicas 
validadas politicamente, que eram depois desenvolvidas a nível de cada ministério; havia, 
também, coordenação do projecto entre os consultores; mas, depois cada consultor estava nos 
ministérios a trabalhar com os seus homólogos; acabávamos por trabalhar como se fossemos 
uma família única, pelo que era difícil separar em muitos casos, o consultor dos próprios 
técnicos, porque era mesmo um trabalho de cooperação com grande ligação. 
 
A.C.: Como eram as condições de trabalho? 
M.: Eu ia trabalhar para o Ministério da Educação, onde tinha um gabinete que partilhava com 
três técnicos: cabo-verdianos e cubanos.  
 
Havia no Ministério uma senhora de origem cubana, mas que ficou sempre no ministério e que 
era Directora Geral do Ensino Básico (M.R.). Esteve como Directora Pedagógica e como 
directora do Gabinete de Estudos e Planeamento, já depois de eu me ter vindo embora. Era 
casada com o Tobber. Ela integrou-se bem na sociedade cabo-verdiana. Vive lá. Tem uma filha 
e que está com uma boa carreira internacional, neste momento, a N. Aliás, conheci-a quando 
nasceu. 
 
A.C.: Nessa altura havia a influência cubana e a de outros países? 
M.: Ainda há influências cubanas. Neste caso na educação, esteve a M. e depois esteve um 
cubano que era vice-director da Escola Lenine, uma das escolas mais importantes de Havana, 
que veio como cooperante para Cabo Verde. Ele estava ligado mais à área das escolas. Um 
excelente quadro e que também se integrou. Embora...Havia alguma dificuldade na integração a 
nível da língua e também a nível político. 
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Eu penso que a cooperação cubana e a de Leste era uma cooperação ainda marcada por um certo 
receio de que as pessoas se agarrassem tanto às realidades locais, que perdessem as suas raízes. 
 
 Por exemplo, a cooperação soviética exercia um controlo muito grande e mesmo os cubanos 
também. 
 
Quando lá estive, nós os estrangeiros comemorávamos o 1ºde Maio no interior do Ministério e 
os cubanos faziam-no junto da comunidade que lá estava. Eram, no plano pessoal, excelentes, 
mas havia ali uma dificuldade que eu penso...e que para mim foi uma das grandes 
interrogações...  
 
Em Portugal nessa altura e ainda hoje, eu tinha um pensamento de esquerda actualizada, não 
aquela esquerda ortodoxa... Havia ali uma menor correspondência entre a tese do 
internacionalismo e a capacidade de o afirmarem no dia a dia. Isto no caso da União Soviética; 
no caso da China como os chineses ou no caso dos cubanos. 
 
Nós portugueses, não. Nós temos uma relação diferente. Em qualquer dos países em que estive, 
nunca me senti como estrangeiro. 
 
A.C.: Essa influência dos cubanos e dos países de leste foi-se esbatendo, não? 
M.: Foi, mas continuou. O próprio país de origem não o permitia. Por exemplo, o Sílvio teria 
ficado mais tempo em Cabo Verde, mas Cuba não autorizava. Não prolongava a estadia a 
ninguém. A M. acabou por ficar por lá, porque era casada com um cabo-verdiano, porque se 
naturalizou cabo-verdiana. Mas, o mais interessante é que depois ela e o marido foram como 
cooperantes para Cuba (risos).  
 
A.C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
M.: Sim. O trabalho era sempre desenvolvido em equipa e havia uma grande afectividade entre 
as pessoas. A Dr.ª Aurora Murteira, que coordenava o projecto por parte da CESO, mas com o 
apoio das Nações Unidas, neste caso PNUD, era uma pessoa com muita afectividade. 
 
A.C.: A CESO concorria aos projectos?  
M.: Sim. Numa primeira fase a CESO concorreu e ficou com o projecto, mas depois era 
adjudicado directamente. Era um trabalho que já vinha de trás e que não fazia sentido haver 
sempre concurso. A Dr.ª Aurora Murteira coordenava.  
 
Estavam, nesse projecto, o Eng.º João Espada, Director de Serviços, que nessa altura era uma 
das pessoas mais importante, em Portugal, ao nível do sistema de planeamento; a Dr.ª Elvira 
Bom, que em Portugal era a responsável pela área do planeamento da Agricultura. Eu fui 
substituir o Dr. Luís Tibúrcio, que foi quem começou neste projecto e que depois foi para a 
UNESCO. Actualmente é um dos quadros mais importantes do planeamento da UNESCO. Era 
um conjunto de pessoas que tinham uma grande experiência profissional, em Portugal. Tinham 
um grande sentido de dedicação e conseguiam integrar-se na sociedade cabo-verdiana a todos os 
níveis  
 
A.C.: Sentiu satisfação com os projectos que desenvolveu? 
M.: Sim, tanto que depois acabei por ficar por lá.  
Nunca me esqueço de termos visitado uma escola na ilha Brava, em que às tantas não 
chegávamos lá de dia. Ele disse: “Há alguém da comunidade que há-de dizer que o Ministro 
esteve cá!” (risos) Quando lá chegou já era noite e ainda lá estavam. Nós fomos a escolas onde 
só a pé é que se lá chegava. Eram necessárias horas e horas a andar a pé. Neste caso era o 
Ministro que ia, os dirigentes do ministério e eu acompanhava-os com um prazer enorme. 
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Na ilha Brava eu fiquei maravilhado. A deslocação tinha que ser feita de barco e depois à 
“caixa”, ou seja, íamos de barco e como não havia porto, transitávamos para outros barcos, às 
vezes, às costas dos pescadores...Experiências extraordinárias que se viviam... 
 
Quando falo de mim, falo da generalidade dos consultores portugueses e já numa fase de 
transição entre o consultor militante e o técnico. Na 1ª fase, alguns consultores pensavam que 
iam fazer militância política...       
 
A.C.: Viveu algum dilema, pessoal, em particular?  
M.: Não.  
 
A.C.: Como eram as suas relações com os organismos locais?  
M.: Eram boas. Eu trabalhava com quadros de elite, com quadros técnicos, os nossos 
homólogos. Nós funcionávamos no Ministério da Educação e no fundo fazíamos o papel de um 
quadro técnico nacional. A minha mensagem tanto passava para a directora, como para o 
Ministro, como para os quadros técnicos e era utilizada da forma que eles considerassem por 
bem. Eles participavam na discussão, havia um grande debate e uma grande reflexão sobre os 
assuntos.  
 
A: C: Em que projectos é que esteve mais envolvido? 
M.: Foi o projecto da carta escolar. Mas a carta escolar não foi o mais importante. O mais 
importante foi a organização do sistema educativo; a construção da Lei de Bases; a estruturação 
orgânica do Ministério da Educação. 
 
Eu estava por uma empresa portuguesa e os cubanos estavam lá a cooperar na área das escolas, 
ligados ao ensino e à organização e gestão das escolas. Eles também tiveram aí um papel 
importante.  
 
Nós estávamos a nível macro-político, digamos do macro-planeamento e apoiávamos os 
projectos.   
 
A.C.: Poderia explicitar melhor o desenvolvimento da carta escolar e do sistema de 
estatísticas? 
M. Explicitando melhor...Em relação à carta escolar, se for comparar com o que a UNESCO 
faz, com o que o Instituto Internacional de Planificação Escolar...sob o ponto de vista técnico, 
utilizam-se os mesmos conceitos. A metodologia é idêntica. Quando se começa a trabalhar 
vamos todos beber à mesma fonte:[James Wallack]. 
 
A recolha de dados era feita pelo próprio Ministério. Montámos o sistema dentro do próprio 
Ministério, para depois lá ficar; obviamente, para recolher dados. Faziam-se recenseamentos, 
mas dentro da estrutura; não podia haver coisas paralelas. 
 
O primeiro trabalho foi estruturar as estatísticas do Ministério através do Gabinete de Estudos; 
recolher e publicar dados; a seguir esses dados eram utilizados para todo o trabalho que viesse a 
fazer-se. 
 
A.C.: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países serem muito similares ao 
português? No caso da Lei de Bases da Educação, por exemplo, eu encontro muitas 
semelhanças... 
M.: A Lei de Bases cabo-verdiana tem muita influência da Lei de Bases portuguesa, como de 
resto acontece noutros PALOP. Não fomos nós que a fizemos, mas penso que deve ter sido a 
mesma consultoria portuguesa que fez a deles. O quadro jurídico-administrativo é semelhante 
porque quem fez para aqui, fez para lá. 
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Dou-lhe outro exemplo. Eu encontrei, em Cabo Verde, coisas interessantíssimas de antes do 25 
de Abril e que permaneceram, nomeadamente na área da Inspecção-geral da Educação. Passou 
por lá o inspector Madaleno, que tinha uns instrumentos excelentes de planeamento do ano 
lectivo, a nível do recenseamento. É que em Cabo Verde fazia-se o recenseamento dos alunos 
antes de eles entrarem para a escola...coisas extraordinárias e que foram aproveitadas. É óbvio 
que isso não se pode deitar fora, não se pode estragar. 
 
Essa parte de aproximação existia. Houve depois algumas mudanças, como por exemplo a 
questão da língua. Em Cabo Verde nunca se colocou a questão do crioulo, enquanto língua 
materna, no contexto do ensino, como se está a colocar actualmente na Guiné-Bissau. 
 
A.C.: Mas voltando aos sistemas educativos... 
M.: Os sistemas educativos...basta nós olharmos para a própria estrutura dos sistemas 
educativos em qualquer dos países e está claramente expressa a nossa influência...uma 
colagem.... 
 
Isto tem a ver com a influência da consultoria e com o emergir dos próprios países. Não quer 
dizer que fossem os próprios consultores a insistir, dizendo que “tem que ser assim...” Não! Era 
a própria cultura, que já existia e que era assimilada e que levava a que isto acontecesse desta 
forma. 
 
O sistema educativo que eu encontrei acabava por ser o nosso e perdurou. Nós depois fomos 
trabalhar na reforma do sistema educativo. 
 
Portanto a estrutura é similar à nossa e isso resulta de uma ligação bastante grande à realidade 
portuguesa que a influenciou de alguma forma, por diversas razões: por razões históricas, pelos 
consultores, pelos quadros que se formaram cá, pela ciência técnica que eles receberam cá, pelo 
retorno desses quadros a Cabo Verde influenciados pela realidade portuguesa. 
 
Praticamente, se olharmos para os sistemas educativos dos países europeus, vemos que também 
há convergências de estruturas em muitos casos. 
 
A.C.: O retorno desses quadros e o vosso trabalho impulsiona a reforma do sistema 
educativo? 
M.: Esses quadros vão trabalhar connosco em várias áreas da educação. Quando chegamos 
houve coisas interessantes. Numa 1ª fase, havia quadros da administração portuguesa que até 
tinham lugares importantes a nível do aparelho, com o caso do Basílio Sequeira que era 
governador do Banco. Eram quadros importantes da administração portuguesa e que foram para 
lá. Aqui estou a falar de um retorno de quadros cabo-verdianos.   
 
Mas, por exemplo, se pegar no caso de Angola, é um país que tem uma grande falta de quadros 
e que terá de enfrentar este problema a curto prazo. 
 
Cabo Verde neste momento tem quadros. A Guiné tem carência de quadros. 
 
Há componentes locais que começam a emergir. Por exemplo, a nível da História, havia um 
ensino muito, muito, marcado pelo tempo colonial. Apesar de isso já não acontecer em Cabo 
Verde, quando vou a Angola, encontro um motorista que quando sabe que sou português, lhe dá 
um prazer enorme começar a recitar os afluentes do rio Douro que tinha aprendido na escola.  
 
Porquê? Porque de facto o tipo de ensino que se fazia no tempo colonial era inacreditável. Era 
um tipo de ensino em que o indivíduo não conhecia a realidade, até porque era perigosos 
conhecer e transportar para lá.  
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Isto está a desaparecer. Cabo Verde já tem a nível da História um manancial de informação 
trabalhada, que entretanto é recente, mas que já existia em termos de fontes. Sempre existiu 
aquela mistura... 
 
Em termos de literatura Cabo Verde tem um acervo enorme. A nível dos conteúdos talvez não 
haja uma marca muito grande nas áreas da língua, da história, da geografia. Mas, houve passos 
significativos nos manuais que se foram elaborando, como foi o caso do projecto da Escola 
Superior de Educação de Setúbal. Nesse projecto elaboraram-se manuais para Cabo Verde, 
Guiné, Moçambique, etc. 
 
A.C.: Há alguma pressão das nações unidas para a reforma do sistema educativo? 
M.: Não. A reforma do sistema educativo surgiu por opção política dos governos e isto quer em 
Cabo Verde, quer na Guiné-Bissau. Foi desencadeada com grandes plenários, seminários, fortes 
discussões, amplos debates. Depois lá se foi escrevendo. Ficou muito semelhante à nossa. Os 
documentos técnicos, provavelmente, devem ter sido escritos pelos mesmos juristas que 
escreveram a nossa. 
 
O grande debate da língua...isso aí já foi diferente! Em cabo Verde, nessa altura, já se discutia a 
questão da língua estrangeira. Em Portugal falava-se do inglês como língua estrangeira 
principal; em Cabo Verde falava-se do francês. Houve um grande debate à volta da língua. Qual 
é que deveria ser adoptada? 
 
Também se colocava a questão da formação profissional. Nós dávamos a nossa opinião, em pé 
de igualdade com os outros. Participávamos nos debates. 
 
Neste momento em Angola, estão a implementar a Lei de Bases de 2002/03. Só agora estão a 
arrancar. No último trabalho que fiz, sobre estratégias a longo prazo, começaram a aparecer 
documentos do novo sistema educativo. Nem me passava pela cabeça que aquilo a que eles 
chamavam “novo” sistema educativo era o “velho” (risos). Era aquele que eu tinha trabalhado 
com o A. em 2002 (risos).  
 
A.C.: Como percepcionou as políticas educativas nestes países? Acha que através da 
Cooperação há a externalização das nossas políticas educativas? 
M.: Nós acabamos sempre por externalizar as nossas políticas educativas. É óbvio que é difícil 
não passar aquilo a que nós estamos habituados a fazer. 
 
Agora, eles também têm uma grande influência das instituições multilaterais. 
 
A.C.: Pode explicar melhor essa externalização de políticas educativas? 
 
A.F.: Essa ideia de que só nós passamos as nossas ideias não é a mais correcta. Por exemplo, 
falamos da carta escolar em Cabo Verde, ou mesmo na Guiné...Havia quadros que dominavam 
melhor que eu as metodologias que já eram utilizadas nas Nações Unidas, como o método de 
[Wallack] do Instituto Internacional de Planificação da Educação da UNESCO, porque muitas 
dessas informações chegavam mais cedo a esses países do que a Portugal. 
 
Eu, hoje, considero-me como uma pessoa que na área da prospectiva e do planeamento 
estratégico dei saltos. Estive à frente do DAPP, do qual fui Director Geral. Estive na criação do 
DAPP e fiquei numa área que eu gosto de estudar. Mas, quando eu digo às pessoas que a 
primeira vez que ouvi falar em “prospectiva”, em “planeamento estratégico”, que o primeiro 
contacto que tive com o método de Godet, de cenário, foi em Cabo Verde, as pessoas ficam a 
olhar para mim. Porquê?  
 
Porque chegou lá, primeiro, do que cá. Por acaso até chegou pelas mãos de um português, o Dr. 
Luís Tibúrcio que estava na UNESCO, por volta de 1986/87. Ele foi a Cabo Verde, fazer um 
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seminário para dirigentes do Ministério da Educação e ensinou-nos os modos de prospectiva e 
de planeamento estratégico.  
 
Nós aprendemos logo e já brincávamos com cenários e com a análise estrutural, coisas que em 
Portugal ainda não estavam em voga. 
 
Existiam provavelmente alguns quadros a nível da investigação, mas não a nível do Ministério 
da Educação. Não havia a ousadia de querer pôr os quadros dirigentes do Ministério, ou quadros 
de escolas com uma visão estratégica da prospectiva do desenvolvimento da educação. 
 
A.C.: Então, quem são os actores dessa externalização? 
M.: Essa externalização é uma externalização que é feita, por um lado, pelo consultor que vai; e 
por outro, é feita pelas instituições internacionais, embora não seja tão marcada pelo paradigma 
nacional e no caso de Cabo Verde, também surgia, pela mão dos próprios quadros que 
regressavam do exterior, formados em países distintos. 
 
Eu acompanhei o regresso a Cabo Verde de muitos quadros cabo-verdianos que tinham estado a 
estudar no exterior. Eles transportavam para o seu país outros referenciais, dos países onde 
tinham estado a estudar e aí houve um problema. 
 
Havia os referenciais que vinham das economias centralizadas, do planeamento administrativo 
centralizado, que entretanto começaram a entrar em perda; isso notava-se nas áreas muito 
próximas da economia ou da planificação, em que esses quadros regressavam da União 
Soviética, da República Democrática Alemã e de Cuba. Esses vinham preparados para trabalhar 
em realidades, em sistemas económicos que já não eram os dos seus países. Em Cabo Verde 
estava-se a construir um novo país e na Guiné também. Os paradigmas que eles tinham 
estudado já não serviam para ali. 
 
Acrescente-se a esta realidade a influência portuguesa, que já lá estava antes da independência. 
Portanto, há ali a convergência de várias influências.     
 
Havia a questão da língua portuguesa que já lá estava; por outro lado, o peso significativo dos 
quadros formados em Portugal e que regressavam; quadros formados por instituições 
universitárias do ensino superior, em geral, das mesmas instituições de onde saíam os quadros 
portugueses. É preciso não esquecer que em muitos desses países de leste havia universidades 
só para africanos, o que levava, e não estou a puxar a “brasa à minha sardinha”, a que muitos 
dos bons quadros que regressavam, tivessem sido formados em Portugal e vão marcar; ou então, 
formados noutros países europeus; é difícil de avaliar isto. 
 
Em Cabo Verde a influência francesa, na área do planeamento, era grande porque, por um lado, 
o Ministro do Plano tinha sido formado em França e por outro, havia no terreno a APRE, uma 
cooperativa francesa.    
 
Dou-lhe um outro exemplo, pelo qual é visível a transposição das políticas. Na área da 
administração pública há uma nítida influência do Brasil, porque o actual Primeiro-Ministro, 
José Maria, formou-se no Brasil e quando regressou, veio acompanhado de um conjunto 
significativo de quadros cabo-verdianos que tinham estudado no Brasil. Também vieram 
brasileiros com ele. A parte da organização da administração pública foi muito influenciada 
pelos quadros brasileiros e pela influência brasileira.  
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de a ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
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M.: No fundo todas as pessoas da equipa da CESO deram um grande contributo. Nós 
transportávamos já um conjunto de conhecimentos teóricos e de abordagens que eram muito 
marcados por uma visão de escola, que se vem a afirmar em Portugal, que é a escola como 
unidade autónoma, com certos princípios de funcionamento...Talvez, digamos com algumas 
pitadas de escola/empresa. Víamos muito as questões da eficiência e tal... 
 
Mas, esta nossa visão chocava com a dos cubanos em que a escola era exclusivamente vista na 
perspectiva da escola pública. As questões de eficiência não se colocavam tanto. 
 
Estas duas perspectivas, nessa altura, eram muito importantes nestes países. Não se poderia ir só 
para uma perspectiva. Havia a possibilidade de se combinarem as diferentes abordagens. Eu, no 
caso particular da educação, achei muito interessante a coabitação entre o que eram as nossas 
propostas e as dos cubanos.  
 
A.C.: E qual era o papel dos cabo-verdianos? 
M.: O papel dos cabo-verdianos era um papel muito activo, porque eles estavam connosco no 
dia-a-dia. Acompanhavam-nos mutuamente. Eu tive a felicidade acompanhar o Ministro da 
Educação, nessa altura, o Dr. Corsino Tolentino, em visita às escolas, a todas as ilhas. Fomos à 
Brava/Fogo, em que ele fazia questão de ir a todas as escolas, nem que fosse necessário andar 
horas a pé para se chegar lá. 
 
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência como cooperante o que diria?  
M.: Aprendi muito! 
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
M.: Penso que de alguma forma o país evoluiu em termos de educação. De qualquer forma, 
nunca fizemos uma avaliação à posterior, de forma formalizada.  
 
Eu posso dizer que se voltar a Cabo Verde encontro, em termos de administração, uma 
administração à portuguesa. Parece que na área do planeamento e das estatísticas a situação não 
estará tão desenvolvida como seria desejável. 
 
Mas, o último trabalho que fiz em Cabo Verde, foi há 2 anos, em Setembro de 2004, quando fui 
lá dar formação a formadores, em técnicas de planeamento, num curso financiado pelo Fundo 
Social Europeu. Fui pelo INA. Os quadros cabo-verdianos que participaram na acção, eram 
quadros do Ministério, com quem já tínhamos trabalhado e “davam cartas”. Mesmo os 
instrumentos de planificação eram iguais aos nossos. Ora isto significa que houve uma grande 
aprendizagem para ambas as partes. 
 
De qualquer forma não consigo avaliar todo o contributo que se possa ter dado. Fale com outras 
pessoas que também estiveram envolvidas. 
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
M.: Não, pelo contrário, tinha lá ficado. Se tivesse uma oportunidade ainda ia.  
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
M.: Acho que se calhar alguns projectos que Portugal financia, nomeadamente a nível de infra-
estruturas, como o porto da cidade da Praia, em que o dinheiro ia todo para aqui, fazia sentido 
investir-se na língua portuguesa. Os países recebem esses dinheiros para infra-estruturas, porque 
se calhar não há outros dadores para esses investimentos, mas é mais importante fazer-se 
trabalho na área da língua. 
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A questão da língua portuguesa, enquanto língua de ensino tem sido muito discutida na Guiné. 
Eu fui desafiado a ir à Guiné, mas não tive oportunidade, porque estou aqui envolvido num 
grupo de trabalho, por causa de reestruturações...Mas defendo que para a Guiné deve ser o 
português a língua de ensino, claro sem pôr em causa as línguas maternas, acho que há a 
necessidade de uma língua veicular no ensino. Não é só o ensino do português, é também o das 
outras disciplinas. É interessante que o actual Ministro da Educação que é da zona Leste, área 
cultural, que em princípio está distante desta aproximação esteja preocupado com estas 
questões. Ele diz, por exemplo: “ O meu filho não sabe falar português...!”    
 
Eu reconheço que sem a difusão do português na Guiné... na Guiné, com tantas línguas, é difícil 
de se conseguir a unidade a qual é indispensável a um grande projecto, em que o português tem 
um papel estratégico. Em Cabo Verde a situação já não é esta. O crioulo é a língua materna, é a 
língua veicular, está universalizado. 
 
Cabo Verde tinha essa característica. Eu acho que Portugal não conseguiu ter respostas para esta 
diversidade de situações. Eu penso que a maior aposta de Portugal nestes países é a de fazer a 
afirmação da Língua Portuguesa, não como língua hegemónica, mas como uma língua que de 
facto é necessária nesses países. É necessário pensar o seguinte: “ o português já não é dos 
portugueses, é de todos”. Temos de perder a ideia de que o português é a língua portuguesa, mas 
não é. Se tirarmos isto da cabeça, resolveremos alguns problemas.   
 
Agora com o governo de Nino Vieira, na Guiné-Bissau, o Ministro da Educação decidiu que a 
prioridade ia para a língua portuguesa. 
 
A.C.: Mas eu sei que na Guiné – Bissau os suecos tinham uma opinião divergente da 
portuguesa em relação ao ensino da língua portuguesa. Como é que foi o seu 
relacionamento com os suecos? 
M.: Relacionei-me, de facto, com eles, quando estive na Guiné. Em Cabo Verde havia, mas sem 
grande expressão. Na Guiné eles financiavam muito a educação. 
Eles sondaram-me no sentido de ser eu a coordenar o projecto da reforma do sistema educativo, 
que eles iriam financiar. O projecto não foi para a frente, pela situação política do país. 
 
Estive em 1988/89 na Guiné e prolonguei as minhas idas. Já há uns anos que não vou a Bissau. 
A memória que tenho é de andar às 3 e 4 horas da manhã, pelas ruas da cidade, com o portátil 
ao ombro, sem problemas. Eu estava em frente ao bispado. Havia aí uma empresa que era 
participada pela CESO, empresa pela qual eu estava a trabalhar, e vivia do outro lado, na zona 
do campo de futebol, ou seja tinha que atravessar a cidade de um lado para o outro.  
 
A electricidade era muito instável. Por vezes não tinha electricidade em casa, mas tinha nos 
escritórios e então tinha que ir para lá. A pressão de acabar o trabalho fazia-me andar de um 
lado para o outro à procura de luz eléctrica. E andava a meio da noite de um lado para o outro 
(risos).  
 
O primeiro portátil que tive ficou sem o fusível e corri Bissau inteira à procura de um fusível, 
como não encontrei comprei outro no mercado do Bandim, mercado de rua, paralelo 
(risos)...Quem não conhece estas realidades!... (risos) 
 
Estive também a trabalhar na zona do Cacheu durante uma semana no projecto: “National 
Evaluation Rationalization of Technical Cooperation”. A Guiné foi o 3º país de África a acabar 
o exercício, com o tal plano trienal. Houve também em Moçambique e Cabo Verde. Claro que 
quando se passa à fase de concretização já é mais difícil. A ideia era racionalizar a cooperação 
técnica. Isto é, os cooperantes passariam a ser contratados, mediante as necessidades de um 
plano a 3 anos. Essa era ideia do PNUD. A nível central o projecto era coordenado pelo Dr. 
Carlos Lopes, que estava nessa altura nas Nações Unidas. Ele tinha ido da Guiné para as Nações 
Unidas. Esteve connosco no Cacheu já na fase final do projecto. 
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A situação da Guiné foi sempre mais complicada. Depois houve uma fase em que começou a 
faltar dinheiro e já não pagavam aos professores. Faziam greves e houve um período em que a 
situação começou a ser complicada. Depois houve o golpe de Estado.  
 
 
Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido? 
M.: Cabo Verde tem uma situação demográfica equilibrada, porque é um arquipélago, porque se 
estivesse encostado ao continente africano não recebia só professores da Guiné. Os povos do 
hinterland iriam para Cabo Verde, porque tem condições muito atractivas. Tem indicadores de 
desenvolvimento humano bons. Já perderam o estatuto de país pobre. Isto significa que em 
termos de ajudas, não receberão tanto como os outros países. Começa a ter essas dificuldades. 
 
Cabo Verde vai ter um problema, a curto prazo, na minha opinião e que tem a ver com o facto 
de ter uma população muito jovem e com muitos jovens desocupados. Poderá ter problemas 
com o consumo de drogas, em que não será tanto no plano interno, mas em termos de 
plataforma. 
Cabo Verde necessita de uma estratégia não só nacional, mas também com Portugal e outros 
países, no sentido daquilo não se tornar uma plataforma de passagem de droga. É uma pena se 
não se conseguir resolver esse problema.  
 
Cabo Verde é um oásis em África, tirando as Seicheles e as Maurícias, dado os seus 
indicadores.  
 
A.C.: Acha que a realização da entrevista decorreu como tinha previsto? 
M.: Sim. Foi agradável. 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
M.: Acho que tem interesse estudar estas questões da cooperação. 
 
A.C.: Poderia indicar-me outras pessoas para entrevistar? 
M.: Acho que quem pode fazer uma avaliação do que andámos a fazer é o C.T. Pode falar com 
ele.  
 
Há uma pessoa que tem uma grande experiência que é o Dr. J.A. e com quem deve falar. Esteve 
em S. Tomé. Coordenou a cooperação luxemburguesa, para a educação, em Cabo Verde. Isto é 
interessante porque é um português a coordenar uma cooperação estrangeira.  
 
A.C.: Muito obrigada pela sua atenção. Depois enviar-lhe-ei a entrevista para que a reveja 
ou introduza o que entender. 
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Entrevista: Zéfiro 
 
Data: 5/07/06 
Duração da entrevista: 2 horas e 20 minutos 
 
Bloco A: Legitimação da entrevista. 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
Z.: Podemos começar. 
A.C.: Importa-se que a entrevista seja gravada? 
Z.: Pode ser. 
A.C.: Posso tomar notas? 
Z.: Sim. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Licenciatura em Sociologia; provas Públicas para Professor Ajunto (ensino Superior). 
Início da actividade docente: (Ensino Secundário); (Ensino Superior) 
Início da actividade como Cooperante: 1993 (Moçambique, Cabo Verde, Guiné e Angola) 
Exercício da actividade de Cooperante: Períodos pontuais entre 1992 e 2006 (até à data da 
entrevista) 
Cargos/Projectos (na área da Cooperação): Coordenador da formação de professores; 
Avaliação do ensino superior (ICP)   
 
Projectos:  
Guiné-Bissau: Consolidação dos sistemas educativos (trabalho na E.S.E. de Setúbal); 
formação de professores (F.C.Gulbenkian e ASDI) 
Cabo Verde: Apoio à Escola de Formação de professores, actual Instituto Pedagógico 
(Fundação C. Gulbenkian); Ensino à distância (GAERI); avaliação das escolas básicas e 
secundárias (Banco Mundial; Fundação C. Gulbenkian; PREBA; avaliação da cooperação para 
o Ensino Superior (ICP); 
Angola: Ensino à distância; formação de professores; apoio às escolas do Magistério 
Primário de Benguela (projecto em curso; Fundação C. Gulbenkian). 
Moçambique: Ensino à distância; 2 cursos de bacharelatos; trabalho na área de avaliação para 
a cooperação holandesa; trabalho de avaliação da ONG UDEBA, solicitado pela cooperação 
holandesa;  
Exerceu o cargo de Assessor do Ministro do Trabalho, no XIV Governo Constitucional, para 
a área da formação profissional, acabando por ficar depois com os dossiers da cooperação, em 
projectos de terreno, nomeadamente com a Palestina, países do Norte de África, CPLP e 
PALOP. 
 
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
Z.: Já pertencia ao quadro da E.S.E. de Setúbal.  
 
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação? Como surgiram esses projectos em que 
esteve envolvido? 
Z.: Eu não fiz parte do lote inicial de pessoas que estavam aqui na E.S.E. de Setúbal e que 
começaram a ir a Cabo Verde. Fiz cooperação em diversas áreas: formação de professores, 
avaliação de projectos, ensino à distância, cursos de bacharelato, etc.   
 
A.C.: Nunca tinha estado em África? 
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Z.: Não. A primeira vez que fui, foi para Moçambique, por uma questão afectiva. O meu irmão 
tinha feito tropa lá e na altura achei que fazia sentido ir perceber qual era o sítio por onde ele 
tinha andado.  
 
A.C.: Que imaginário tinha de África? 
Z.: É difícil...não digo que não tivesse imaginado nada... Não consigo caracterizar...é capaz de 
ter passado por situações de confirmação e se calhar, também, situações de alteração. A minha 
formação, na área das Ciências Sociais, é capaz de me ter dado um conjunto de elementos que 
me fazem pensar...quer dizer... a representação não era propriamente turística, nem de 
sociedades tradicionais. Havia uma mescla de várias coisas. 
 
Mas, aquilo que depois me parece interessante é perceber a essência de diferentes realidades, 
dentro dos mesmos contextos, do mesmo país ou dentro do continente africano. Há coisas que 
eu não esperava encontrar, nomeadamente, uma grande proximidade à Europa, como por 
exemplo o caso de Cabo verde. 
 
Aqui, em conversas com outros africanos, nomeadamente com o Zeferino, que foi Vice-
Ministro da Educação, em Cabo Verde e que foi secretário adjunto da CPLP, dizia-me ele: “ 
Não, os cabo-verdianos não são africanos”. 
 
Há essa proximidade e isto é uma desconstrução do imaginário que eu tinha. Fiz essa aferição, 
assim como no caso da Guiné e de outros países que são relativamente diferentes. 
 
Teria algum imaginário; teria a ideia de alguma diferenciação; não teria ideia nenhuma de uma 
certa estruturação de diferenças significativas, nomeadamente entre a Guiné, Moçambique e 
Cabo verde, que são três realidades diferentes. 
 
Nas minhas idas à África do Sul, em conversas com africanos de etnia europeia, brancos, eles 
têm de Moçambique uma imagem que nós não podemos ter. Para nós Maputo é uma cidade 
europeia, mas para eles é uma cidade europeia, mas que está em África. Eu só percebi isso 
quando lá estive. Uma vez eu e o J. P. fizemos umas centenas de km à procura de uma cidade 
sul-africana, que na realidade não existia para nós, porque estava suficientemente dispersa no 
território. Aliás eu fui 2 ou 3 vezes à fronteira, entre Moçambique e a África do Sul à procura de 
uma cidade e só a vi uma vez de avião, à noite através da iluminação. 
 
Os modos de ocupação do território, nomeadamente da colonização portuguesa, não são 
idênticos aos da colonização holandesa, portanto digamos que há cidades que para nós não são 
cidades. Maputo é uma cidade, Luanda é uma cidade, Benguela é uma cidade; mas, há cidades 
que não são cidades.    
 
A.C.: Então e qual foi a sua sensação quando chegou a Moçambique?  
Z.: Eu cheguei a 1ª vez a Moçambique numa situação muito particular. Foi depois da celebração 
dos acordos de paz, entre a FRELIMO e a RENAMO, exactamente quando se comemorava um 
ano de assinatura dos acordos de paz. [Em 1993. Os acordos de paz são de Outubro de 1992]. 
 
Eu cheguei nas vésperas. Ia com uma colega da E.S.E. de Setúbal. No dia seguinte seria um dia 
de trabalho, que por acaso passou a ser feriado e festivo. As coisas misturaram-se muito. 
Digamos uma realidade muito diferente em termos de modos de vida; muito mais de exterior; 
muito mais de rua, de festa. 
Lembro-me das cores, dos cheiros, uma memória marcada por um conjunto de coisas de 
natureza positiva e de natureza de superação de uma situação e guerra. 
 
Nós fomos fazendo uma ou outra incursão, mas a realidade com que nos confrontámos, era a de 
comboios queimados, camiões, carros destruídos, estradas esburacadas; a impossibilidade, 
mesmo depois de um ano de paz, de sair de Maputo, por questões de segurança. Só passado um 
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ano é que começaram a sair autocarros para África do Sul; os carros quase que não iam à África 
do Sul. Tinha de haver as colunas da ONU que faziam algum controlo...todo este tipo de coisas, 
não é só característico da África...É característico de uma situação de saída de um conflito 
militar em que as marcas estão ainda muito presentes. 
 
Isto é a minha experiência, portanto....Fazer coisas que toda a gente diz que não se devem fazer, 
mas que para mim têm que se fazer, que é por exemplo, no 1º e 2º dia ter andado de noite, 
sozinho. Eu e a minha colega fomos passear pelas ruas de Maputo, à noite. Perdemo-nos e 
tivemos que perguntar às milícias armadas que guardavam os edifícios: “É pá como é que 
vamos para o hotel?” (risos). 
 
A.C.: O que é que lhe custou mais ver nos PALOP? 
Z.: Vamos lá a ver...Eu diria assim: a Guiné claramente é o país que está pior, em termos 
globais; a nível de estruturas, condições sociais, digam assim...Nos outros países são mais 
visíveis as contradições sociais. Na Guiné essas contradições sociais não são expostas, como por 
exemplo são em Angola, ou mesmo até em Moçambique. 
 
Lembro-me sempre de uma viagem do Presidente Chissano, quando veio a Portugal, que 
alguém me dizia no avião: “É pá este avião não vai cair, porque 70% da propriedade (da posse) 
vai aqui dentro” (risos). Nesse voo tiveram que retirar uma série de portugueses, porque tinha 
que haver lugar para a comitiva do Chissano que não vinha no avião dele.  
 
É um indicador social, de alguém que conhece, que andou muito de mochila às costas por terras 
moçambicanas. É um indicador das assimetrias sociais, das dificuldades. É evidente que eu 
identifiquei muitas situações de assimetria. 
 
Falamos de África, mas eu direi a mesma coisa do Brasil e talvez pior, porque a relação com os 
recursos naturais é bem diferente. 
 
Em Moçambique há alguma coisa daquilo que não é urbano. Na Guiné muito pouco urbano, 
portanto é diferente. Aquilo que me impressiona mais é, por um lado, a miséria, mas não se 
pode distinguir isso do conjunto do país, das diferenças sociais.  
 
A.C.: Onde é que ficaram alojados? 
Z.: Em hotéis. 
 
A.C.: Sem ser pela E.S.E. conforme conversávamos, enquanto preenchia a ficha, digamos 
que acedeu à cooperação, também, por parte do Ministério do Trabalho…  
Z.: Sim. Quando fui assessor do Ministro do Ministério do Trabalho, no XIV Governo 
Constitucional, para a área da formação profissional. Eu dava aulas na E.S.E., tinha uma turma e 
fazia esse trabalho. Comecei com a formação profissional e a dada altura, como eu já andava, 
nestas coisas, disseram-me: “podes ficar aí também com a cooperação”; “podes dar apoio à 
cooperação”. Não faço ideia se havia alguém encarregue da cooperação. 
 
Necessariamente, entre os assessores do Ministro alguém devia ter a cooperação. Acabei por 
ficar com a cooperação. Eram uns quantos dossiers. Projectos de terreno, intenções do governo 
português na Palestina e noutros países. Participei em algumas reuniões com a OLP; estive no 
norte de África; com a CPLP e com os PALOP. Prioridades que também tinham a ver com 
espaços. 
 
A.C.: Conhecia a estrutura e funcionamento dos serviços da Cooperação? Perante um 
problema sabia com quem devia contactar?  
Z.: Sim, de uma forma genérica. Podíamos sempre contar com a Embaixada. 
Eu levei livros e fotocópias e percebi o que é que era um programa do governo português gerido 
pelo ICP e o que é que era colocá-lo em pé. As pessoas individualmente têm as suas 
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divergências e às vezes concorrem entre si, com algum interesse por se relacionarem com novos 
contextos, novas instituições e novas pessoas. Portanto, a partir daí ganham um outro capital 
resultante dessa experiência. 
 
Essas pessoas transportam o programa, trabalham, contribuem, numa perspectiva de política de 
boa vontade, para uma abertura da cooperação; mas, é uma cooperação não estruturada; não faz 
parte dos projectos das instituições às quais essas pessoas pertencem, que muitas vezes têm 
ninhos de cooperação estruturada, sistemática. 
 
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
 
A.C.: Depois da contextualização africana vamos começar com a sua experiência pela 
cooperação. Como é que ingressou e quais eram os seus objectivos? 
Z.: A primeira vez que fui para Moçambique, digamos que se tratou de uma encomenda. A 
E.S.E. trabalhava em Cabo Verde. Estava cá o Prof. Raul Fernando, uma pessoa com grande 
ligação à África e foi ele quem começou com os projectos. 
 
A certa altura a E.S.E. é contactada pelo Ministério de Educação de Moçambique, pelo vice-
ministro, que tinha sabido do nosso trabalho em Cabo Verde e que quis que nós construíssemos 
uma coisa similar para Moçambique. 
 
Os objectivos, à partida, começaram por ser explicitados e construídos em conjunto com aquilo 
que é o destinatário e portanto acho que é um processo correcto de trabalho. Eu como ando 
sempre para a frente, tive o trabalho de conhecer uma determinada realidade e acabei por ficar 
com a coordenação desse projecto. Começamos por explicitar os objectivos e delinear 
perspectivas do que é que se queria trabalhar; do que é que eles queriam que nós fizéssemos. 
 
No fundo nós não chegamos lá e dissemos: “temos aqui umas coisas que vos fazem falta e tal...” 
Há situações perceptíveis, mas temos que lidar com elas de forma delicada. No caso de 
Moçambique, nós tínhamos determinadas balizas que tinham a ver com as questões de género e 
é evidente que estas questões têm que ser agarradas e não fui eu que as abordei. Também, não 
quero fazer juízos de valor sobre as formas como são abordadas. Mas, é evidente que é uma 
realidade que ainda está muito presente e que aquilo tem muitas heterogeneidades sociais, desse 
ponto de vista, entre o norte e o sul, nomeadamente de natureza religiosa.  
 
Toda a zona localizada a norte é de raiz muçulmana e esta é uma questão que está presente nas 
questões do género e sinceramente, penso que estas questões nunca foram encaradas como 
deviam ter sido. Havia um desconhecimento deste tipo de realidade. 
 
De qualquer forma, digamos que aquilo que foi o currículo, porque se tratou de um curso, foi 
determinado pelo Ministério moçambicano e pela UNICEF, que era quem financiava. Havia 
elementos muito marcantes da estrutura curricular do curso. Tinham os seus objectivos, que 
tinham a ver por um lado, com as questões do género e por outro, com a questão de grandes 
grupos e classes...em termos daquilo que seria uma das áreas de formação, na medida em que a 
realidade moçambicana tinha classes compostas por 60 a 80 alunos na primária; havia 
objectivos que tinham a ver com o seguinte: quem é que vamos formar e qual será o futuro 
desses formadores. 
 
Apesar de existirem objectivos gerais curriculares, grosso modo e que também não foram 
transmitidos, acabamos por ser nós a construí-los, a entidade financiadora (UNICEF) e o 
Ministério da Educação moçambicano.   
          
A.C. Então e o projecto incidia sobre…? 
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Z.: Sobre a formação de professores, oriundos de escolas básicas, de direcções de educação 
provinciais e de escolas secundárias, que não tinham tido hipóteses de formação por falta de 
recursos; simultaneamente, fazia-se o up-grade académico.  
 
Tivemos alunos formandos que tinham apenas o ensino secundário, aquilo que para nós eram os 
requisitos de acesso ao ensino superior. Construiu-se um curso de bacharelato que pretendia ter 
um perfil de saída que apostava em indivíduos que podiam ser formadores de professores em 
instituições que fossem de formação inicial ou contínua; portanto havia já a ideia e se fazer a 
up-grade das instituições. 
 
Acabamos por fazer dois cursos. No primeiro curso a selecção de formandos foi feita por 
Moçambique. A única condição que nós pusemos foi a de que os formandos tivessem as 
condições de acesso ao ensino superior. Isto relacionava-se com um problema que tínhamos que 
resolver durante o decurso do curso que era o de construir as condições de certificação, de modo 
a que o diploma viesse a ser reconhecido. 
 
À partida o diploma não era reconhecido nem lá, nem cá. Era algo que tinha que se construir. 
Aliás esse é um dos problemas da cooperação portuguesa. 
 
A.C.: Então e através do GAERI que projectos executa? 
Z.: Como é que eu entrei no GAERI?...Há um momento em que o Ministro da Educação é o 
Eng.º Marçal Grilo e tinha a intenção de desenvolver um projecto nos PALOP’s no domínio da 
educação à distância, portanto ensino à distância. Estamos por volta de 1996/97, mais ou menos.  
 
Existia um anterior projecto onde a Gulbenkian tinha estado, provavelmente, o próprio Marçal 
Grilo, que era o IRI PALOP’s. Era um projecto que era apoiado pela UNESCO e implicava a 
participação de todos os PALOP. O coordenador era um santomense, ex-ministro. A instituição 
era uma rádio educativa, em Cabo Verde, na cidade da Praia. 
 
O projecto pretendia, através da rádio fazer formação de professores, fundamentalmente nos 
domínios da Matemática e do Português. Este projecto fez algumas coisinhas; tinha algumas 
fragilidades, a nível da difusão e da produção de materiais. 
 
Provavelmente, o Engº Marçal Grilo naquela altura tentou recolocar a questão e tentou fazer 
com que o Estado português tivesse algum papel nesse domínio da cooperação. Ele tinha 
agendado um conjunto de deslocações a alguns PALOP’s e na altura o GAERI teve que arranjar 
pessoas que fossem preparar essas deslocações. Eram deslocações em que geralmente iam o 
Primeiro-ministro (Eng.º António Guterres), outros ministros e o da Educação. 
 
È nesse contexto que eu acabo por ir uma vez a Cabo Verde, a Moçambique e a Angola. Fui eu, 
portanto, pelo lado da formação de professores, o director da telescola, um serviço de ensino 
mediatizado e que ainda existia e que eu ainda não conhecia. Conhecia a lógica das cassetes, 
mas não na lógica da emissão. 
 
A.C.: Então havia uma preocupação particular com o ensino à distância…. 
Z.: a ideia deste projecto sobre o ensino à distância era a de perceber qual era a viabilidade, 
quais eram os interesses, as necessidades e tentar fazer um esboço de projecto nesse domínio, 
em cada um dos países. É por esta via que eu entro no GAERI. Estou mais ou menos 15 dias em 
cada país. 
 
A ideia era contactar com instituições e autoridades do Ministério da Educação. Às vezes como 
em Moçambique, era a televisão, porque já existia. 
 
Em Moçambique, por exemplo, ao fim de um ou dias, depois de lá estarmos sentíamos que nos 
estavam “a dar música.” Só quando conseguimos identificar os interlocutores “da coisa”, é que 
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se avançou. Esses três personagens que não estavam identificados eram: o director da TV, o 
assessor do ministro e o director do INEDE. 
Esses três personagens tinham um projecto nesse domínio, mas que era um projecto, que se 
calhar não era visível do exterior, mas que era visível dentro do Ministério e as minhas relações 
dentro do Ministério permitiam-me, depois de identificar, depois de andar lá um ou 2 dias, falar 
naqueles andares e saber: “é pá, os gajos que sabem disto são aqueles. Vocês têm é que falar 
com aqueles.” Foi aí que nos reorientamos. 
 
Isto mostra até que ponto, por vezes, a cooperação portuguesa é muito débil, do ponto de vista 
de recolher informação e de diagnosticar a situação. Aliás, também não se move para isso. Nós 
só ao fim de dois anos e por razões pessoais, porque a determinada altura passaram a existir 
relações pessoais, é que fomos contactados. 
 
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte das direcções das escolas ou dos 
responsáveis pelas instituições com quem trabalhavam? 
Z.: Não. Nós dávamo-nos bem e sempre fomos bem tratados. Mantive relações de amizade com 
alguns. 
 
A.C.: Como era tratado pelos restantes professores? 
Z.: Bem. Nunca houve problemas. 
 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
Z.: Eram boas. Nos projectos em que trabalhei com o GAERI mantive sempre boas relações. 
 
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: Podiam-me explicar em que contextos surgem os projectos de cooperação da E.S.E. 
de Setúbal? 
Z.: Eu tenho tido alguma preocupação em perceber, do ponto de vista institucional, o que estas 
coisas são. Existem, basicamente, três dimensões em que os projectos se inserem. 
 
Primeiro: existem projectos em que a E.S.E. é convidada a participar, muitas vezes como o 
primeiro projecto em que eu fui para Moçambique. O convite é feito, muitas vezes, por 
entidades financiadoras como a UNICEF ou por entidades clientes destinatárias, como seria o 
caso do Ministério da Educação. 
 
Segundo: existem situações mais ou menos análogas, com alguma diferença, porque isso 
significava participar em concursos internacionais. A Escola apresenta propostas e ganha. Dou-
lhe um exemplo: a propósito do 2º curso de bacharelato, em Moçambique, a própria UNICEF, 
obrigou o governo moçambicano a abrir concurso público nacional para fazer o recrutamento 
das 25 pessoas que seriam os nossos formandos. O curso como já disse demorou dois anos e 
meio e os formandos estiveram em Setúbal alguns meses.   
 
Terceiro: projectos de parceria com outras entidades. Explicando melhor, há situações de 
concurso internacional que a tal obrigam. Tivemos um problema e não vale a pena iludi-lo, 
porque está presente noutras instituições de ensino superior em Portugal. É que estes concursos 
internacionais obrigam a uma perspectiva de entidade prestadora de serviços, tipo empresa. Não 
é propriamente um organismo público, que “tout court” faz isto. Eu imagino que em todas as 
situações em que isto acontece, as universidades acabaram por criar as fundações, os centros de 
estudos, as entidades com autonomia administrativa e financeira para poderem fazer face a esta 
situação. 
 
Nós muitas vezes fizemos algumas parcerias com entidades privadas ligadas à cooperação. 
Existem algumas. Quando eu digo privadas podem ser empresariais ou de natureza não 
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governamental (ONG’s). Estou a pensar no IED, na SNEDE ou na CESO. Nós nunca tivemos 
parcerias com a CESO e em algumas situações fomos até concorrentes. 
 
Este é outro tipo de realidade. Na prática isto é uma situação que direi de “desagradável”, 
porque pode gerar situações de quase subcontratação. Na prática, estamos perante entidades que 
movendo-se no âmbito da cooperação e tendo, fundamentalmente, como campos de actuação 
áreas empresarias, económicas e até de formação, possuem, muitas vezes, uma administração 
pública, como é o caso da CESO ou da SNEDE. Estas, em determinado momento, para a área 
da educação, tiveram que fazer parcerias. Até certo ponto, esta situação é mais evoluída do que 
a subcontratação individual de pessoas, para reforçar os seus recursos para poderem intervir na 
área da educação. 
 
A nível dessas parcerias existem as mais diferentes situações, quer naquelas em que ganhámos 
os concursos e que já aconteceu, que por razões financeiras, depois não se consegue. Muitas 
vezes o modo como nós entramos em parceria com essas entidades nesses concursos 
internacionais, depende dos termos de referência do concurso. 
 
Por vezes esses termos de referência impedem que essas entidades estejam associadas a outras. 
E nessas situações a E.S.E. aparece “encapotada”. Não aparece, formalmente, como E.S.E. 
Noutras situações é possível que essas entidades apareçam associadas a outras. Nessa altura, 
então, aparece uma parceria formal. Digamos que nos concursos internacionais aparece uma 
parceria que se não é da E.S.E., é do SNEDE ou de qualquer outra instituição.  
 
A.C.: Ainda não tinha percebido estes mecanismos do sistema de cooperação… 
Z.: Eu trabalho a nível da elaboração das propostas. Nem imagina…Ainda há outra vertente, 
que tem a ver com os certificados …. (risos). O problema do reconhecimento dos certificados 
dos formandos que estavam a fazer os cursos de bacharelato….Aliás, o Estado português, 
também, não quis resolver este problema. 
 
Este problema surgiu-nos logo desde o início da formação. Tivemos que fazer com que um 
diploma de bacharelato que não era reconhecido pelo governo português, fosse reconhecido por 
uma universidade moçambicana e depois viesse a ser reconhecido em Portugal. Este era o nosso 
problema.  
 
Há um mecanismo que tem a ver com os concursos directos, que num determinado momento 
foram difíceis. Em 1992, eu não estava na direcção da escola e acabei por perceber, através da 
coordenação do projecto, como é que as coisas se geriam. Sei que estas coisas são complicadas, 
porque isto é complicado, também do ponto de vista da gestão financeira e da transferência de 
fundos para diferentes países. 
 
A.C.: Essa transferência como é que se processava? 
Z.: A propósito do projecto que nós temos agora entre mãos….A determinado momento a 
Gulbenkian estava disponível para fazer a transferência de verbas para a aquisição de 
equipamentos e fundo bibliográfico. Aqui na escola dizia-se: “ Bom se calhar faz sentido 
comprar-se algum equipamento na África do Sul, em vez de se comprar aqui na Europa”.  
 
Eu não quis dizer nada, mas não sei como é que uma instituição, como a E.S.E. compra 
equipamento na África do Sul. Nem sequer é uma questão de contabilidade… (risos). Há coisas 
deste tipo…do arco da velha…quando se gerem projectos destes, dentro de uma instituição 
pública desta natureza, há coisas deste tipo…do arco-da-velha, que nós nem imaginamos… 
 
Ah… e depois isto significa que as instituições, muitas instituições que fazem cooperação, não 
têm meios, nem para resolver este tipo de problemas, nem como eu ouvi a propósito da 
avaliação do ensino superior, do projecto do ICP, em relação a Cabo Verde, nem sequer para 
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perceber qual é a contribuição financeira do Estado português, porque são instituições públicas 
portuguesas que estão metidas nisto para a cooperação.        
 
A.C.: Pode dar-me uma perspectiva da cooperação exercida pelos outros países da União 
Europeia? 
Z.: A cooperação europeia nos PALOP’s…eu não conheço muito bem esse meio, mas apesar de 
tudo de vez em quando tropeço com as coisas. A cooperação europeia tinha o mal de retalhar os 
países. Por exemplo a ilha do Sal é dos italianos; o Fogo e a Brava são dos alemães; estas ilhas 
estão retalhadas. As cooperações europeias acabam por retalhar os países. Em Moçambique, por 
exemplo, Nampula era dos holandeses; a parte a norte  do Zambeze dos dinamarqueses; [Iava] 
dos franceses …e isto funciona assim. 
 
È evidente que estou a exagerar; por exemplo, a senhora do responsável da cooperação 
holandesa em Nampula, chamavam-lhe a princesa/rainha de Nampula (risos). O meio europeu 
chamava-lhe a rainha de Nampula. 
 
Isto é um modo de organização da cooperação para o qual procuraram envolver Portugal. 
Colocaram a questão: “Portugal, com que província quer ficar? O que é que queria?” (risos) Isto 
o que é? Que objectivo tinham? Mais do que a coerência sectorial, a nível nacional, procuram 
uma coerência das políticas sectoriais num determinado território. Portanto, este era um dos 
objectivos da cooperação dos diferentes países. 
 
Isto não quer dizer que os outros países não interviessem, mas de algum modo quem tem a 
responsabilidade por dar coerência ao conjunto das intervenções das diferentes cooperações, 
num determinado espaço, é fundamentalmente um país, que é um interlocutor fundamental 
nesse espaço, neste caso Portugal.  
 
Portugal nunca aceitou isso, porque dizia que a nossa relação com os PALOP nos impedia de ter 
uma postura desse género. Portugal entendia que devia ter uma relação com todo o território e 
não simplesmente com províncias. Isto nunca me foi dito por nenhum responsável de coisa 
nenhuma. Como digo, em projectos de terreno acabei por ser confrontado com esta realidade. 
Esta percepção que eu tenho resulta das minhas relações que estabeleci no terreno. São dados 
meus. 
 
Dou-lhe um exemplo com Angola: a União Europeia impôs aos estados – membros que se 
responsabilizassem por diferentes províncias. A província de Benguela estava pensada para ser 
“entregue” aos espanhóis. Eu e o Zé V. falamos com 2 pessoas da Cooperação e 1 do GAERI, 
em Luanda e eles diziam-nos que a EU tinha dado umas instruções no sentido de procurar dar 
coerência à cooperação. Eu fiquei admirado, porque pelos vistos Portugal estava a entrar nisto. 
 
Ora este tipo de alianças, este retalhar os países é uma questão complicada para Portugal neste 
espaço. Por vezes é complicado devido aos dividendos que a cooperação vai necessariamente 
recolher e que têm a ver com a outra facilidade de penetração de investimentos, das relações 
económicas em determinados espaços… 
 
Estes países normalmente duplicam muito os financiamentos. São capazes de pedir as mesmas 
coisas. Não são bem as mesmas coisas, mas são coisas integradas no mesmo âmbito. Por outro 
lado, as cooperações dos diferentes países entram em concorrência. 
 
A.C.: Isto significa que há muito dinheiro? 
Z.: Não há muito dinheiro, mas o pouco que existe é rentabilizado e a rentabilização é 
feita…Vou dar-lhe um exemplo: em determinado momento a cooperação espanhola propôs ao 
Ministério do Trabalho uma parceria para Cabo Verde. A directora geral da cooperação estava 
disposta a alinhar, mas o ministro disse que não.  
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Mas se lhe disser que quem fez a recuperação da cidade velha foi a cooperação espanhola fica 
admirada e não percebe o porquê. Isto porquê? Porque essa parte da cidade foi construída no 
tempo dos Filipes de Espanha. Portanto a legitimidade de Espanha na entrada naquele processo 
constrói-se por essa via.    
 
Mas aquilo que estava em disputa em Cabo Verde era o mercado hoteleiro, entre Portugal, Itália 
e Espanha. Os espanhóis, os Barceló, já controlavam a hotelaria e neste momento é a Itália. 
Aquilo tem mudado muito. Isto tem a ver com o Sal, com a Boavista e não vale a pena 
ignorarmos estas coisas. 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
Z.: Foi o de ajudar; dar formação; contribuir para o desenvolvimento dos moçambicanos. 
 
A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
Z.: O meu medo maior era o de ficar doente. Da última vez que fui fiquei três semanas na mata, 
em Gaza, a ver projectos. Íamos e vínhamos todas as noites para Gaza. Uma vez ficamos duas 
noites em Tchokwé. Andávamos sempre de jipe. Como vamos sempre acompanhados corre 
bem. 
A atracção era o de poder ir a África; trabalhar com aqueles países; ajudar; dar formação. 
  
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
Z.: Quando fui para Moçambique digamos que a nossa missão era a de dar formação. Depois 
fizemos os dois cursos de bacharelato e aí tínhamos como uma missão o reconhecimento desses 
diplomas. Cada curso teve uma média de duração de dois anos e meio a três anos. Os alunos 
acabavam sempre com uma monografia de curso. 
 
Esta experiência foi muito interessante porque se desenvolveu no próprio terreno e permitiu-nos 
recolher informação. Trabalhar em Maputo, não é a mesma coisa que trabalhar por detrás de 
sol-posto. Durante o curso, com a metodologia que adoptámos, desde o princípio, os formandos 
eram levados a desenvolver uma monografia de fim de curso, que consistia na recolha de 
informação sobre um determinado objecto, contexto, instituição, grupo ou prática de trabalho. 
Depois eram trazidas para Portugal e três meses depois, seriam analisadas e discutidas com eles 
e isso permitia-nos ir conhecendo melhor as realidades dos respectivos contextos de trabalho. 
 
Nós não chegávamos à África e não ficávamos enfiados dentro de um gabinete do Ministério da 
Educação. Ficávamos a saber quais as condições de trabalho e fizemos saídas no início, 
fortemente, condicionadas pelo contexto urbano da periferia urbana do Maputo. É 
completamente diferente de perceber o que são as escolas e o trabalho profissional em Nampula 
ou noutros sítios complicados. 
 
Aliás, nós íamos sempre dois, durante 3 meses. Quando um regressava a Portugal, ficava lá o 
outro para receber o colega que havia de chegar e para o integrar, mais ou menos durante 15 
dias a 3 semanas. Quando se ficava lá um mês significava que um ficava lá uma semana para 
acompanhar o que chegava. 
 
Quando cheguei à Guiné, deixaram-me um caixotinho na recepção do hotel. Não vi os colegas. 
Fui logo dar formação para a Escola 17 de Fevereiro.  
 
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
Z.: Olhe a formação que nós demos permitiu que alguns dos nossos formandos acabassem por 
fazer cursos na Universidade Católica, em Viseu; em universidades do Porto; na Faculdade de 
Letras em Lisboa; em Setúbal; mas para que isto acontecesse era necessário que o diploma 
passado pela E.S.E. de Setúbal, feito nesse primeiro contexto, fosse reconhecido por uma 
universidade moçambicana. Isso foi feito antes do projecto acabar. Um dos objectivos do 
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projecto era que sendo um diploma oficial moçambicano, pudesse depois permitir a 
continuidade dos estudos de bacharelato ou licenciatura noutra universidade. 
 
Eu suspeito que isto foi prática corrente de outras situações. Isto para não dizer que conheço a 
E.S.E de Leiria. Quando fiz a avaliação do ensino superior conheci muita coisa; quando fiz a 
avaliação do ensino superior em Cabo Verde também conheci muita coisa. A forma como, 
muitas vezes, estas coisas se fazem, digamos que é a forma mais pragmática de resolver estas 
situações. 
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem à profissão e aos projectos em que esteve envolvido? 
Z.: Sim, para além da formação eu também participei em programas de avaliação da própria 
cooperação. Os objectivos de que há bocado falava sobre a formação de professores e que o 
governo moçambicano nos definiu, fui encontrá-los, dez anos depois, 12 anos depois, quando 
fiz a avaliação para a cooperação holandesa. Trabalhei para a UDEBA, uma ONG (Unidade de 
Desenvolvimento para o Ensino Básico), em termos de avaliação. Encontrei os tais objectivos, 
como se ainda “estivessem para…” (risos) … 
 
Aliás, acabei por participar numa outra situação, numa conferência internacional que o Prof. 
Raul de Carvalho organizou em Nampula e que contou com a presença de vários países 
africanos e europeus. Nós fomos apresentar o nosso projecto e algumas perspectivas de 
mudança na educação e demo-nos conta, isto talvez dez anos depois, por volta de 2000, que 
nessa altura uma das interrogações que o Vice-Ministro colocava, já não me lembro se ele era 
Vice – Ministro ou não, à própria conferência, a nós e aos moçambicanos, era: “Onde é que 
andam os 50 professores/formadores que a E.S.E. de Setúbal formou?”   
 
Isto é uma realidade. Os recursos humanos são formados e desaparecem. Não desaparecem 
propriamente…não se concretiza aquilo que são os objectivos dos governos, que é a criação de 
determinadas instituições, determinados processos para os quais esses recursos são mobilizados.  
 
De uma forma geral adaptei-me sempre bem. Na Guiné, por exemplo, depois de dar formação 
metia-me no jipe e ia até um riacho. Era tudo calmo. 
 
A.C.: Dava apenas formação ou exercia outras funções? 
Z.: Dependia dos projectos. Por exemplo fiz a avaliação do ensino superior em Cabo Verde.  
Houve um acordo de cooperação, entre Portugal e Cabo Verde, por um período de 5 anos para o 
ensino superior. Sei que ao fim desse tempo o ICP pediu a avaliação. Foi o IED que fez essa 
avaliação. Eu apareço pelo IED. A entidade que apresentou a sua candidatura e que ganhou por 
um concurso público nacional, foi o IED e não a E.S.E. de Setúbal. A equipa foi composta por 
duas pessoas da E.S.E. e uma do IED.  
 
A.C.: Como eram as condições de trabalho nas escolas? 
Z.: Ao princípio, no projecto de formação de professores, para o bacharelato, durante dois anos 
ia uma pessoa de cá interpoladamente e levava informação sobre o que tinha chegado, o que é 
que ia fazer, etc. Levavam-se cópias de exemplares de antologias de textos que se davam aos 
formandos, da bibliografia; dessas cópias ia sempre uma para o Centro Cultural Português em 
Maputo.   
 
Nós levámos, para Moçambique, 2 computadores e 2 ou 3 resmas de papel, tesouras, colas, 
lápis, canetas, etc. Os computadores ficaram retidos na alfândega e tivemos que informar o 
Ministério da Educação para os ir buscar. Esses computadores acabaram por ficar 5 anos no 
gabinete, no Ministério da Educação, em Maputo. Arranjaram-nos uma sala com um 
autocolante na porta.  
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As pessoas tinham pouco para fazer no Ministério. Fechavam-se as portas para não se ver o que 
se fazia ou até porque não havia trabalho e assim, ninguém via. Havia um técnico cubano do 
ensino especial que estava lá e que se lamentava dizendo: “Não há nada para se fazer. Vou-me 
embora. Isto mudou tudo.” Lia um livro, do Emílio Salgari, já muito velho. 
 
Nós chegamos e introduzimos uma dinâmica nova. Ao fim de uma semana já vinham ver o que 
é que estávamos a fazer. Esses computadores ficaram lá fechados, na sala, durante os períodos 
em que nós não estávamos lá, ou seja nós de 2 ou de 3 em 3 meses estávamos lá e quando não 
estávamos fechavam tudo (risos). A partir do 3º ano nós começamos a dizer: “Usem-nos!” 
 
Na Guiné já encontrei um stock de material, que se ia renovando, porque eu não fui o primeiro a 
ir para lá. 
 
Por exemplo, quando íamos para Moçambique levávamos as antologias (entre 35 a 40 
exemplares). Era uma por formando, uma para cada instituição a que eles pertenciam e uma 
para consulta, por parte dos colegas. Fazíamos um protocolo para entrega do exemplar ao 
responsável da instituição. Depois ficamos a saber como é que aquilo era usado.  
Os formandos guardavam as antologias num armário e quando iam para a formação fechavam o 
armário à chave (risos) e traziam a chave no bolso. Era um armário que estava na sala deles e a 
antologia só era consultada na sua presença. 
 
Havia, também, exemplares no Centro Cultural Português, na Biblioteca do Ministério da 
Educação, no INIDE.  
A certa altura pensamos em reproduzir os textos localmente, mas não havia condições. Por outro 
lado tínhamos aqui uma estrutura que dava uma certa resposta.    
 
A.C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
Z.: Sim. Gosto de trabalhar nestes projectos. Não podemos falar de uma recompensa financeira 
grande, mas há sempre outro tipo de recompensas de carácter profissional. 
 
A.C.: Sentiu satisfação com os projectos que desenvolveu? 
Z.: Claro...Há um certo gozo...Encontrar alguns formandos a concluir mestrados, porque 
entretanto acabaram o bacharelato, depois a licenciatura. Entretanto, são professores noutros 
sítios ou responsáveis por associações ou projectos financiados pela cooperação internacional 
como a cooperação sueca, dinamarquesa ou holandesa. 
É interessante. De vez em quando encontro alguém. 
 
Se calhar isto faz parte deste tipo de dinâmica. O Estado moçambicano não os conseguiu 
enganar…. E parte deles voaram… 
 
É interessante. Moçambique não perde com isso. Naquela realidade que eu identifiquei criaram-
se determinadas dinâmicas…um conjunto de indivíduos que conseguiu criar, em diferentes 
sítios, organizações que são eventualmente mais poderosas, nos seus resultados, nos seus 
efeitos, do que aquelas que se calhar teriam no seu início, no contexto da formação inicial ou 
contínua, que continuam encalhadas. 
 
Temos como exemplo o caso da ONG UDEBA, que representa uma dessas associações, 
instituições de desenvolvimento, criadas pelos nossos formandos. Existe uma em Nampula, cujo 
director técnico e os seus dois adjuntos foram nossos formandos. O responsável foi nosso 
formando. A cooperação, em Tete utilizava alguns dos nossos formandos.  
 
A.C.: Como eram as suas relações com os organismos locais? E com os outros professores?  
Z.: Há muitas coisas em que o pessoal se coloca nelas numa perspectiva de formador e não 
necessariamente numa perspectiva de construtor de relações institucionais. Pouco importava 
como é que as coisas funcionavam do ponto de vista institucional. 
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A: C.: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países? São similares ou 
diferentes do sistema português? 
Z.: Os sistemas educativos são diferentes e têm marcas naturalmente diferentes, que não têm só 
a ver com as coisas de natureza histórica, de etapas de desenvolvimento, mas tem a ver com 
oportunidades de desenvolvimento que hoje se colocam.  
 
Por exemplo, a aposta de Cabo Verde, do professor único, até à 6ª classe e toda a organização 
do sistema educativo, nomeadamente a escola satélite/pólo/ sede, como eles chamam é algo que 
nós nunca conseguimos, nem conseguiremos fazer relativamente àquilo, que também eram os 
nossos objectivos. 
 
Estou a pensar no professor por área, no 2º ciclo…digamos, esbater muito aquela clivagem que 
existe entre um professor único do 1º ciclo, que nós temos cá e muitos professores no 2º ciclo. 
Foi um dos nossos objectivos; tentar criar as escolas básicas integradas, também foi um dos 
nossos objectivos; não conseguimos, por questões de áreas que têm a ver com a natureza das 
formações e o nível das qualificações dos professores do 1º ciclo e do 2º ciclo, das instituições 
onde foram formados, das oportunidades de inserção dos professores do 2º ciclo, no 3º ciclo ou 
no secundário; tudo isto fez com que a estrutura do sistema educativo seja diferente. 
 
Quando nós pensamos na aposta de Cabo Verde e que Angola vai fazer agora e que 
Moçambique também ensaia, do professor único até à 6ª classe, são situações que se justificam 
enquanto estratégias nacionais e que não são passíveis de significar uma exportação de alguma 
coisa nossa. 
 
Não quer dizer que, em determinada altura, nós da E.S.E. de Setúbal, não tenhamos defendido 
acerrimamente, mesmo que noutras situações procurássemos fazê-lo ao contrário, aquilo que 
Cabo Verde ensaiou com sucesso. Este país ensaiou uma alta taxa de escolarização da sua 
população, também a propósito do programa alimentar mundial que dava comidinha às crianças. 
Cabo Verde tem uma dimensão que dá para coisas como as organizações internacionais o 
coloquem debaixo do braço. Não se pode fazer o mesmo a um país grande. 
 
Lembro-me que aqui há uns anos havia um projecto dessa natureza para Moçambique e que 
seria pago pelo Brasil. Não sei se avançou ou não, mas acho que não. 
 
A dimensão dos países é importante para percebermos as oportunidades que se colocam no seu 
modo de relacionamento internacional; também é bom para a gente ter isso em conta. 
 
Nós de alguma maneira, procuramos exportar o que não é bem sucedido. 
 
Nós temos sempre algum cuidado. Em Cabo Verde dizíamos: “Vocês não devem ter a 
Sociologia separada da Psicologia na formação de professores; devem ter uma disciplina com a 
designação de Introdução às Ciências Sociais; não devem ter a Geografia e a História separadas; 
devem ter Estudo do Meio ou Ciências Integradas”.  
 
Isto tem dificuldade em passar. Porquê? Porque de facto o tipo é licenciado em História e o 
outro é licenciado em Geografia. Há dificuldades por questões de formação; por questões 
pessoais; por questões que às vezes têm a ver com o facto de eles terem 2 ou 3 empregos para 
sobreviverem; o terem de articular o seu trabalho na instituição; e portanto tendem a reproduzir 
os processos a que foram sujeitos. É mais esta a questão.  
Não é a questão de não concordarem connosco. 
 
A.C.: Como eram os programas? E os manuais? 
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Z.: O bacharelato tinha uma estruturação muito formal e obrigava a planos de estudo e a 
classificações de zero a vinte. Nós construímos toda uma situação que não sendo exactamente 
igual à nossa, tivesse uma forte configuração formal nos procedimentos, de modo a que não 
tivéssemos problemas com acreditação do curso. Também levávamos as antologias de textos 
para lá. 
 
Do ponto de vista curricular, ou do ponto de vista da formação de professores ou do ponto de 
vista da formação dos alunos, pensar-se em coisas como Ciências da Educação, ou como 
Ciências Integradas ou como Ciências Ambientais, temos problemas; é um nível de integração 
que nós conseguimos e que nós achamos que pode ser adequado, mas que nestes países acaba 
por se tornar impossível de ser implementado, por questões que têm a ver com os seus recursos. 
 
No campo das Ciências da Educação, os professores dos PALOP foram formados numa 
diversidade de países e de contextos institucionais com os quais nos temos que confrontar; 
possuem referências teóricas e metodológicas muito diversas. Gente que fez o curso em Cuba, 
na União Soviética, no Brasil, em Portugal, na Alemanha. Isto é uma salada danada, quando se 
pretende arranjar um programa que seja passível de ser utilizado por todos. 
 
Por exemplo, nesta minha última deslocação a Benguela (Angola), perguntamos aos 
professores, qual era a bibliografia que utilizavam a nível da Matemática. Chegámos à 
conclusão que não a conhecíamos. Era gente que tinha sido formada no Brasil. Mas, se por 
exemplo falássemos de organização escolar, verificávamos que era alguém que tinha feito a 
formação em Portugal e em Odivelas e que tinha levado o programa para lá; vimos todo o 
programa de formação pessoal e social e deontologia chapadinho daquilo que se dava há 5 anos 
atrás. Isto é uma exportação nossa. 
 
É uma aquisição que eles fazem através do contexto de formação. Há uma diversidade de 
situações e é preciso começar por perceber onde é que os professores tiveram formação. Chega-
se, então, à conclusão que toda a gente que formou, naturalmente, exportou. Aí há semelhanças.  
 
Quando nós por vezes tentámos exportar coisas deste tipo, somos capazes de nos confrontar 
com realidades que por vezes sendo nacionais, têm desenvolvimentos ou execuções locais. 
Quando fomos a Benguela, uma das coisas que procurámos saber era que tipo de livros usavam, 
onde é que tinham feito a formação, que formação tinham, etc. Não dá para trabalhar assim com 
este pessoal que fez formação na União Soviética. 
 
Há 10 anos atrás no programa do Banco Mundial, nós agarrávamos num programa e víamos 
logo e dizíamos: “É pá, este tipo fez o curso na União Soviética”. Quer dizer…faz sentido fazer-
se um programa nacional e pretender-se aplicar ao país inteiro? Não faz. E faz sentido, nós 
fazermos um a aplicá-lo ao país inteiro? Não faz. 
 
Tem que haver um processo de adaptações, negociações locais connosco; com as pessoas que 
estão no sítio e tem que ser acompanhado por um processo de trabalho conjunto com eles e da 
disponibilização de materiais. É o que vamos fazer em Benguela. 
 
A.C.: Criar homólogos… 
Z.: Criar um personagem que é ao mesmo tempo professor, formando, co-produtor de materiais 
e em quem nós asseguramos, bem como aos alunos deles, bibliografias que permitam de facto 
fazer algum tipo de transição se ela fizer sentido, tendo em conta toda a formação que eles já 
tiveram noutros países. 
 
Tentar desenvolver outras metodologias, apoiar estes homólogos que estão muito marcados por 
outros contextos. 
 
A.C.: Como é que negoceiam? Utilizam o “politicamente correcto”? 
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Z.: Os problemas maiores para eles e também para nós começam quando se tem que desenhar 
um plano de estudos para um curso com grau académico à medida do cliente; à medida daquilo 
que o Ministério da Educação dizia: “Nós queremos um curso, cujos formandos à saída, tenham 
este ou aquele perfil…” Não é por acaso que pedem isto a Portugal ou a países estrangeiros. Isto 
é muito comum, porque as universidades moçambicanas não são capazes de o fazer. São muito 
teóricas. Estão muito distantes de o fazer. Fazem cursos de Ciências de Educação e não fazem 
cursos de formação para professores.  
 
Claro que no terreno, quando nos confrontamos com dinâmicas que são incompatíveis com os 
nossos projectos, temos que negociar. 
 
Isso é muito complicado para nós e é complicado para a cooperação portuguesa. Acho que foi 
com o Cravinho que algumas destas coisas pensaram em ser mudadas. Acho que estas coisas só 
mudam a médio e a longo prazo. A maior parte dos projectos da cooperação portuguesa, são 
projectos a curto prazo e o governo português tem dificuldades em ter compromissos longos. 
 
A.C.: Porque razões? 
Z.: Porque o dinheiro é curto e têm que ir a todos os sítios. Dou-lhe um exemplo de uma 
situação profundamente ridícula. O ICP, agora IPAD, por obrigações europeias, lançou um 
concurso nacional, o ano passado (2005). As questões de financiamento obrigavam ao tal 
concurso nacional. O projecto era de ONG’s portuguesas na área da educação e da saúde. 
 
O concurso era nacional, pelo que podiam concorrer todas as ONG’s portuguesas. A verba era 
de 150 mil euros. Projectos para mais de um ano…Isto não dá…Mais vale a pena dizer: “Não 
há dinheiro! Faz-se só um.” Agora 150 mil euros a ratear pelas diferentes ONG’s? Eu 
desconheço o número de projectos aprovados. Mas isto tem consequências na qualidade dos 
projectos que podem aparecer. Tem consequências nas desculpas esfarrapadas que têm que dar, 
quando têm que dizer a alguém: “O dinheiro não chegou para ti”. Desculpas esfarrapadas de 
outra natureza; tem consequências na imagem da cooperação e na capacidade que têm para 
depois perceberem outro tipo de coisas que estava a perguntar. 
 
Um projecto para ter viabilidade deve ter uma duração de pelo menos três anos; só aí é que as 
coisas dão a volta. O projecto de avaliação da UDEBA, em que sou chamado a participar, dez 
anos depois para avaliar…eu trabalhei com as pessoas desse projecto durante 3 anos. 
 
A.C.: Voltando um pouco atrás, ao curso de Moçambique, como é que se processou a 
avaliação dos formandos? 
Z.: O nosso maior problema com o curso era a sua creditação. O problema da formação nunca 
esteve resolvido, a não ser nos últimos meses da formação do curso. Era uma aventura. Isto 
obrigou a que após a formação nós tivéssemos pautas intercalares, ou seja retomava-se a 
formação. 
 
Havia objectivos de formação; no fim havia uma monografia e a sua defesa. Parece um pouco 
esquisito assim, mas não tão esquisito para as realidades africanas. Mas não, porque as 
realidades africanas têm muito este tipo de prática. Um dos objectivos do curso era fazer a 
aproximação aos quadros formais africanos. 
 
Quando chegava a altura da discussão da monografia, ou seja da sua avaliação, havia a inclusão 
de um parceiro pessoal e institucional de Moçambique: participava também um professor da 
Universidade Pedagógica de Moçambique. Este professor entrou na última fase de 
acompanhamento e no júri de avaliação de cada uma das monografias de fim do curso. Portanto, 
a Universidade Pedagógica de Moçambique entrou no processo. Isto é uma realidade que é 
diferente da nossa. 
 
A.C.: Então, isto quer dizer que havia boas relações com a Universidade? 
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Z.: Sim. Há um problema que eles ainda não têm resolvido. As universidades não podem fazer 
formação de professores, porque o grau académico com que saem é incompatível com os níveis 
salariais e com os contextos profissionais desses diplomados. 
 
Dou-lhe um exemplo, com um projecto do género, em que nós dizíamos: “Vamos formar 
bacharéis para serem professores do ensino primário…” Eles respondiam: “Vocês estão 
malucos? Vocês acham que um bacharel vai dar aulas? É claro que não vai.” 
 
Isto é uma realidade que estes países conhecem. Ainda agora em Angola discutimos isso. As 
instituições de formação de professores e a fileira para a formação de professores são um 
instrumento de validade como forma de acesso ao ensino superior e como via de acesso à 
formação superior de nível secundário. Isto acontece porque existem objectivos de escolaridade 
gratuita e facilidades de acesso ao nível do ensino básico; começa a haver cotas (números 
clausus) de acesso ao ensino secundário e começa a haver exigências de 
propinas/comparticipação dos custos por parte do aluno a esse nível, excepto quando se vai 
fazer um curso de formação de professores. 
 
Em Moçambique, era comum, quando o aluno ia fazer um curso destes não pagava. Tinha 
comida e dormida gratuitas. Isto é uma via que parte da população utiliza, fazendo formação 
que lhe dá equivalência ao ensino secundário e depois entra no ensino superior. Ou seja, estes 
países fizeram intensamente formação de recursos para a educação e foram sistematicamente 
drenados; depois desapareceram.  
 
Mesmo aqueles que nós formamos ao nível do ensino superior “desapareceram”. Eles 
“desaparecem” ou seja, continuam na educação, mas ocupam lugares de administração, porque 
aí ganham dinheiro; outros desaparecem para lugares da cooperação, para as direcções das 
ONG’s, para a cooperação dinamarquesa, holandesa e por aí fora. Não trabalham no terreno 
com alunos. Estão na cooperação, na educação, mas não estão na formação de professores, que 
era o objectivo do projecto. 
 
Nós fizemos 2 cursos. Devíamos ter feito 3. Este último acabou por ser feito pela Universidade 
Pedagógica. Foi o preço que pagamos pelo reconhecimento dos diplomas. A universidade 
reconhece os diplomas para efeitos académicos; o Ministério reconhece-os em termos 
profissionais; depois estes dois diplomas aparecem nas universidades portuguesas para eles 
poderem continuar os seus estudos.     
 
A.C.: Já que tem bastante experiência nesta área como percepcionou as políticas 
educativas nestes países? Acha que através da Cooperação há a externalização das nossas 
políticas educativas? 
Z.: A determinada altura o governo português, optou por uma linha orientadora, que era a de 
fazer vingar a língua portuguesa. Não era, propriamente, uma linha orientadora do Ministério da 
Educação. Isto porquê? Por causa da utilização da língua portuguesa nos fóruns internacionais. 
Isto implica custos. 
 
Dou-lhe um exemplo: quando se pretende utilizar a língua portuguesa em reuniões da OIT, não 
é o Brasil que paga, mas sim Portugal (risos). Mas, mesmo assim, é preciso ter o apoio de 
Angola que é um aliado tremendo, na defesa da língua portuguesa. Angola chega a abandonar 
reuniões internacionais onde pelo menos o português, não é uma das línguas de tradução 
(silêncio). 
 
Isto implica opções de natureza política, aquilo que em relações internacionais se deve ou não 
privilegiar e que depois se reflecte na economia. Ir para Timor, por exemplo, foi uma decisão 
política, mas que depois teve custos. As coisas podem correr mal, ou menos bem, e acaba-se por 
gastar o dobro do que se estava à espera.  
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Ora bem, isto são marcas de externalização. Há situações em que isso é visível, mas, também, 
há outras de natureza pontual.  
 
A.C.: E neste contexto qual é o papel das organizações internacionais? 
Z.: As políticas educativas destes países encontram-se fortemente estruturadas desde a 
independência. É um dos sectores onde as coisas têm estado mais estruturadas. Isto não quer 
dizer que tenham sido bem estruturadas ou que em termos processuais estejam bem. Mas todos 
eles têm as coisas bem estruturadas. Também foi um dos sectores onde os apoios internacionais 
foram mais volumosos. 
 
O Banco Mundial aparece em Angola; não aprece em Cabo Verde; não aparece em 
Moçambique; não parece na Guiné porque aquilo não se aguenta. O Banco de Desenvolvimento 
Africano (BAD) aparece em Moçambique e em Angola. Os bancos internacionais lá vão 
aparecendo. 
 
A.C.: E a cooperação internacional…  
Z.: Aparece a cooperação japonesa, chinesa e agora em Angola têm parques de máquinas e 
estão a construir escolas. Quando estive em Angola, há 2 meses, tiramos fotografias a pedido do 
Eng.º Marçal Grilo, que foi pela Gulbenkian. 
 
Quando estive em Maputo há um ano dei-me ao trabalho de falar com outras cooperações, à 
excepção da portuguesa. Fui falar com elas e apresentei o relatório, numa reunião do Ministério, 
às diversas cooperações a pedido da UDEBA e com o acordo da cooperação holandesa. Eu e 2 
moçambicanos apresentamos um relatório preliminar numa reunião. Mas para o fazer passei 
pela cooperação dinamarquesa, sueca, japonesa, holandesa; falei com eles nessa reunião e 
alguns deles fizeram-me “encomendas”.  
 
Dou-lhe um exemplo: a cooperação luxemburguesa contratualizou com a holandesa o 
acompanhamento dos seus projectos no terreno. Nós financiamos e isso sai-nos muito caro…ter 
alguém no terreno a fazer o acompanhamento e acabamos por contratualizar com a holandesa, 
que o fez. Eles têm um nível de concertação muito grande. A cooperação dos países nórdicos 
tem uma dinâmica espectacular. 
 
Os japoneses tinham uma atitude diferente. Não se comprometiam com nada (risos). Não se 
relacionaram com ninguém neste tipo de concertação. Eram mais do tipo: a gente decide no fim, 
os nossos objectivos são determinados pormenores. Iam às reuniões exclusivamente para 
recolher informação, mais do que para concertar.  
 
Mas todos eles tinham uma perspectiva. Há muito dinheiro em jogo. Estamos a falar de 100 
milhões de dólares para um projecto para uma ou duas províncias. Moçambique tem um 
projecto de construção de infra-estruturas escolares grande, o que gerou muitos apetites. Havia 
já ao nível central modelos para fazer isto e aquilo; a nível do terreno há 3 projectos: há o da 
UDEBA, o de uma Associação de Arquitectos, numa lógica de ONG e há outro de outra ONG. 
 
A perspectiva de todas estas cooperações era interessante. E interessante era ver como 
funcionava e como se enterrava o dinheiro. 
 
Os japoneses pediram-me uma coisa que tem a ver com a avaliação de um projecto de uma 
Associação sobre a construção de escolas a um custo baixo. Isto porque na equipa havia um 
arquitecto. As escolas são construídas com o apoio das populações. Provavelmente vai ser 
divulgado, porque é um projecto muito interessante a nível internacional. A ONU andava a 
espreitar esse projecto. Aquilo de facto é um modelo com uma dinâmica espantosa.  
 
Os japoneses disseram-nos: “Nós passamos por lá e vimos umas gretas na parede…e tal. Vejam 
lá se aquilo são problemas estruturais de construção…”. Isto era uma encomenda da cooperação 
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japonesa. Os dinamarqueses estavam admirados com a participação das mulheres e indagavam-
nos isso. Os suecos diziam que a escola tinha a trave mais alta e se não podia, ter um pé mais 
baixo. Isto a propósito das questões da construção.  
 
A.C.: Explique-me esse projecto da construção das escolas com o apoio das populações. 
Z.: Desenvolveu-se uma metodologia de autoconstrução apoiada na intervenção das estruturas 
da Direcção Provincial para as Construções Escolares e com a Direcção Provincial das Obras 
Públicas, que dava apoio técnico. A população envolvia-se na construção. 
 
Havia um processo de formação em construção civil aproveitando recursos locais, como os 
mestres. Havia um chefe de formação, um chefe de auto gestão. Mas, o grande impulso vinha, 
sobretudo, das populações locais. Instalava-se um processo de autogestão, dirigido por um 
triunvirato: o chefe de aldeia, uma pessoa eleita e um director de uma escola. Havia uma conta 
bancária e o dinheiro era entregue no fim. Havia coisas espantosas. Não desapareciam tijolos; 
não desaprecia um único saco de cimento. 
 
Havia um controle iro, que era formado em questões de construção, ou seja que percebia de 
saneamento, da água, etc. Normalmente era uma mulher. Ela tentava controlar o mestre-de-
obras em relação à boa utilização dos materiais de construção. Isto acontecia em Gaza. 
Funcionava tudo bem e o meio mais utilizado era o telemóvel. Quando havia dúvidas 
telefonavam, do meio da mata. Às vezes perdia-se o contacto, mas aí já se estava muito perto da 
África do Sul. 
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de a ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
Z.: Não há instrumentos suficientes que permitam fazer uma avaliação correcta da cooperação. 
Não se consegue dar conta de contribuições visíveis, como as que nós fizemos durante muito 
tempo. Há contribuições invisíveis das instituições. 
 
No contexto destas relações, por exemplo, às vezes os moçambicanos diziam-nos: “temos um 
problema e queremos ir aí 15 dias para discutir convosco determinadas questões.” Nós 
respondíamos dizendo que sim, que podiam vir e isso significava que eles ganhavam, porque 
ficavam a nosso cargo, faziam-se as reuniões, as deslocações que eram necessárias fazerem-se 
no carro da E.S.E. tudo isso são contributos. 
 
O alojamento deles, as deslocações internas, tudo isso tem a ver com o nosso trabalho. Solicita-
se apoio a entidades portuguesas que são para visitar e onde às vezes passam o dia…isso é 
incrível. 
Não há condições, quase, para ser de outro modo, porque estamos perante relações construídas 
neste âmbito ou relações institucionais, dos chamados protocolos de geminação que nós 
fazemos com determinadas instituições. Quando estas solicitações nos são feitas, elas surgem 
naturalmente. Não se pensam em contrapartidas, mas também se tem que dar conta do que isto 
possa significar para a cooperação.  
 
Há um ano em que há no relatório da cooperação uma referência à E.S.E. de Setúbal, porque 
nos perguntaram: “ O que é que vocês andaram a fazer estes anos e quanto é que gastaram?” 
Nós demo-nos ao trabalho de responder. Por isso aparece no relatório da cooperação financeira 
portuguesa o contributo da E.S.E. Mas, isto não se faz sistematicamente. Muitas vezes isso não 
é possível fazer-se à distância. 
 
O relatório de avaliação que fiz sobre Cabo Verde…5 anos depois ir junto de algumas 
instituições…também não se podia, do ponto de vista jurídico, ir assim de qualquer forma, 
tentar saber o que se passava. Isto é questões pessoais e os professores às vezes vão, levam os 
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recursos da instituição postos naquela lógica de boa vontade e de cooperação que nunca são 
quantificados.    
 
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência como cooperante o que diria? 
 
Z.: Aprendi imenso. Foi uma experiência enriquecedora. 
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
Z.: Penso que o meu trabalho na área de avaliação de projectos poderá ter contribuído para 
alguma coisa.  
 
Eu fiz um relatório sobre a avaliação do ensino superior em Cabo Verde. A avaliação fez-se 
durante 5 anos. Não houve cão, nem gato, que não tivesse ido a Cabo Verde e que não tivesse 
celebrado protocolos, perfeitamente inconsequentes com as instituições de ensino superior de 
Cabo Verde. Foram para aí dez universidades portuguesas: Madeira, Açores do norte e do sul do 
continente, Algarve, Porto…mas inconsequentes.   
 
É de facto delicioso encontrar um personagem reitor que vai lá e faz um protocolo com o ISEG 
MAR, com o Instituto Pedagógico, com tudo que é instituição de ensino superior cabo-
verdiano…perfeitamente inconsequente. Não há uma perspectiva do que pode ser a cooperação, 
com qualquer daquelas instituições. Isto não está dito no relatório de avaliação. O que está dito é 
que um fez cinco protocolos, outro fez dez com esta ou aquela instituição.  
 
Esta questão mostra que mesmo do lado das instituições estando abertas, despendendo dinheiro, 
custos e por vezes oferecendo lugares para alunos para cursos de pós-graduações ou de 
formação inicial, bolsas, isto depois não funciona; se funcionar é por acaso. O modo de 
organização da cooperação não é dos melhores.  
 
A.C.: Já que está a falar neste tema como é que decorre a criação do ensino superior 
privado? 
 Z.: Este projecto de avaliação em que estive envolvido havia uma comissão de 
acompanhamento e o objectivo era apoiar a criação e a institucionalização de uma universidade 
em Cabo Verde. Na comissão tinham assento: o presidente do politécnico, o presidente do 
conselho superior das instituições do ensino superior… o conselho de reitores … (risos). O 
curioso disto tudo é que foram criadas primeiras duas universidades privadas: a do Instituto 
Piaget e uma dos brasileiros. 
 
Houve grandes conflitos documentados em cartas entre o governo português, ICP e Piaget, mas 
desagradáveis… (risos). O Piaget reivindicava apoio para o autocarro, para as instalações, etc. O 
Instituto Piaget em Cabo Verde é uma coisa imensa…imensa…!!! O edifício foi construído de 
raiz. O reitor é o antigo director Geral de Educação do ensino superior de Cabo Verde. Tem 
algumas coisas com interesse. Neste momento o Estado português paga algumas bolsas para 
diferentes escolas, de natureza pública ou privada e também para o Piaget.  
 
Na Assomada havia uma escola privada. A pública também veio a ser criada. 
 
Quando houve mudanças eleitorais o projecto morreu. O MDP perdeu as eleições e o PAICV 
ganhou e o decreto foi esquecido.  
 
Cabo Verde tem propostas interessantes a nível do ensino superior. Estou a lembrar-me, por 
exemplo, do Ministro da Educação de Cabo Verde, que tinha como proposta para o governo 
português, que os descendentes de cabo-verdianos a viver em Portugal, pudessem ter acesso ao 
ensino superior português, pela quota, para Cabo Verde, independentemente ou não de 
residirem em Cabo Verde, condição exigida por Portugal. O objectivo é claro e simpático. 
Agora ele é Ministro dos Negócios Estrangeiros. Antes de ter sido Ministro da Educação tinha 
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sido o responsável pela cooperação suíça. Conheci-o numa altura em que fui lá, numa actividade 
organizada pela Gulbenkian, mas patrocinada pelo Banco Mundial. 
 
Este objectivo da qualificação dos cabo-verdianos é meritório. Não estava mal pensado. Mas, 
por exemplo, com Angola nunca houve tal dinâmica. Nós tivemos, na E.S.E. gente de todos os 
PALOP, mas com Angola nunca houve qualquer dinâmica, mesmo havendo a bolsa. Não sei 
como é que aquilo lá funciona, em termos de divulgação. Também a realidade económica de 
Angola é diferente da dos outros países; têm determinado condições que os outros não têm. 
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos ao longo destes anos em que 
trabalhou nos PALOP’s?  
Z.: Havia alguns constrangimentos, mas que rapidamente eram ultrapassados. Dou-lhe um 
exemplo: uma vez num processo de transferência de verbas daqui para lá, o dinheiro 
desapareceu. Acho que isso era normal (risos). O dinheiro desaprecia e só quando se começava 
a fazer barulho (risos) é que ele aparecia, isto depois de 15 dias. Isto no banco Comercial de 
Moçambique. Isto meteu o director do BCP ao barulho e ele disse-nos: “Vão lá, que amanhã o 
dinheiro está lá.” 
 
Para evitar esta situação, uma vez que fomos para lá um colega teve que levar o dinheiro no 
bolso, cerca de 1000 contos, para fazermos face às despesas. Depois os colegas acabaram por 
abrir uma conta pessoal no Banco, porque não se podia abrir uma conta institucional. Quando 
íamos registávamos as contas todas, depois trazíamos os papéis do banco de Moçambique para 
justificação das despesas, o que era uma dificuldade para a contabilidade aqui (risos). Ainda por 
cima tivemos que pagar uma taxa para abrir a conta e uma taxa para fechar a conta. 
Estes pequenos obstáculos acabavam por se resolver, até porque aqui, tínhamos um certo apoio. 
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
Z.: Eu tenho uma ideia sobre a cooperação portuguesa, porque a determinada altura, através do 
Ministério do Trabalho, acabei por preparar o programa de cooperação portuguesa, aquilo a que 
se chama o Programa Indicativo de Cooperação (PIC). 
 
Nessa altura o Dr. João Cravinho era Presidente do ICP e acabámos por trocar e-mail’s a 
propósito daquilo que poderia fazer sentido para a cooperação portuguesa. 
 
Não sei se sabe que o maior volume financeiro de cooperação civil reside no Ministério do 
Trabalho. Excluo a cooperação militar, porque não tenho dados. O maior volume não está na 
Educação. Esse era o problema do Dr. Cravinho e da Educação. Também lhe posso dizer que, 
por vezes, os responsáveis governamentais não tinham consciência disso. 
 
A.C.: Então não liam os números? 
Z.: Isso leva-nos a uma outra questão. A cooperação portuguesa está muito fragmentada. O 
projecto do Dr. Cravinho era o de a reestruturar de uma outra forma. A cooperação não está 
descentralizada. Está capelizada. Todos os ministérios têm serviços ou direcções gerais de 
cooperação. Mesmo o Ministério do Trabalho tinha duas estruturas de cooperação. Não sei 
como está agora. 
 
Houve uma altura, durante a governação PSD, em que houve uma subordinação da cooperação 
do IEFP à Direcção Geral de Cooperação, por questões de rivalidade pessoal. Mas, na 
governação PS essa subordinação não existiu. Mas havia duas cabeças no IEFP a nível da 
cooperação. Não estou a dizer que a subordinação faça sentido. Tenho algumas dúvidas. 
 
Eu acho que devia haver uma agência portuguesa, como existe na Dinamarca, na Holanda, no 
Luxemburgo, no Brasil; uma agência portuguesa para a cooperação, com diferentes linhas, em 
vez de se procurar fazer uma federação de cooperações, que é aquilo, que em determinado 
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momento o Dr. João Cravinho ia tentar fazer, no último ano da governação guterrista. Ele 
depois bateu com a porta. Estava lá, mas queria sair. Ele também fez o possível, num artigo de 
jornal, para bater com a porta (risos) e ser corrido. Se calhar fê-lo muito bem, porque o projecto 
dele era outro. 
 
O Secretário de Estado da Cooperação que nessa altura o PSD arranjou, que o Dr. Martins da 
Cruz arranjou, fez declarações junto de responsáveis da cooperação dos diferentes ministérios, 
deste tipo: “Eu, disto, não percebo nada”. Portanto, o Dr. Cravinho deve ter batido com a porta 
muito bem, porque depois de o conhecer e conhecer as orientações políticas deve ter pensado 
melhor no assunto e foi-se embora. 
 
Digamos que aquele projecto que existia, que era o de criar uma agência no ICP, tinha sido mal 
desenhado, porque havia um ICP e um IPAD, ou seja duas cabeças. 
 
No último ano do Guterres a cooperação tinha duas cabeças: o ICP e o IPAD. Depois fundiram-
nos. Tínhamos uma agência, uma instituição que tratava mais das questões de financiamento e 
outra das questões políticas. Isto mesmo com o Dr. Cravinho. 
 
Depois havia toda a panóplia de entidades públicas que fazem cooperação…os Ministérios que 
fazem cooperação… e aí havia um esforço enorme do Dr. Cravinho em provocar mais do que 
uma federação. Eu também não fazia ideia. Nunca olhei muito para os números. Não estava com 
essa preocupação e não tinha capacidade de intervenção a esse nível.  
 
Nessa altura tomou-se consciência, porque se tentou construir um programa em que as 
prioridades políticas da cooperação portuguesa não correspondessem ao modo como o dinheiro 
era alocado. Lembro-me de afirmações que acho que vieram do Dr. João Cravinho do género: 
“Se as prioridades políticas estão na Educação, como é que na Educação não está dinheiro?” É, 
por exemplo, no Ministério do Trabalho e Protecção Social que há dinheiro. Também é preciso 
perceber porquê. 
 
A.C.: Então e na sua opinião porque é que não havia dinheiro na Educação e havia no 
Ministério do Trabalho? 
Z.: Na prática, o financiamento da cooperação por parte do Ministério do Trabalho vem, 
também, da Segurança Social. Vindo, também, da Segurança Social obriga a que haja alguma 
perspectiva de concertação.  
 
Se pensarmos no financiamento do IEFP e no seu modo de gestão vemos que há uma 
concertação com os sindicatos e com o patronato e de algum modo uma subordinação, 
digamos…do modo como o dinheiro é gasto, tendo em conta de onde é que ele vem. Ele não 
vem do orçamento geral do Estado. Não vindo do orçamento geral do Estado, temos um 
problema político por resolver, que é o de perceber como é que isso pode ser orientado para a 
Educação e não para o Trabalho e para a protecção social.  
 
Por outro lado, dentro do Ministério do Trabalho, o coração da directora geral da cooperação 
está do lado da protecção social e não do lado do Trabalho e da formação profissional. Isso 
significa que o grosso das verbas … que os projectos maiores estavam mais do lado da 
protecção social e que eram projectos interessantes. Quando a gente pensa em África há um 
campo imenso para minorar a pobreza e a miséria. Há cabimento para se gastar dinheiro. É a 
luta contra a pobreza. 
 
Esta luta contra a pobreza provém de uma linha de orientação internacional a que Portugal 
também adere. É uma linha pessoal da responsável pela orientação da cooperação portuguesa. 
Acho que ainda é. A senhora, que atravessou vários governos e que pelo menos estava no 
mesmo cargo há um ano atrás, tinha preocupações viradas mais para o lado social. Isto, por 
outro lado, correspondia de alguma maneira, às orientações que vinham dos organismos 
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internacionais, ou seja dos fundos internacionais e que também eram preocupações das 
entidades patronais ou sindicais e que se podiam constituir como prioridades. 
 
A.C.: Já percebi. O Dr. João Cravinho pretendia criar um organismo diferenciado para a 
cooperação… 
Z.: Sim. Ele queria fazer aquilo que existe na Dinamarca, no Brasil, na Holanda, no 
Luxemburgo (risos). Nem sequer me estou a referir ao nível sectorial dos programas. Já estou 
num outro nível.  
 
Eu, também, andei por dentro da CPLP. Fui a um encontro no Brasil e a outro, em Lisboa. 
Acompanhei a criação de um escritório da OIT em Lisboa, decisão política, do último governo 
do Guterres e que teve a oposição da referida senhora. Por esse escritório far-se-ia uma ligação 
mais estreita entre os PALOP’s e a CPLP, isto em termos de cooperação internacional, no 
domínio do ultramar e da protecção social. 
 
É um escritório da OIT que surge depois de um acordo entre Portugal e a OIT. Há um 
financiamento do Estado português; depois o Ministro do PSD mantém a decisão e por questões 
de timing, o escritório acaba por ser criado um ano depois. O primeiro responsável é um 
português que já era responsável pelo escritório da OIT em Argel e que estava à beira da 
reforma. O Estado português punha como condição, naturalmente, que o responsável fosse um 
português. Actualmente, o responsável, é também um português, com uma larga experiência, 
que já esteve em Genebra, onde fazia a articulação com outros organismos internacionais: A 
OIT, a OMS, etc.… 
 
A doutora queria ter uma relação directa com Genebra, com a OIT, com Turim e não estar 
subordinada ao escritório de Lisboa, porque isso de certa maneira condicionava a sua margem 
de intervenção. Soube há meses, que por decisão do Ministro Vieira da Silva, as coisas 
mudaram, havendo uma maior subordinação. 
 
Ao fim e ao cabo, muitos programas da cooperação portuguesa com a OIT, no domínio do 
trabalho e da protecção social acabavam por passar por responsáveis sectoriais dentro dos 
ministérios e não propriamente pelos gabinetes dos ministros e pelo governo enquanto tal. Estou 
a tentar dizer qualquer coisa, mas não sei se estou a ser inconveniente …(silêncio) 
 
A.C.: Quer dizer que entende que não há uma grande preocupação política com a 
cooperação… 
Z.: A ideia que eu tenho é que a cooperação não é uma preocupação e uma prioridade dos 
ministros portugueses e dos governos, a não ser que surjam ministros que de alguma forma 
tenham essa preocupação…Indivíduos em concreto, como o Eng.º Marçal Grilo…Não estou a 
pensar no Ministro dos Negócios Estrangeiros e no Secretário de Estado da 
Cooperação…Ministros, em concreto, digamos na generalidade, não têm essa 
preocupação…Eventualmente o Ministro da Defesa…é uma área em que os próprios ministros 
arranjam alguém que faça o trabalho; entregam-no. 
 
Eu era um assessor do Ministro do Trabalho, no 2º governo do Eng.º Guterres…nem sei se deva 
estar a dizer isto, mas, para os ministros, para os secretários de Estado, para o governo 
português, governo enquanto entidade colectiva, não há preocupações, aliás, estão-se borrifando 
para a cooperação; porque, depois, há alguém que se responsabiliza por isso; só que não pode 
ser responsabilizado por isso, porque essa pessoa não dispõe de meios para o fazer e porque 
sectorialmente, o trabalho é entregue a alguém que o faz em vez dos decisores políticos. Muitas 
vezes, eles nem querem saber se a pessoa trabalha bem; não estou a dizer que trabalha mal; 
aliás, eu conheço gente, do Ministério do Trabalho, que fez coisas muito boas em Timor, em 
Angola, em Moçambique.  
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Quando os ministros vão visitar esses projectos, geralmente vai também o Primeiro-ministro, as 
visitas são bem preparadas…Quer dizer…estão encenadas, mas estão bem preparadas. Quando 
digo “estão encenadas”, refiro-me a determinadas situações, das quais posso dar um exemplo: 
existe um centro de formação profissional em Cabo Verde que foi inaugurado duas vezes. Estão 
lá duas placas (risos). Eu fui ver, porque tive essa curiosidade. Apanhei a comitiva no avião e 
tive curiosidade de ir ao local e ver o que é que tinha avançado. Quando cheguei ao local vi que 
tinham inaugurado a mesma coisa. Fotografei aquilo (risos).  
 
É evidente que se faz muita coisa boa, para lá da encenação, mas isto, não significa que em 
cooperação exista, uma concertação entre as prioridades políticas do governo e as prioridades 
sectoriais, qualquer uma delas regida por objectivos de natureza económica, política, social ou 
cultural. È uma manta de retalhos gerida por directores gerais ou outros responsáveis dos 
diversos ministérios.  
 
A.C.: Está-me a dizer que não há articulação entre os ministérios… 
Z.: Por não haver articulação é que o Dr. Cravinho tentou desenvolver o trabalho que já lhe 
referi. Quando estava no ICP, com a criação dos Planos Integrados de Cooperação (PIC), tentou 
essa articulação. E com todos os problemas que são muitas vezes…com a fragilidade dos 
Secretários de Estado da Cooperação, mas que não foi o caso… Pode ser um Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades, mas não é da Cooperação; com a 
fragilidade, necessariamente, dos ministros; mas se as coisas correm bem não têm chatices e é 
só recolher louros!    
 
A.C.: Acha que se tem feito uma avaliação correcta da Cooperação portuguesa? 
Z.: Eu tenho encontrado algumas situações em que isso não é verdade. Eu dei-me conta, porque 
tropecei nelas; não as procurei. Mas houve projectos do Ministério do Trabalho que foram 
mesmo avaliados.  
 
Eu conheço algumas situações de avaliação, pelo que não posso dizer que não existe avaliação. 
A avaliação que existe e eu não conheço outra, é uma avaliação de projectos e de programas, 
mas não é uma avaliação da cooperação portuguesa, do seu modo de organização e de 
funcionamento. Não há uma avaliação das políticas de cooperação; do modo como está 
organizada a cooperação, porque quem a encomenda, não quer que isso seja avaliado. 
 
A única coisa em que estão interessados que se avalie enquanto tal é qualquer coisa deste tipo: “ 
aquele programa de cooperação com quem não sei, para fazer não sei o quê, que durante 5 anos 
gastou não sei quanto, o que é que deu?”; “ aquele projecto em que se anda a entregar o dinheiro 
a uns padres de Angola, o que é que deu?”; “Aquela escola que se fez, para onde se enviou a 
massa…”; “aquele programa de formação de professores, o que é que deu’”. Não digo que isto 
seja feito de forma sistemática, mas é isto que é avaliado. 
 
Agora a cooperação portuguesa, as políticas da cooperação portuguesa, a sua forma de 
organização, a sua concertação, a relação que ela tem com as prioridades dos diferentes países, 
nada disso é avaliado.  
 
O Ministério do Trabalho utilizava alunos finalistas do curso de Relações Internacionais para 
fazerem estágio ou até recém diplomados e contextualizava com eles a avaliação de pequenos 
projectos. Estamos a falar de pequenos projectos. Isto era útil, porque permite produzir 
informação e conhecimento sobre determinadas realidades que se não fosse dessa forma, 
ficariam na dimensão extremamente burocrática, bolorenta, para não dizer inútil, que eu conheci 
nos arquivos do ICP, a propósito do projecto de Cabo Verde. 
 
É extremamente difícil encontrar informação que em tempo útil seja um dispositivo de 
acompanhamento dos projectos. Não havendo um dispositivo de acompanhamento dos 
projectos, o trabalho de avaliação é também, ir às fontes primárias, que às vezes são coisas, 
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como as trocas de correspondência, entre por exemplo um professor de uma escola e o ICP para 
saber quem pode ir ou não; os cabo-verdianos ao barulho a dizerem “a gente não tem dinheiro 
para vos pagar a estadia enquanto cá estão”; coisas que são interessantes. 
 
Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido? 
Z.: Houve coisas engraçadas. Por exemplo, fui a Nampula a uma Conferência internacional e 
convidei uma pessoa da embaixada para jantar. O objectivo era que eu convencesse a directora 
da Escola portuguesa a mudar de política, porque ela estava enganada (risos). Eu não percebia 
nada. Caí ali de para quedas. Estive um dia em Maputo, depois fui a Nampula e regressei a 
Maputo. Eu sabia que as coisas não estavam bem, porque tinha ouvido, no avião, muita gente 
portuguesa dizer mal da situação. 
 
Chegou a haver manifestações de portugueses e moçambicanos à porta contra a directora da 
escola portuguesa. Havia um conjunto de impossibilidades em muitos aspectos e um princípio 
muito errado que era: “ a escola portuguesa em Maputo é para portugueses. Não queremos cá 
moçambicanos.” Eu pensei: “esta senhora não percebe nada disto”. É que para além das 
questões da cooperação, fazia a questão da formação. Acabou por sair. É claro, depois das 
manifestações de rua… 
 
Actualmente a equipa que está lá, veio de Macau e foi como “bombeira” para Maputo. 
Actualmente a dinâmica pedagógica é espantoso e aquilo funciona bem. 
 
Mas acrescento ainda outra coisa…Durante algum tempo os professores da escola que 
precisavam de ter acesso aos programas de formação, por causa da progressão na carreira, 
viram-se impedidos de fazer tal. Isto porque o programa “Focus” não cobria África (risos). 
 
O Estado português não tinha instrumento financeiro. Enquanto estivemos nos programas de 
bacharelato, em Moçambique, cada um de nós que ia fazia uma acção de formação na Escola 
Portuguesa do Maputo, rentabilizando-se deste modo as deslocações.  
 
A certa altura eles pensaram vir fazer cá um curso. Um curso à distância; uns, para acabar a 
licenciatura; outros, para fazer a profissionalização; quando lá fossemos assegurávamos a 
profissionalização deles. Mas, em termos legais isso era impossível, porque eles estavam 
impedidos de ter acesso à profissionalização e este processo estava impedido de ser financiado. 
Os instrumentos de financiamento que existiam não permitiam o acesso deles à formação 
contínua.  
 
Mais tarde isso veio a ser possível. Resolveu-se o problema de acesso à profissionalização, à 
formação contínua. A dinâmica que foi introduzida permitiu a formação contínua dos 
professores portugueses e simultaneamente dos moçambicanos. Por outro lado, o estatuto da 
escola portuguesa também mudou, permitindo outras acções.  
 
Tornou-se claro uma coisa. Quando nós fazemos aqui uma coisa, perguntamos, divulgamos, 
convidamos e permitimos a inscrição de professores moçambicanos de escolas moçambicanas, 
para além dos moçambicanos que cá temos. Os professores moçambicanos podem fazer 
formação, desde que haja lugar para isso 
 
A.C.: Acho que poderia levar alguns materiais que considere relevantes para esta 
investigação … 
Z.: De momento não tenho nada aqui. 
 
A.C.: Acha que a realização da entrevista decorreu como tinha previsto? 
Z.: Sim, agora tenho que interromper que vou ter uma reunião do Conselho Científico. 
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A.C.: Obrigada. O que achou da entrevista? 
Z.: Falamos bastante. 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
Z.: Acho que é interessante estudar a cooperação. Há pouco trabalho feito nessa área. 
 
A.C.: Poderia indicar-me outras pessoas para entrevistar. 
Z.: Não sei se tem o J.P. em carteira. A última vez que ele foi a Cabo Verde foi num concurso 
internacional para o Luxemburgo, para cooperação luxemburguesa... 
 
A.C.: Sim, é também uma pessoa que me interessa entrevistar. Vou tentar o contacto. 
Muito obrigada pela sua atenção. Depois enviar-lhe-ei a entrevista para que a reveja ou 
introduza o que entender. 
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Entrevista: Febe 
 
Data: 10 /07/06 
Duração da entrevista: Cerca de 1,5 H  
 
Bloco A: Legitimação da entrevista 
 
A.C.: Depois de lhe ter explicitado os objectivos desta entrevista há alguma questão que 
queira colocar? 
F.: Não. 
A.C.: Importa-se que a entrevista seja gravada? 
F.: Pode gravar.  
A.C.: Posso tomar notas? 
F.: Pode. 
 
Bloco B: Dados Profissionais 
 
Licenciatura em Engenharia Química 
Início da actividade docente: 1977/78 
Exercício da actividade de docência como cooperante: 1978/79 
Disciplinas leccionadas no âmbito da Cooperação: Ciências Físico-Química (Ensino Básico e 
Secundário) 
Cargos desempenhados: Nenhuns 
Projectos em que esteve envolvida: Responsabilizou-se pelas instalações laboratoriais. 
 
A.C.: Porque é que decidiu ir dar aulas? 
F.: Ainda estava a acabar o curso quando comecei a dar aulas. De certa forma foi para ganhar a 
independência económica. Estava no último ano do curso. Sou engenheira química. Mas, apesar 
de ter feito um estágio neste ramo, acabei por ir para o ensino. Quando fiz o estágio em 
engenharia, no meu último ano de curso, já dava aulas. Não gostei do estágio, mas gostei de dar 
aulas. Acabei o estágio em Química e perguntaram-me se eu queria ficar na carreira e eu escolhi 
o ensino. Se calhar fiz mal… (risos). 
 
Nessa altura o trabalho em laboratório era diferente: muito monótono e tradicional.  
 
Comecei a dar aulas e logo no segundo ano fui para Cabo Verde como cooperante. 
 
Bloco C: Processo de acesso à Cooperação 
 
A.C: Antes de iniciar as funções como cooperante tinha algum vínculo à função pública? 
F.: Era professora provisória. Tinha sido colocada em mini-concurso. 
 
A.C: Que entidades contactou quando decidiu ir cooperar para África? 
F.: Fui ao Gabinete de Cooperação, cá em Lisboa, julgo que nessa altura funcionava na Av.ª da 
Liberdade. Mas, antes disso, o meu primo que era Director Geral do Ensino, cargo que na altura 
era logo a seguir ao de Ministro da Educação, aliciou-me a ir para lá. Ele trabalhava na cidade 
da Paria e tinha toda a parte administrativa do Ministério da Educação sob a sua 
responsabilidade. 
 
Na altura havia falta de professores de Matemática e de Físico-Química. Também, ele queria 
que fossem professores que de alguma forma ele conhecesse. Fui eu e mais uma amiga. Depois 
conheci um outro colega, que aliás já tinha feito cooperação. O Zé Carlos. 
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Quando cheguei aos Serviços de Cooperação o meu nome já constava na lista dos cooperantes 
que iriam seguir para Cabo Verde. Digamos que foi um contacto privilegiado.  
 
A.C.: Recebeu todas as informações /apoios que julgou necessários? 
F.: Sim, primeiro porque tinha lá família e depois porque, em termos de funcionamento de 
escola, já conhecia mais ou menos o que se estava a passar.  
 
Depois fui à Embaixada de Cabo Verde fazer todos os papéis que eram necessários. Fui ao 
Instituto de Medicina Tropical fazer as vacinas obrigatórias.  
 
A.C. Que tipo de preparação profissional realizou antes de ir?  
F.: Nada em particular. Levei livros; não levei acetatos. Aliás, eu no ano anterior ao da ida, tinha 
estado a dar os programas do Ensino Unificado e do Complementar e os programas que eu fui 
encontrar, foram os programas que eu dei quando era estudante. Já estava familiarizada. Levei o 
que tinha à mão. 
 
A. C.: Porque decidiu enveredar pela Cooperação?  
F.: A minha família é cabo-verdiana. A minha mãe é cabo-verdiana, a minha família é toda de 
lá. Na altura a seguir ao 25 de Abril eu assumi uma posição muito activa, muito à esquerda e 
nessa base voltei. Por um lado era a procura das raízes; por outro, eu tinha vontade de viver um 
ano em Cabo Verde. 
 
A.C.: Como imaginava a África que iria encontrar? 
F.: Eu já conhecia Cabo Verde. Já lá tinha ido de férias. Tinha vivido lá períodos superiores a 1 
mês. Adaptei-me facilmente ao clima; se fosse para a Guiné teria sido mais complicado. 
 
A.C.: Foi sozinha ou com a família? 
F.: Fui sozinha, sem família, mas com uma amiga. Fiquei na cidade da Praia. 
 
A.C.: Então e onde é que ficou alojada? 
F.: Fiquei alojada num bairro novo. Havia um prédio que, nessa altura, era destinado aos 
cooperantes portugueses. Tínhamos uma casa, com água e luz gratuitas. Também não 
pagávamos renda. Eu partilhava o apartamento com mais duas colegas. O apartamento estava 
mobilado e tinha boas condições. Tinha loiças, roupas de cama, etc. 
 
Comíamos em casa, porque eu até gostava de comer em casa. Não havia grande variedade 
alimentar, mas havia o essencial e não faltavam bens alimentares.  
 
Havia 2 ou 3 restaurantes, que não eram caros. Havia uma estalagem onde, às vezes, comíamos. 
Mas, lembro-me que havia 2 ou 3 tascas onde comiam os funcionários de outras ilhas que lá 
estavam a trabalhar, mas era uma coisa com pouca variedade. Havia dias que não havia nem 
carne, nem peixe. Era o ovo estrelado que substituía a carne ou o peixe. 
 
O peixe era-nos vendido à porta e sempre fresco. Havia sempre linguados, porque eles não 
comem os linguados; eram baratíssimos. Havia mais dificuldades na carne, porque eles não 
sabiam retalhá-la. Partiam-na em bocados e nós depois é que fazíamos os bifes. 
 
Como havia falhas de água, nós enchíamos os depósitos. Tínhamos sempre electricidade, se 
bem que ela só chegasse a algumas casas. Agora sei que falta a electricidade. 
 
A.C.: Conhecia as finalidades e os objectivos inerentes aos programas do governo para a 
área da educação? 
F.: Não me preocupei muito com isso, porque como sabia as condições e tinha tudo garantido, 
não me preocupei com mais nada. Nessa altura eu tinha 23 anos (risos) e tinha outras 
perspectivas de vida. Não me preocupei com as finalidades. Digamos que sabia o mínimo. 
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A.C.: Como obteve essas informações, esse mínimo de que falou? Pelo ME ou pelo MNE? 
F.: Pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque o Gabinete de Cooperação pertencia a 
esse Ministério e por outro lado, pelo meu primo. 
 
A.C.: Conhecia a estrutura/ funcionamento dos serviços de Cooperação? Se houvesse 
algum problema como é que o resolveria? 
F.: Não. Mas se houvesse algum problema logo se resolveria. Havia sempre a Embaixada e eu 
tinha família em Cabo Verde. 
 
Bloco D: A construção da figura de professor cooperante 
 
A.C.: A partir de que momento se considerou cooperante?  
F.: Quando cheguei lá… (silêncio). Quando comecei a trabalhar.  
 
A.C.: Localmente existia um grupo social activo que se poderia identificar como 
“Cooperantes”? 
F.: Sim havia, sobretudo portugueses. Penso que no liceu deveria haver 1 ou 2 brasileiros.  
 
Quando nós chegámos houve uns colegas que nos foram buscar ao aeroporto. Foram-nos dar as 
boas-vindas, julgo que também foi alguém da embaixada e do Ministério cabo-verdiano, se não 
estou em erro. 
 
Senti que havia uma diferença. Nós éramos sempre os cooperantes…éramos vistos como um 
grupo à parte…um grupo privilegiado…toda a gente nos conhecia como os cooperantes… 
 
A.C.: Se tivesse que traçar um perfil de professor cooperante como o faria? 
F.: Acho que posso traçar dois perfis: um, que se pode aplicar ao cooperante que ia apenas com 
a missão económica, o de ganhar dinheiro; e o outro, que se aplica ao cooperante que queria 
ajudar e que ia com outro espírito de missão. Os primeiros tinham uma postura diferente.  
 
Eu, o Z. e a A., integrávamos o grupo dos militantes, dos que tinham outros ideais: o da ajuda, 
da solidariedade. Não nos metíamos na política local. Falávamos com as pessoas. Na altura 
havia o PAIGC e havia também linhas divergentes, como a dos trotskistas. No liceu, os alunos 
dos últimos anos eram contestatários às linhas de actuação do PAIGC. Contestavam, ainda, a 
direcção do liceu. 
 
É evidente que este sentido de solidariedade, esta outra dimensão da cooperação, tinha também 
a ver com o meu percurso político cá. Tinha militado na esquerda e queria ir ajudar uma nação 
nova que se estava a formar.   
 
Também é preciso referir que havia cooperantes que tinham deixado uma má imagem junto dos 
alunos. Havia gente que não preparava as aulas (risos). O nosso grupo funcionava bem; agora na 
Matemática, um preparava as aulas, o outro não. Os alunos não gostavam dele. Dava-se 
continuidade à imagem negativa dos cooperantes. Nesse ano a imagem melhorou um pouco e no 
ano seguinte sei que os cooperantes trabalharam melhor e foi-se esbatendo essa má imagem.     
 
A.C.: Havia algum tratamento especial por parte da direcção da escola? 
F.: Sim. Tratava. Eu tive um privilégio, é que eu era prima (risos) do Director Geral, portanto… 
(risos). Depois a minha prima era a subdirectora do liceu (risos). Apesar de tudo não havia um 
tratamento especial para a minha pessoa. Éramos todos tratados da mesma forma. Ela tinha 
muito cuidado no sentido de não discriminações e não tratar bem este ou aquele, mas todos por 
igual.   
 
A.C.: Como era tratado pelos restantes professores? 
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F.: Havia uma boa relação entre nós. Em relação aos professores cabo-verdianos é de referir que 
tinham bastante formação. Eram professores que tinham feito estágio. Muitos tinham estudado 
em Portugal e eram pessoas antigas que já lá estavam, ou seja, já eram professores antes do 25 
de Abril. 
 
Em termos de ensino a seguir ao 25 de Abril, não houve assim uma fuga de quadros… Os 
quadros cabo-verdianos mantiveram-se lá. As pessoas foram ocupar outras posições.   
 
A.C.: Como eram as relações com a Embaixada ou com outros organismos? 
F.: Contactei com a nossa embaixada, mas nessa altura a filosofia era “tudo ao monte e fé em 
Deus”. Havia uma grande proximidade. Se precisássemos de alguma coisa pedíamos à 
embaixada. Aliás não era o meu caso e de mais 2, mas, na generalidade havia cooperantes mais 
reivindicativos, que iam à procura de melhores condições económicas, queriam era ganhar 
dinheiro e portanto esses faziam muitas reivindicações. A mim isso passava-me ao lado. 
 
A.C.: Acha que havia diferenciações entre os professores cooperantes portugueses e os de 
outras nacionalidades? 
F.: No ensino não havia cooperantes estrangeiros. Havia um brasileiro, se não estou em erro, 
mas já não me lembro. Não havia cooperantes de outras nacionalidades no liceu. Penso que só 
chegaram ao ensino algum tempo depois. 
 
No ensino dominavam os portugueses e éramos muitos. Só na área das Ciências devíamos ser 
uns 8. O liceu era enorme e estava cheio de alunos.  
 
As principais diferenças estavam na diferença salarial e não na social. Os do PNUD/ONU 
ganhavam muito mais; havia chineses que andavam sempre numa carrinha e que não conviviam 
com ninguém, nem com a população, talvez por causa da língua e por causa do próprio regime 
político deles. 
 
Os alemães e russos não se misturavam. Era só o “bom-dia” ou o “boa-tarde”. Eram muito 
formais. Não estavam na educação. 
 
Os cubanos estavam na área da saúde. Eram controlados por alguém. Eles não queriam voltar 
para Cuba (risos). Misturavam-se nas festas. Alguns (algumas) arranjaram namoradas (os) e não 
queriam voltar, mas lá tinham que regressar. Havia um médico em S. Nicolau que não queria 
regressar, mas lá foi obrigado.  
 
Os brasileiros também se misturavam, mas não estavam na educação.  
 
Bloco E: As representações das funções 
 
A.C.: O que foi para si ser professor cooperante? 
F.: Fui como professor cooperante, porque queria ir ajudar um país que se estava formar... 
ensinar… 
 
A.C.: Sentiu-se professor cooperante ou apenas professor? 
F.: Senti-me professor cooperante. 
 
A.C.: Acha que, em termos sociais, os cooperantes eram reconhecidos como um grupo 
social diferenciado? 
F.: Sim. Nós tínhamos um transporte que nos ia buscar à porta para nos levar para o liceu; isso 
era por volta das 7 h da manhã. No regresso apanhávamos um autocarro, que se chamava 
“Solidariedade”, porque tínhamos horários desencontrados. Os autocarros eram pequenos e até 
havia um passe, que nós pagávamos.  
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Tínhamos apartamento com água, luz de borla. Nessa altura, não havia lojas específicas para os 
cooperantes e nem sequer havia o cartão de cooperante, como houve, por exemplo na Guiné. 
Eram lojas tradicionais do comércio. 
 
Ou seja, estas pequenas coisas eram privilégios. Mas se fizermos comparações com os 
cooperantes que estavam lá pelas Nações Unidas, já a situação muda de figura. Esses 
cooperantes ganhavam imenso e podiam ser considerados cooperantes de primeira. 
 
A.C.: Qual foi a sua maior atracção perante a Cooperação? E o maior receio? 
F.: Atracção…Tinha uma certa responsabilidade…Era o 2º ano que dava aulas e como tinha 
pouca experiência e não tinha feito, ainda, o estágio, era um desafio para mim. Tinha medo de 
falhar. Outro tipo de medos não tinha. 
 
Eu estava a prepará-los bem, a ensinar bem. A minha colega sofreu mais do que eu, porque isto 
também tem a ver com os feitios das pessoas. Ela era mais preocupada e pensava que não sabia 
o suficiente para ensinar, portanto preocupava-se mais do que eu. Eu tinha essa preocupação 
mas de outra forma. 
 
A.C.: Que papel desempenhou, enquanto cooperante, entre uma Metrópole colonizadora e 
as ex-colónias?  
F.: Eu tinha a perspectiva de que o país era pobre, que não tinha as condições ideais que alguns 
cooperantes reivindicavam. Por isso não reivindicava nada, porque achava que tinha as 
condições necessárias para dar o meu contributo ao desenvolvimento do país.   
 
Por outro lado, os alunos gostavam de nós e queriam aprender. Estabeleceu-se uma boa relação 
pedagógica, o que facilitou o nosso trabalho. Eles também sentiam que os cooperantes estavam 
ali para ajudar e para ensinar.  
 
O meu papel era o de quem estava ali para colaborar e ajudar. Na minha turma de 6ºano 
(10ºAno) tinha uma prima que me tinha que tratar por professora (risos). Era complicado. Eu 
era muito nova. Os alunos eram meus conhecidos. Fora das aulas tratavam-me pelo diminutivo 
e dentro da sala por professora; de vez em quando lá saía o diminutivo (risos). Era complicado 
(risos). 
 
A.C.: Sentiu que tinha alguma missão em particular? 
F.: Em especial…não …Eu tinha era preocupação de ensinar bem. Lidava com alunos do ensino 
secundário muito bons, espertos, com boas notas. Quando os alunos chegavam ao secundário 
eram bons, quer fossem de famílias ricas ou não. Eles tinham que ser preparados porque iriam 
ingressar numa faculdade. 
 
A.C.: Os alunos do liceu pertenciam à elite? 
F.: Não se pode dizer propriamente isso. Havia de tudo. Até ao antigo 5º ano (9º actual) era 
como aqui: generalizado. A partir do 6º ano, eles tinham que ter condições económicas. Havia 
alunos entre os mais desfavorecidos economicamente, que eram bons alunos e que chegavam a 
este nível. A elite…podia ter dinheiro, mas se não tivesse capacidade não tinha sucesso escolar.   
 
Nessa altura também não havia uma elite como há actualmente. Agora há uma elite de políticos, 
de pessoas muito ricas. Digo isto, porque tenho ido frequentemente a Cabo Verde. Agora há 
uma grande diferença: casas boas no meio daquela pobreza, carros bons; nota-se, porque lá não 
passa despercebida; em termos económicos, o país cresceu e isso gerou uma classe média alta, 
que em 1978 não existia. 
 
Mas se falar com a minha colega, a que foi comigo, ela tinha uma opinião diferente. Ela achava 
que havia gente muito pobre e gente muito rica. Mas, de qualquer forma não havia a diferença 
social como há agora.  
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Na cidade da Praia havia um conjunto de casas no centro, da administração colonial e que foram 
ocupadas pelas pessoas do governo (risos) … quer dizer a administração colonial partiu e os 
governantes ocuparam esse espaço, o que é natural (risos). Essa minha colega era contra isso 
(risos).  
 
A.C.: Que papel desempenhou em termos de desenvolvimento do capital humano? 
F.: Só lá estive um ano (risos)! Nesse ano esforcei-me e dei o meu melhor. Fiz o melhor que 
podia e com as condições que tinha. 
 
 
Bloco F: Lógicas de acção 
 
A.C.: Adaptou-se bem à profissão? 
F.: Sim. Fiquei a dar aulas no único liceu que havia na Praia, o antigo liceu colonial Domingos 
Ramos.  
 
Eu tinha um horário de 28 horas lectivas. Trabalhava de manhã e de tarde. Tinha uma turma de 
alunos mais novos, com 13 anos, correspondente ao 7º ano; depois tinha turmas que 
corresponderiam ao 10º ano. Nessa altura ainda não havia 12º ano em Cabo Verde. A minha 
colega tinha as turmas do 11º ano. Os outros colegas tinham poucas turmas, mas com alunos 
mais novos 
 
As turmas do ensino secundário tinham uma carga horária muito grande, porque havia aulas 
laboratoriais, como havia antigamente. Havia Físico-Química e depois havia a parte do 
laboratório. Por isso eu tinha uma série de horas, de manhã e de tarde.  
 
As aulas começavam muito cedo e iam até às 13 horas. Depois, as aulas práticas eram à tarde. Já 
não me lembro se tinha aulas ao sábado de manhã, mas é bem provável, dada a carga horária 
que as turmas tinham. 
 
A.C.: Dava apenas aulas ou exercia outras funções? 
F.: Dava aulas. As turmas eram enormes, tinham entre 35 a 36 alunos. Era bem capaz de haver 
turmas que rondassem os 40 alunos. Eu tinha uma turma com 36 alunos que equivalia ao nosso 
7º ano de escolaridade. 
 
Fazíamos passeios de estudo com os alunos. A URSS tinha dado uns camiões militares velhos e 
outras coisas militares ao Ministério da Educação. O Ministério utilizava-os como transporte. 
Nós íamos nesses camiões com os alunos para os passeios de estudo. Eram camiões de caixa 
aberta e como aquilo não servia para mais nada lá íamos nós naquilo (risos). Íamos para a praia 
com as turmas; organizávamos piqueniques; íamos lá passar os dias; contribuíamos para a 
formação cívica deles. Estas actividades eram no final do período, nos últimos dias de aulas. Os 
alunos alinhavam todos. Os professores cooperantes não, só o nosso grupo. 
 
A.C.: Como eram as condições de trabalho? Como eram as escolas locais? 
F.: O liceu estava em óptimo estado. Tinha tudo, ou seja as condições físicas do imóvel eram 
boas. Era a única escola secundária da ilha. Tinha equipamentos muito sofisticados para os 
laboratórios, porque nessa altura todos os países davam muita coisa, em termos de cooperação. 
 
Encontrei muita coisa amontoada, com informações em alemão e uma das coisas que andei a 
fazer, quando cheguei foi a de ajudar a montar o laboratório. Desencaixotámos os equipamentos 
e começámos a estudar o seu funcionamento. 
 
Os alunos tinham material didáctico: livros, cadernos, lápis. 
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Apesar das carências económicas os alunos andavam calçados com um chinelo no dedo. Os 
mais pequenos tiravam os chinelos e alinhavam-nos ao lado da carteira, porque estavam 
habituados a andar descalços. Andavam de bata. Também temos de ver que só havia um liceu e 
era pouca população. Apesar de haver pouca água os alunos andavam sempre impecáveis. As 
pessoas sabem trabalhar com pouca água. Não a desperdiçam. 
 
Não havia cantina e os alunos comiam em casa. 
 
Na sala de professores havia uma cafeteira de café e um bolo que alguém fazia e vendia. Nós 
tomávamos café e comíamos uma fatia de bolo. 
 
A.C.: Sentiu-se recompensado pelo exercício das suas funções? 
F.: Sim, sobretudo pelo ambiente que se criou entre professores e alunos. Gostei muito desta 
experiência. Posso até dizer que tive os alunos mais bem comportados ao longo desta minha 
carreira docente. Os alunos respeitavam os professores; estavam motivados; os mais pequenos 
ainda andavam de bata; levantavam-se quando nós entrávamos; era uma outra realidade. Agora 
sei que já não é assim, que mudou tudo. 
 
Em termos financeiros também compensou, porque nós tínhamos dois ordenados (o de lá e o de 
cá). Lá tínhamos um ordenado igual aos dos professores cabo-verdianos e depositavam-nos, no 
banco, em Portugal outro ordenado. Era muito. 
  
A.C.: Pensa que o exercício da sua profissão ao serviço da Cooperação constituiu uma 
oportunidade de progressão na sua carreira? 
F.: Sim, porque o tempo de serviço contou para a minha progressão na carreira. 
 
A.C.: Sentiu satisfação no exercício da docência? 
F.: Sim. Gostei muito de dar aulas lá; de lidar com os alunos; a motivação deles; apesar de 
serem turmas maiores, o comportamento deles era bom, porque queriam aprender…O ambiente 
que se gerou…  
 
Eu mantive boas relações e isso facilitou o meu desempenho profissional; eu tinha trabalho na 
mesma, a preparar as aulas, mas depois a relação pedagógica estabelecida facilitou o trabalho. 
Eu já tinha dado aqui o 10º ano, mas com um programa novo; lá tive que preparar tudo de novo, 
porque não tinha dado esse programa. 
 
A.C.: Viveu algum dilema, pessoal em particular? 
F.: Não. 
 
A.C.: Como era o seu quotidiano? O contacto com as populações influenciou o seu 
exercício profissional? 
F.: A cidade não era muito grande e havia uma grande proximidade. Encontrávamo-nos todos 
no mesmo sítio. Havia um jardim público, que era a Pracinha e ao fim do dia estava lá toda a 
gente: os ministros, as mulheres dos ministros, o povo, nós, todos… 
Tomávamos uma bebida no mesmo sítio, onde serviam bicas. 
 
Nós éramos bem tratados pela população em geral, porque isso também tem a ver com a 
população cabo-verdiana que tem um espírito afável. Nós passeávamos imenso e às vezes íamos 
às casas dos alunos que nos convidavam, fora da vila e lá íamos passar o fim de semana…isso 
tem a ver com o espírito afável. Em Cabo Verde há a preocupação de receber bem as pessoas.  
 
Íamos às festas que havia (risos). Convivíamos com as populações. Nessas festas 
encontrávamos toda a gente (professores, alunos, outras pessoas). Era muito giro (risos). 
 
A.C.: Como eram as suas relações com os órgãos de gestão? E com os outros professores?  
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F.: Mesmo, com aqueles que eram mais reivindicativos e neste caso estou a falar dos 
cooperantes, dávamo-nos bem.  
 
A.C.: Quando surgiam conflitos como eram ultrapassados? 
F.: Às vezes havia cooperantes com quem me dava pior e podia haver uma outra trica, mas não 
era nada de excepcional. Discutia-se acerrimamente sobre determinadas questões, dada a 
conjuntura política da época, mas não havia nada de especial. Era sempre o mesmo tipo de 
conversa. Nunca ninguém deixou de se falar. 
 
Nós quando fomos éramos um grupo, mas depois o grupo acabou por se dividir um bocado. Eu 
e mais dois colegas andávamos sempre juntos; tínhamos mais afinidades entre nós. Os outros 
davam-se entre eles. Às vezes lá nos encontrávamos em conjunto.  
 
A.C.: Havia algum coordenador de disciplina que pudesse intervir em situação de 
conflito? 
F.: No fundo nunca houve conflitos graves. No entanto havia um coordenador, até porque nós 
tínhamos 3 horas para reuniões onde estávamos todos com o coordenador e onde se 
planificavam as aulas. 
 
Já não me lembro se o nosso coordenador disciplinar era ou não português…estou a lembrar-
me…acho que era cabo-verdiano. Havia professores cabo-verdianos muito novos e havia os 
mais antigos. Os mais novos tinham pouca formação e estavam, sobretudo, em Educação Física. 
No meu grupo disciplinar havia um colega mais novo, com pouca formação. Havia um padre 
(risos) que era o coordenador…estou a lembrar-me (risos) que tinha poucas horas e que era o 
coordenador. 
 
Reuníamos semanalmente e preparávamos as aulas em conjunto. Trocávamos materiais. 
Estávamos sempre nos laboratórios. 
 
Como estávamos mais ou menos divididos por anos de escolaridade, acabávamos por ter pouca 
coisa em comum. Nós nas reuniões apoiávamos os colegas mais novos, na elaboração de testes 
e de exames.   
 
A.C.: O que pensa do facto dos sistemas educativos destes países serem muito similares ao 
português? 
F.: O que existia era igual ao português, mas anterior ao 25 de Abril. Era a mesma estrutura; 
havia exames…era igualzinho…Havia o antigo 3º, 4º e 5º anos (7º, 8º e 9ºanos); depois fazia-se 
exame e iam para o 6ºano (10º). Havia a secção de Letras e de Ciências com as respectivas 
alíneas. Havia exames, com provas escritas e com as orais. Os que estavam no 7º ano (11ºano) 
faziam o exame. Portanto era o modelo antigo; não mudaram nada. 
 
Depois é que se introduziu a terminologia “unificado” e “complementar”. Aqui em Portugal já 
se tinha avançado com essa terminologia.   
 
Eu acho que eles fizeram bem (risos) em manter essa estrutura, porque era preciso mudar tudo e 
montar uma estrutura nova que ainda não existia. Portanto, era preciso tempo para montar esses 
novos alicerces. E enquanto se preparavam para montar esses novos alicerces mantiveram o que 
já conheciam. Depois é que mexeram nisso. Acho que fizeram muito bem. 
  
A.C.: Sentiu algum tipo de conflito decorrente dessa situação? 
F.: Não. Eu adaptei-me bem. Lidava bem com isso. Por outro lado tentava desempenhar bem as 
minhas funções. Por exemplo, o facto de lidar com alunos com dificuldades económicas, isso 
não influenciou a minha avaliação. O sistema de avaliação era igual ao nosso. As notas 
reflectiam o que eles sabiam. Fazíamos os testes como os faríamos aqui. Não havia problemas 
disciplinares, nem de comportamento.  
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A.C.: Como eram os programas? E os manuais? Similares aos portugueses? Diferentes? 
F.: Havia programas antigos de Portugal. Utilizámos esses programas que estavam em vigor 
para os 3º, 4º e 5º anos antigos, correspondendo ao actual 7º, 8º e 9º anos do Ensino Básico.  
 
Os manuais utilizados eram os antigos e eram os que se utilizavam em Portugal. Eu fui logo a 
seguir à Revolução e era natural que as coisas assim acontecessem. Utilizava-se o que havia. O 
governo não tinha mexido em nada. 
 
Ninguém reclamava, porque a forma como a escola estava organizada, transmitia segurança; a 
escola funcionava bem; a directora tinha aquilo a peito. Aliás os alunos reivindicavam e diziam 
que aquilo era muito à moda antiga; eles diziam que havia disciplina a mais; era o sistema 
antigo (risos).  
  
A.C.: Como percepcionou as políticas educativas no país em que exerceu a Cooperação? 
Similares às portuguesas? Diferenciadas? Híbridas? 
F.: Como eu estava a dizer tinha decorrido muito pouco tempo para se fazer qualquer coisa. 
Portanto, era tudo similar ao sistema português. Note-se que a seguir ao 25 de Abril não houve 
fuga de quadros, como se verificou em algumas ex-colónias. Os professores cabo-verdianos 
mantiveram-se.  
 
Como já disse, a seguir ao 25 de Abril, muitos quadros que saíram do ensino foram ocupar 
outros lugares. O meu primo, cuja família é toda de S. Vicente, e que era professor de Físico-
Química, também veio para o liceu e como tinha experiência de gestão foi para o Ministério da 
Educação, como Director Geral. Foi ele quem levantou o Ministério. Houve professores que 
estavam no Liceu e que foram ocupar outros lugares nos diversos ministérios.  
 
Foi por essa altura que se começou a trabalhar numa nova estrutura orgânica do ministério e no 
próprio sistema educativo. 
  
Agora sei que há universidades privadas. Os filhos da elite andam nas melhores escolas. A 
minha família, ou seja os meus sobrinhos estão no liceu público. Sei, também, que os 
professores são mal pagos e os que podem não ficam no ensino. Não há privilégios de redução 
de horário da componente lectiva. 
 
A grande preocupação era, naquela altura, as bolsas de estudo. Os alunos queriam fazer aquela 
formação e depois prosseguir estudos. Eles queriam ter uma bolsa de estudo. Não grandes 
preocupações com pedagogias, políticas educativas, etc.… 
 
Nós tínhamos que preparar os alunos porque eles a seguir iriam para a URSS, China, Cuba, 
Portugal, outros países… Os alunos preocupavam-se em ter boas notas. Quando chegavam a 
esses países tinham m ano para aprender a língua. 
 
A.C.: Lembra-se como era feita a atribuição dessas bolsas de estudo? 
F.: Sim, sim. O meu primo estava metido nisso. Fazia parte da equipa. Nessa altura havia uma 
grande fartura de bolsas; agora não. Havia bolsas para vários países e é claro que toda a gente 
queria vir para Portugal. Havia aí muita confusão. Falavam muito; diziam que havia os 
privilegiados, dizendo que a atribuição dependia dos conhecimentos de cada um. 
 
Ou seja, diziam que as bolsas para Portugal dependiam de laços próximos; os outros iam parar 
sabe-se lá onde. Havia mesmo muita gente a dizer isso. O meu primo é que fazia essa 
distribuição e eu conhecendo-o como o conheço, não acredito que existissem benefícios para 
quem quer que fosse.  
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Até dou um exemplo. Ele tinha 4 filhos e um foi para a URSSS; outro para a RDA e uma, veio 
para Portugal, por mérito próprio, porque era muito boa aluna e tinha umas notas excelentes. 
Ora se se praticasse o que se dizia, os filhos dele tinham vindo todos para Portugal.  
 
O critério principal residia no mérito de cada aluno, no seu desempenho e nos seus resultados. 
Não existiam as “cunhas”. Actualmente há poucas bolsas, mesmo para os muito bons alunos e 
para já têm que ter recursos económicos. Naquela altura para ganharem a bolsa tinham que ser 
mesmo muito bons alunos.  
 
Portugal era o país mais procurado, seguido do Brasil e dos Estados Unidos. Isto também passa 
pela questão linguística. 
 
Bloco G: Avaliação global do serviço prestado como cooperante 
 
A.C.: Depois de a ouvir atentamente gostaria que me fizesse uma avaliação global do seu 
percurso. 
F.: Faço uma avaliação global positiva em termos de trabalho e sobretudo gratificante em 
termos de relações humanas. Foi gratificante por ter trabalhado com aquele tipo de alunos. Eles 
olhavam-nos assim… ao princípio …com um ar…, mas como eu era prima da directora e tinha 
dois primos na sala de aula pensava que era disso; mas afinal, resultava da má experiência que 
eles tinham tido com outros professores cooperantes.  
 
Eles tinham tido uma má experiência com outros professores cooperantes, porque foram mal 
tratados. Havia um colega de Matemática que atirava o giz à cabeça dos alunos e o apagador, 
etc.… Eles tinham tido essa má experiência. Depois viram que nós éramos diferentes. 
 
Houve cooperantes com muito má qualidade que passaram por lá. Quando nós chegamos havia 
essa má imagem. Aliás o meu primo quando me contactou falou-me dessa má experiência que 
tinha tido com alguns cooperantes e daí a necessidade de contratar gente que conhecessem.  
   
A.C.: Se tivesse de resumir numa frase a sua experiência como cooperante o que diria?  
F.: Uma frase… a minha experiência (risos) …sei lá …Foi gratificante em termos gerais e 
pessoais. 
 
A.C.: Gostaria que se referisse aos seus contributos neste processo. 
F.: Acho que me esforcei por contribuir para uma aprendizagem positiva por parte dos alunos. 
Como eu já conhecia o país, já conhecia aquela realidade era diferente. Nessa altura, aqui em 
Portugal, as escolas estavam todas em polvorosa.  
 
O facto de eu conhecer o país e as pessoas até me deu mais responsabilidade, porque eu não 
queria ficar com uma má imagem (risos). 
 
Os alunos de facto eram muito bons, tanto que muitos prosseguiram estudos e vieram a ocupar 
cargos no governo. Voltaram a Cabo Verde, falo com eles, quando os encontro. Alguns estão 
mais próximos da minha família, que é da zona de Barlavento, apesar de ter família em Santiago 
e na Praia.  
 
A.C.: Porque é que não ficou em Cabo Verde, sendo cabo-verdiana de origem? 
F.: Não fiquei, porque fui para ficar apenas um ano. Esse era o meu objectivo. Nessa altura 
ainda não tinha o estágio. Tinha outros problemas pessoais para resolver e fui só para ficar um 
ano. Depois as coisas engrenaram-se, aqui, de outra maneira e nunca mais pensei em ir. Quer 
dizer, continuo ligado a Cabo Verde, porque tenho uma casa na Baía das Gatas, em S.Vicente. 
 
A.C.: Considera que houve aspectos menos positivos durante o período em que exerceu as 
funções como cooperante? 
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F.: Nenhum, não me lembro (risos). Já passaram tantos anos… (silêncio) Penso que se tivessem 
havido momentos negativos ou problemas maiores teriam ficado marcas e eu lembrar-me-ia, 
certamente, delas.  
 
O único aspecto assim mais negativo que eu me lembro, é de facto a má imagem que alguns 
cooperantes deixaram, porque não queriam preparar as aulas, ou porque não mantiveram uma 
boa relação pedagógica com os alunos. Muitos queriam apenas ter os privilégios e esqueciam-se 
que os cabo-verdianos também são exigentes… 
 
Desde que os cooperantes fossem com boas intenções eram bem tratados. Mas havia quem não 
fosse e estragava tudo; piorava o quadro. 
 
A.C.: O que acha que as entidades tutelares poderiam fazer para melhorar a Cooperação 
na área da educação?  
F.: Desde que lá estive até aos anos noventa ocorreu uma grande explosão escolar. Isto também 
tem a ver com o crescimento populacional. Cabo Verde tem uma população muito jovem. 
Antigamente os miúdos tinham acesso à escola primária, depois ao 2º ciclo e só alguns iam 
depois para o liceu; agora há muito mais oferta, o que significa que o ensino também se 
democratizou e chegam mais facilmente ao secundário. 
 
O ensino massificou-se. Em 1990, quando fui à cidade da Praia, fiquei de boca aberta com 
tantas escolas; quando eu lá estivera só havia um liceu, em toda a ilha. Agora há…não sei 
quantas escolas…; há escolas secundárias por toda a parte; há uma explosão escolar. 
 
É claro que isto trouxe a degradação do ensino. Os professores não têm formação; faltam 
professores; é como eu digo, é como aqui, a escola massificou-se; a qualidade perdeu-se. Há, 
neste momento, escolas privadas. Isto trouxe diferenças entre as escolas. Em S. Vicente, há um 
liceu dos mais antigos onde toda a gente quer pôr os filhos. Na Praia também há um liceu 
privado onde estão os melhores professores e portanto com muita procura e depois há outras 
ilhas, como o Sal, onde há gente com dinheiro e que consegue pôr os miúdos em Santiago para 
terem melhor preparação. 
 
Há uma população muito jovem e de facto tem-se investido muito na educação. Cabo Verde tem 
muitos licenciados, mestres e doutorados. 
 
Há escolas profissionais; há formação para o turismo, uma das áreas do futuro. Não sei porquê, 
mas essas escolas são privadas. 
 
Acho que o tipo de cooperação que se fez logo a seguir ao 25 de Abril e alguns anos depois fez 
sentido. Agora, depois do que acabei de referir, faz sentido, existir uma cooperação com um 
maior investimento na área da formação e da avaliação externa. 
 
Há muitos professores cabo-verdianos mal preparados e que necessitam de formação. 
O que se poderia fazer era estabelecer mais acordos de cooperação entre os dois países para a 
formação. Penso que com as mais-valias que temos em Portugal, poderíamos dar esse apoio. Há 
a facilidade da língua, há materiais… 
 
Bloco H: Validação da entrevista 
 
A.C.: Pretende acrescentar alguma coisa que não tenha referido?  
F.: Acho que Cabo Verde tem sido um país que tem sabido gerir as ajudas externas que tem 
recebido, a todos os níveis. Por exemplo, uma pessoa que lá vá e que nunca lá tenha estado 
perguntará: do que é que esta gente vive? Não há nada; só se vêem pedras; pouca agricultura; 
qual é a riqueza? 
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Mas de facto, é preciso ter recebido muitas ajudas e ter sabido geri-las para aquilo para estar 
como está; para se conseguir que as coisas estejam como estão, para evitar a fome, sem 
recursos. 
 
Culturalmente notam-se contradições apesar de existir um regime aberto, mais democrático; 
pretende-se que as pessoas criem e desenvolvam os seus pequenos comércios e isso claro 
permitirá a um grupo social crescer, ter melhores condições sociais e económicas e 
consequentemente haver mais clivagem social.  
 
Os governantes têm gerido bem as ajudas externas. Há pouco tempo e não sei se para o bem ou 
para o mal, vi as estatísticas e o país saiu do limiar da pobreza, o que significa que as ajudas a 
curto prazo vão diminuir. Como não há mais nada têm que se agarrar ao turismo. 
 
A.C.: Quer juntar alguns materiais que considere relevantes para esta investigação? 
F.: Neste momento não. 
 
A.C.: Só para terminar qual é a origem do seu apelido? 
F.: Conta-se que vem da Irlanda. Um navio terá naufragado e os tripulantes terão ficado por 
Cabo Verde. A minha família tem 3 ramos: os Spencer de S. Nicolau, os da Boavista e os de S. 
Vicente; depois ramificou-se (risos). Isto depois de umas pesquisas feitas por um primo que é 
licenciado em História.   
 
A.C.: Acha que a realização da entrevista decorreu como tinha previsto? 
F.: Sim. 
 
A.C.: O que achou da entrevista? 
F.: Foi agradável. 
 
A.C.: E deste trabalho que lhe está subjacente? 
F.: Acho que é importante estudar e avaliar a cooperação, aliás é fundamental. Acho que nós 
nunca fazemos a avaliação dos projectos e isso é essencial. Tiram-se conclusões. Aprende-se e 
podem-se alterar situações. 
 
Nós não temos a cultura da avaliação e a avaliação é essencial, porque se descobrem coisas que 
são essenciais. 
 
A.C.: Quer indicar-me um cooperante para a próxima entrevista? 
F.: Posso tentar arranjar o contacto do Z.C. Sei que está para Torres Vedras.   
 
A.C.: Muito bem. Muito obrigada pelo tempo que me dispensou. 
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Anexo nº10: Cartas enviadas 
 

Ex.ª Sr.ª Directora do GAERI 
                                                                      Ministério da Educação: Avª 5 de Outubro -Lisboa 

 
Eu, Maria Arlete Pereira da Cruz, doutoranda em Ciências de Educação, especialidade de 

Administração Educacional, pela Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da 

Universidade de Lisboa, venho por este meio expor a Vª Ex.ª o seguinte: 

� Encontro-me a elaborar a tese de doutoramento, sob orientação do Professor Doutor 

Natércio Afonso da Faculdade em epígrafe. 

� A temática da tese gira em torno da Cooperação Portuguesa, na área da Educação, com 

o título: A transnacionalização das políticas educativas: itinerários da 

cooperação portuguesa em Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe. 

� O período de estudo cobrirá 28 anos de Cooperação Portuguesa, ou seja, entre 1974 e 

2002.   

Este estudo pretende colmatar lacunas existentes na área das Ciências de Educação, na 

medida em que se reporta a um período vasto de mudanças significativas no domínio 

educacional, bem como constituir matéria para produção de conhecimento científico na área da 

Administração Educacional.  

Por outro lado, pretendemos pôr em relevo os contributos de diversos professores que 

prestaram funções de docência nos PALOP e sem os quais as políticas de Cooperação do Estado 

português não teriam exequibilidade. 

Neste sentido vimos solicitar o Vosso apoio no sentido de nos ser permitido aceder aos 

seguintes dados: número de professores que desempenharam funções neste período (homens, 

mulheres e nível etário); disciplinas que leccionaram; áreas de proveniência.  

Os dados serão tratados sigilosamente e a sua pertinência vai no sentido da sua 

quantificação. Pretendemos elaborar quadros estatísticos, fundamentais neste tipo de estudo. 

Dada a morosidade da recolha destes dados, caso Vª Exª venha a diferir esta minha petição, 

seria eu a recolhê-los, bastando, apenas para tal, o acesso à ficha de inscrição. As condições de 

recolha de dados seriam estipuladas por VªExª.   

 Estou certa de que VªExª compreenderá que é fundamental o acesso a estes dados para a 

produção de conhecimento e que sem os quais o trabalho incorrerá numa forte lacuna científica.   

Caso Vª Ex.ª entenda ser necessário marcar uma reunião de trabalho para que eu possa 

clarificar melhor os meus objectivos e o tipo de trabalho a desenvolver estou à sua inteira 

disposição.    

Certa da sua melhor atenção sobre este assunto, envio os meus respeitosos 

cumprimentos.                                                                                      A investigadora (27/12/04)  
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Modelo de carta enviado a ex-Ministros da Educação (Portugal) 
 

 
Venho por este meio solicitar a colaboração de VªEXª para a recolha de dados no 

âmbito de uma investigação subordinada ao tema A transnacionalização das políticas 

educativas: itinerários da cooperação portuguesa em Cabo Verde, Guiné-Bissau e 

S. Tomé e Príncipe (1974-2002), conducente à obtenção do grau de doutor em Ciências de 

Educação, na área de especialização em Administração Educacional, na Faculdade de 

Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade de Lisboa, tendo como orientador o Prof. 

Dr. Natércio Garção Afonso. 

Dada a existência de uma parca bibliografia acerca desta temática, reveste-se de todo o 

interesse científico uma investigação neste domínio, através de entrevistas, para uma posterior 

análise de conteúdo, de modo a obter informações por parte de todos aqueles que contribuíram 

para que a Cooperação Portuguesa se tornasse exequível. 

A pertinência deste projecto justifica-se perante a necessidade de investigar as práticas 

de todos que, ao longo de 28 anos (1974-2002), contribuíram com a sua prestação de serviços 

no âmbito da Cooperação Portuguesa. 

As nossas expectativas são de que o Vosso contributo poderá melhorar a compreensão 

da especificidade da Cooperação Portuguesa, no domínio da Educação, por parte de Portugal 

com alguns dos PALOP, dadas as funções políticas que exerceu no âmbito do Ministério da 

Educação. 

Deste modo envio o guião da entrevista para que o mesmo possa ser analisado por Vª 

Ex.ª, ficando a aguardar a Vossa disponibilidade para a realização da mesma. Agradeço, 

antecipadamente, a marcação da data, hora e local a designar por V.ª Exª.  

As entrevistas serão gravadas em fita magnética e posteriormente transcritas. Após a 

transcrição da mesma terá, V.ª Exª, acesso à transcrição podendo modificá-la ou acrescentar o 

que lhe aprouver. Garante-se em absoluto o anonimato e a informação obtida será usada 

exclusivamente para os fins anteriormente mencionados.   

Certa de que V.ª Exª compreenderá os propósitos desta investigação, envio os meus 

respeitosos cumprimentos. 

1 de Junho de 2005 

                                                                                             A investigadora 

(nome, morada e contactos pessoais) 
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Modelo de carta dirigida a alguns responsáveis  políticos 
 

Venho por este meio solicitar a colaboração de VªEXª para a recolha de dados no 

âmbito de uma investigação subordinada ao tema A transnacionalização das políticas 

educativas: itinerários da cooperação portuguesa em Cabo Verde, Guiné-Bissau e 

S. Tomé e Príncipe (1974-2002), conducente à obtenção do grau de doutor em Ciências de 

Educação, na área de especialização em Administração Educacional, na Faculdade de 

Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade de Lisboa, tendo como orientador o Prof. 

Dr. Natércio Garção Afonso. 

Dada a existência de uma parca bibliografia acerca desta temática, reveste-se de todo o 

interesse científico uma investigação neste domínio, através de entrevistas, para uma posterior 

análise de conteúdo, de modo a obter informações por parte de todos aqueles que contribuíram 

para que a Cooperação Portuguesa se tornasse exequível. 

A pertinência deste projecto justifica-se perante a necessidade de investigar as práticas 

de todos que, ao longo de 28 anos (1974-2002), contribuíram com a sua prestação de serviços 

no âmbito da Cooperação Portuguesa. 

As nossas expectativas são de que o Vosso contributo poderá melhorar a compreensão 

da especificidade da Cooperação Portuguesa, no domínio da Educação, por parte de Portugal 

com alguns dos PALOP, dadas as funções políticas que exerceu no âmbito do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros. 

Deste modo envio o guião da entrevista para que o mesmo possa ser analisado por V.ª 

Ex.ª, ficando a aguardar a Vossa disponibilidade para a realização da mesma. Agradeço, 

antecipadamente, a marcação da data, hora e local a designar por V.ª Exª.  

As entrevistas serão gravadas em fita magnética e posteriormente transcritas. Após a 

transcrição da mesma terá, V.ª Ex.ª, acesso à transcrição podendo modificá-la ou acrescentar o 

que lhe aprouver. Garante-se em absoluto o anonimato e a informação obtida será usada 

exclusivamente para os fins anteriormente mencionados.   

Certa de que V.ª Exª compreenderá os propósitos desta investigação, envio os meus 

respeitosos cumprimentos. 

13 de Junho de 2005 

A investigadora 

(Nome, morada e contactos pessoais) 
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                                                                                           Exmª Sr.ª Directora do IPAD-Lisboa 

Eu, Maria Arlete Pereira da Cruz, doutoranda em Ciências de Educação, especialidade de 

Administração Educacional, pela Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da 

Universidade de Lisboa, venho por este meio expor a Vª Ex.ª o seguinte: 

� Encontro-me a elaborar a tese de doutoramento, sob orientação do Professor Doutor 

Natércio Afonso da Faculdade em epígrafe. 

� A temática da tese gira em torno da Cooperação Portuguesa, na área da Educação, com 

o título: A transnacionalização das políticas educativas: itinerários da 

cooperação portuguesa em Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe. 

� O período de estudo cobrirá 28 anos de Cooperação Portuguesa, ou seja, entre 1974 e 

2002.   

Este estudo pretende colmatar lacunas existentes na área das Ciências de Educação, na 

medida em que se reporta a um período vasto de mudanças significativas no domínio 

educacional, bem como constituir matéria para produção de conhecimento científico na área da 

Administração Educacional.  

Por outro lado, pretendo pôr em relevo os contributos de diversos professores que prestaram 

funções de docência nos PALOP’S e sem os quais as políticas de Cooperação do Estado 

português não teriam exequibilidade. 

Neste sentido venho solicitar o Vosso apoio no sentido de me ser permitido aceder aos 

seguintes dados: número de professores que desempenharam funções neste período (homens, 

mulheres e nível etário); disciplinas que leccionaram; áreas de proveniência, entre o período de 

1974 e 1996, dado já ter feito a recolha entre 1996 e 2002 no GAERI.   

Os dados serão tratados sigilosamente e a sua pertinência vai no sentido da sua 

quantificação. Pretendemos elaborar quadros estatísticos, fundamentais neste tipo de estudo. 

Dada a morosidade da recolha destes dados, caso V.ªEx.ª venha a diferir esta minha petição, 

seria eu a recolhê-los, bastando, apenas para tal, o acesso à ficha de inscrição. As condições de 

recolha de dados seriam estipuladas por V.ªEx.ª.   

 Estou certa de que V.ªEx.ª compreenderá que é fundamental o acesso a estes dados para 

a produção de conhecimento e que sem os quais o trabalho incorrerá numa forte lacuna 

científica. Caso fosse possível gostaria, também, de aceder à documentação da década de 70 e 

80. 

Caso V.ª Ex.ª entenda ser necessário marcar uma reunião de trabalho para que eu possa 

clarificar melhor os meus objectivos e o tipo de trabalho a desenvolver estou à sua inteira 

disposição. Certa da sua melhor atenção sobre este assunto, envio os meus respeitosos 

cumprimentos.       

19/04/2006  

A investigadora (nome, morada, contactos pessoais) 
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Anexo nº11: Guiões das entrevistas 
 

Guião da Entrevista 
(Cooperantes: professores, autores de manuais, formadores, técnicos da educação) 

 
 

Tema 
A transnacionalização das políticas educativas: itinerários da 
cooperação portuguesa em Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e 
Príncipe (1974-2002) 

 
 
Blocos 

Temáticos 

 

A)Legitimação da Entrevista 

B) Dados profissionais 

C)Processo de Acesso à Cooperação na área da educação 

D) A construção da figura de professor cooperante  

E) As representações das funções   

F) Lógicas de Acção  

G) Avaliação global do serviço prestado como cooperante   

H)Validação da entrevista  

 
 
 
Estratégia 

 

- Semi – estruturada. 

- Os blocos temáticos estão ordenados sequencialmente, indo do 

assunto mais geral para o mais específico. Respeitar-se-á a lógica de 

abordagem dos temas pelos entrevistados. 

- As questões inventariadas são meros referenciais para o entrevistador. 

- Pretende-se que o entrevistado clarifique, da melhor forma, os seus 

pontos de vista, as suas perspectivas e os conceitos, à medida que for 

discursando.  

 



 511

Guião da Entrevista  
Tema: A transnacionalização das políticas educativas: itinerários da cooperação portuguesa em Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e 

Príncipe (1974-2002) (Cooperantes: professores, autores de manuais, formadores, técnicos da educação) 
 

Blocos Objectivos Tópicos Questões Observações 

1.Informar acerca dos 
objectivos da entrevista e do 
respectivo contexto 

 

1.1. Informar acerca dos 
objectivos da entrevista e do 
trabalho de investigação 

1.2. Papel do investigador 

1.3. Utilização dos resultados 

 a) Explicitar que se trata de um 
trabalho na área das Ciências de 
Educação e que não se pretende 
avaliar a Cooperação 
Portuguesa, nem o desempenho 
dos docentes. 

b) Frisar que não é nenhum 
estudo encomendado e que o 
entrevistador não toma decisões 
políticas. 

2.Valorizar o contributo do 
entrevistado 

2.1.Importância do entrevistado 2.1.1. Há alguma questão que 
queira colocar? 

2.1.2. Pretende que explicite 
mais algum assunto? 

 

3.Garantir a confidencialidade 
da informação e o anonimato 
das respostas do discurso 
produzido 

3.1. Confidencialidade e 
anonimato  

3.2. Registo por gravação áudio 

3.1.1. Importa-se que a 
entrevista seja gravada? 

3.1.2. Posso tomar notas? 

c) Garantir a confidencialidade 
e o anonimato: nunca serão 
referidos os nomes próprios das 
fontes de informação. 

d)Garantir a protecção dos 
dados.   

 

 

 

Bloco A: Legitimação da 
entrevista 

4.Agradecer a participação do 
entrevistado 

 

  e) Agradecer, antecipadamente, 
a colaboração no estudo. 
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Blocos Objectivos Tópicos Questões Observações 

1.Caracterizar, profissional-
mente, o entrevistado 

 

1.1. Formação académica e 
profissional 

 

1.1.1. Que tipo de formação 
académica e profissional 
possui? 

 

2. Descortinar se a formação 
académica foi primordial 
para o desempenho das 
funções docentes. 

 

2.1. Início da actividade 
docente 

 

 

2.2. Início e duração da 
actividade de cooperação 

 

 

2.3. Disciplinas leccionadas 

2.1.1. Porque decidiu ir dar 
aulas?  

2.1.2. Quando é que iniciou a 
actividade de docência? 

2.2.1. Em que ano iniciou a 
actividade como cooperante?  

2.2.2. Durante quantos anos 
exerceu funções como 
cooperante? 

2.3.1.Que disciplinas leccio-
nou? 

 

 

 

 

 

 

Bloco B: 

Dados profissionais 

3.Verificar a pertinência do 
desempenho dos cargos e do 
envolvimento em projectos 
para a regulação local da 
educação. 

3.1. Cargos desempenhados 

 

 

3.2.Projectos desenvolvidos 

3.1.1. Desempenhou algum 
cargo na escola onde exerceu a 
actividade como cooperante? 

 3.1.2. Como foi nomeado para 
esse cargo?  

3.2.1. Em que projectos esteve 
envolvido enquanto foi 
cooperante? 

 

 

 

 

Informar que é importante 
conhecer o percurso 
académico e profissional 
para melhor se percepcionar 
a opção pela Cooperação. 

 

 

Explicitar que é necessário 
conhecer o percurso 
profissional enquanto esteve 
ao serviço da Cooperação.   
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Blocos Objectivos Tópicos Questões Observações 

1. Descrever o modo como os 
sujeitos tiveram acesso à 
Cooperação 

 

1.1. Acesso à Cooperação 1.1.1. Antes de iniciar as funções 
como cooperante tinha algum 
vínculo à função pública? 

1.1.2. Que entidades contactou 
quando decidiu ir cooperar para 
África? 

1.1.3. Recebeu todas as 
informações/apoio que julgou 
necessários? 

1.1.4. Que tipo de preparação 
profissional realizou? Foi munido 
de recursos educativos? 

2. Conhecer as finalidades que o 
entrevistado tinha em mente 
quando decidiu ir para a 
Cooperação 

2.1. Finalidades do sujeito 

 

 

 

2.1.1. Porque decidiu enveredar 
pela Cooperação?  

2.1.2. Foi sozinho ou com a 
família? 

2.1.3. Como imaginava a “África” 
que iria encontrar? 

3. Verificar se o entrevistado 
conhecia as finalidades e os 
objectivos dos programas de 
Cooperação, a nível da 
educação, emanados pelo poder 
central.   

3.1. Finalidades e objectivos dos 
programas de Cooperação para 
a área da educação 

3.2. Apoio por parte dos 
Ministérios tutelares da 
contratação de docentes para a 
educação 

3.1.1. Conhecia as finalidades e os 
objectivos inerentes aos programas 
do governo para a área da 
educação?   

3.1.2. Como obteve essas 
informações? Pelo ME ou pelo 
MNE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco C: Processo de 
Acesso à Cooperação na 
área da educação  

4. Conhecer a opinião do 
entrevistado sobre os mecanismos e 
o funcionamento dos serviços de 
Cooperação.   

4.1. Mecanismos e funcionamento 
dos Serviços de Cooperação. 

  

4.1.1.Conhecia a estrutura /funcio-
namento dos serviços de Coo-
peração? Perante um problema 
sabia com quem deveria contactar? 

 

Explicitar que é importante 
saber se a conjuntura sócio -
política ou económica 
condicionou o acesso à 
Cooperação. 

 

 

Explicar que é importante saber 
se esse acesso era a porta de 
entrada para o sistema ou a 
aquisição de outros ganhos 
como: adquirir tempo de 
serviço, melhores salários ou 
contribuir para a expansão do 
ensino nas ex-colónias. 

 

 

Informar que é importante saber 
se o entrevistado conhecia as 
finalidades e os objectivos dos 
programas de cooperação e se 
de alguma forma se cruzavam 
com as suas finalidades e com 
os seus objectivos. 
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Blocos Objectivos Tópicos Questões Observações 

1. Obter informação para a 
detecção da imagem pessoal 
como cooperante 

1.1. A construção da figura 
de cooperante 

 

1.1.1. A partir de que momento se 
considerou cooperante? 

1.1.2. Localmente existia um 
grupo social, activo, que se 
poderia identificar como 
“Cooperantes”?  

1.1.3. Se tivesse que traçar um 
perfil de professor cooperante 
como o faria? 

2. Apurar se essa construção 
é feita a partir da organização 
escola  

2.1. A construção da figura 
de cooperante na escola  

 

2.1.1. Havia algum tratamento 
especial por parte da direcção da 
escola? 

2.1.2.Como era tratado pelos 
restantes professores? 

3. Averiguar se ocorre a 
construção da imagem do 
cooperante através de outras 
instituições 

3.1. A construção da figura 
de cooperante através de 
outras instituições 

3.1.1. Como eram as relações com 
a embaixada ou outros 
organismos? 

 

 

 

 

 

 

Bloco D: A construção 
da figura de professor 
cooperante 

4. Entender como se articula 
essa construção com a de 
outros cooperantes 
estrangeiros  

4.1. Articulação com a figura 
de cooperante de outras 
nacionalidades 

4.1.1. Acha que havia 
diferenciações entre os professores 
cooperantes portugueses e os de 
outras nacionalidades? 
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Blocos Objectivos Tópicos Questões Observações 

1. Verificar se ocorre uma 
auto-representação da figura 
de professor cooperante 

 

1.1.Reconhecimento do 
estatuto de cooperante 

 

1.1. O que foi para si ser 
professor cooperante? 

1.2. Sentiu-se professor 
cooperante ou apenas 
professor? 

1.3. Acha que, em termos 
sociais, os cooperantes eram 
reconhecidos como um grupo 
social diferenciado? 

2. Perceber se o facto de ser 
professor cooperante 
implicou regalias. 

2.1. Atracção/receio pela 
cooperação 

 

2.1. Qual foi a sua maior 
atracção perante a 
cooperação? E o maior 
receio? 

3. Entender se o cooperante se 
via a si como alguém que tinha 
a função/missão de dar 
continuidade aos laços 
históricos existentes com a ex-
metrópole (ex.: manutenção da 
língua portuguesa) 

3.1. Representação das funções 3.1.1. Que papel desempenhou, 
enquanto cooperante, entre uma 
metrópole colonizadora e as ex-
colónias? 

3.1.1. Sentiu que tinha alguma 
missão em particular?  

 

 

 

 

 

 

 

Bloco E: As representações 
das funções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Entender se o cooperante 
se via como alguém que 
estava a contribuir para o 
progresso do país  

4.1.Contributos para o 
desenvolvimento do capital 
humano 

4.1.1. Que papel 
desempenhou em termos de 
desenvolvimento? 

 

 

 

Explicitar que é importante 
reconhecer as 
representações das funções  

 

 

Descortinar os conceitos 
de atracção, receio, 
oportunidades no 
desempenho das funções 
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Blocos Objectivos Tópicos Questões Observações 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco F: Lógicas de Acção  

1. Conhecer as lógicas de acção 
do entrevistado enquanto 
cooperante.  

 

1.1.Adaptação à profissão 

1.2. Natureza do trabalho 

 

 

1.3. Condições de trabalho 

 

1.4.Recompensas pessoais 

 

1.5.Oportunidade de 
progressão 

 

 

1.6. Satisfação no trabalho 

  

1.7. Dilemas pessoais  

 

 

1.8. Influência do meio no 
exercício profissional 

 

 

1.1.1. Adaptou-se bem à profissão? 

1.2.1. Dava apenas aulas ou 
exercia outras funções? 

1.3.1. Como eram as condições de 
trabalho? Como eram as escolas 
locais? 

1.4.1. Sentiu-se recompensado pelo 
exercício das suas funções? 

1.5.1. Pensa que o exercício da sua 
profissão ao serviço da cooperação 
constituiu uma oportunidade de 
progressão na sua carreira? 

1.6.1. Sentiu satisfação no 
exercício da docência?   

1.7.1. Viveu algum dilema, 
pessoal, em particular? 

1.8.1. Como interagiu com as 
populações locais? O contacto com 
essas populações influenciou o seu 
exercício profissional? Desvirtuou 
ou fortaleceu os seus ideais? 

1.8.2. A vivência dos nativos 
reflectiu-se na sua vivência 
pessoal?  
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Blocos Objectivos Tópicos 

2. Entender a movimentação 
face aos antagonismos que iam 
surgindo. 

 

2.1.Relações interpessoais 
com os colegas e com os 
órgãos de gestão 

2.2.Descortinar o modo de 
resolução de conflitos com 
colegas, com a administração 
local e com a administração 
central portuguesa. 

2.1.1. Como eram as relações com 
os órgãos de gestão? E com os 
outros professores? 

2.2.1. Quando surgiam conflitos 
como eram ultrapassados? 

2.2.2. Havia algum coordenador de 
disciplina que pudesse intervir em 
situação de conflito? 

3. Verificar como o sujeito 
ultrapassava conflitos pessoais 
que iam desde a transposição do 
sistema português (programas, 
metodologias, manuais, etc.) aos 
problemas locais. 

3.1. A transposição do sistema 
educativo português 

 

3.1.1. O que pensa do facto dos 
sistemas educativos destes países 
serem muito similares ao 
português? 

3.1.2. Sentiu algum tipo de conflito 
decorrente dessa situação?     

3.1.3. Como eram os programas? E 
os manuais? Similares aos 
portugueses? Diferentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco F: Lógicas de Acção  

4. Conhecer as políticas 
educativas de carácter 
transnacional decorrentes do 
fenómeno de globalização 

4.1. A transferência de 
políticas educativas 

4.1.1. Como percepcionou as 
políticas educativas vigentes no 
país em que exerceu a 
Cooperação? Similares às 
portuguesas? Diferenciadas? 
Híbridas? 
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Blocos Objectivos Tópicos Questões Observações 

1. Conhecer a avaliação 
global que os actores fazem 
do seu desempenho como 
cooperante na área da 
educação  

 

1.1. Apreciação global 

1.2. O que prevalece na 
memória 

1.1.1. Depois de o (a) ouvir 
atentamente gostaria que me 
fizesse uma avaliação global do 
seu percurso.  

1.2.1. Se tivesse que resumir 
numa frase a sua experiência 
como cooperante o que diria? 

2.Conhecer os contributos 
que o cooperante considera 
positivos 

2.1. Identificar os 
contributos para o sector da 
educação. 

2.1.1. Gostaria que se referisse 
aos seus contributos neste 
processo.  

 

 

 

 

Bloco G: Avaliação global 
do serviço prestado como 
cooperante 

3. Ponderar sobre os aspectos 
considerados negativos 

3.1. Identificar aspectos 
negativos que tenham 
prejudicado o desempenho 
das funções. 

 

3.1.1. Considera que houve 
aspectos menos positivos 
durante o período em que 
exerceu as funções como 
cooperante? 

3.1.2. O que acha que as 
entidades tutelares poderiam 
fazer para melhorar a 
Cooperação na área da 
educação? 

Confirmar, na realidade, 
aquilo a que o sujeito dá 
mais importância para 
perceber a formulação do 
juízo sobre a avaliação 
global. 

 

 

 

 

Descortinar os conceitos de 
negativo e positivo com os 
sujeitos. 
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Blocos Objectivos Tópicos Questões Observações 

1. Recolher informação não 
prevista 

 

1.1. Aspectos importantes 
não abordados e a apontar 

1.1.1. Pretende acrescentar 
alguma coisa que não tenha 
referido? 

1.1.2. Quer juntar alguns 
materiais que considere 
relevantes para esta 
investigação? 

 

2. Recolher as sugestões do 
entrevistado acerca dos 
assuntos a incluir na 
entrevista 

2.1. Sugestões 2.1.1. Que sugestões faria? 

2.1.2. O que acha que 
poderia ainda ser importante 
considerar? 

3.Avaliar a realização da 
entrevista 

3.1. Avaliação 3.1.1. Acha que a realização 
desta entrevista decorreu 
como tinha previsto? 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco H: Validação da 
entrevista 

4. Concluir a entrevista 4.1. Conclusão 4.1.1. O que achou da 
entrevista? 

4.1.2. E deste trabalho que 
lhe está subjacente? 

  

Tentar recolher informações 
complementares com vista a 
enriquecer o trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecer, novamente, a 
participação do entrevistado, 
bem como valorizar o seu 
contributo para a elaboração 
do trabalho. 
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Guião da Entrevista 
(Responsáveis políticos) 

 
 
Tema 

A transnacionalização das políticas educativas: itinerários da 
cooperação portuguesa em Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e 
Príncipe (1974-2002) 

 
 
Blocos 

Temáticos 

 

A) Legitimação da Entrevista 

B) Dados profissionais 

C) O papel do Estado   

D) Avaliação global da Cooperação na área da Educação 

E) Validação da entrevista  

 
 
 
Estratégia 

 

- Semi – estruturada. 

- Os blocos temáticos estão ordenados sequencialmente, indo do 

assunto mais geral para o mais específico. Respeitar-se-á a lógica de 

abordagem dos temas pelos entrevistados. 

- As questões inventariadas são meros referenciais para o entrevistador. 

- Pretende-se que o entrevistado clarifique, da melhor forma, os seus 

pontos de vista, as suas perspectivas e os conceitos, à medida que for 

discursando.  



 521

Guião da Entrevista (Semi-estruturada) 
Tema: A transnacionalização das políticas educativas: itinerários da cooperação portuguesa em Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e 
Príncipe (1974-2002) (Responsáveis políticos) 

Blocos  Objectivos Tópicos Questões Observações 

1.Informar acerca dos 
objectivos da entrevista e do 
respectivo contexto 

 

1.1. Informar acerca dos 
objectivos da entrevista e do 
trabalho de investigação 

1.2. Papel do investigador 

1.3. Utilização dos resultados 

 Explicitar que se trata de um 
trabalho na área das Ciências de 
Educação e que não se pretende 
avaliar a Cooperação Portugue- 
sa, nem o desempenho dos 
sujeitos que tiveram 
responsabilidade política neste 
domínio 

Frisar que não é nenhum estudo 
encomendado e que o 
entrevistador não toma decisões 
políticas. 

2.Valorizar o contributo do 
entrevistado 

2.1.Importância do entrevistado 2.1.1. Há alguma questão que 
queira colocar? 

2.1.2. Pretende que explicite 
mais algum assunto? 

 

3.Garantir a confidencialidade 
da informação e o anonimato 
das respostas do discurso 
produzido 

3.1. Confidencialidade e 
anonimato  

3.2. Registo por gravação áudio 

3.1.1. Importa-se que a 
entrevista seja gravada? 

3.1.2. Posso tomar notas? 

Garantir a confidencialidade e o 
anonimato: nunca serão 
referidos os nomes próprios das 
fontes de informação. 

Garantir a protecção dos dados.   

 

 

 

Bloco A: Legitimação da 
entrevista 

4.Agradecer a participação do 
entrevistado 

  Agradecer, antecipadamente, a 
colaboração no estudo. 
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Blocos Objectivos Tópicos Questões Observações 

1.Caracterizar, profissional-
mente, o entrevistado 

 

1.1. Formação académica e 
profissional 

 

1.1.1. Que tipo de formação 
académica e profissional 
possui? 

 

2. Descortinar se a formação 
académica foi primordial para o 
desempenho do cargo 

 

2.1. Tipo de cargo 

 

 

2.2. Início do desempenho do 
cargo político? 

 

 

2.3. Duração do cargo  

 

2.1.1. Que tipo de cargo político 
exerceu?  

 

2.1.2. Quando é que tomou 
posse?  

 

 

2.3.2. Durante quantos anos 
exerceu essas funções? 

 

3.Verificar a pertinência do 
desempenho dos cargos e do 
envolvimento em projectos para 
a exequibilidade das políticas do 
governo central  

3.1. Projectos desenvolvidos 3.1.1. Quais os projectos, em 
que teve responsabilidade e que 
considera mais relevantes para 
esta área? 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco B: 

Dados profissionais 

4. Conhecer as finalidades que o 
entrevistado tinha em mente 
quando decidiu aceitar o cargo 

4.1.Finalidades do sujeito 4.1.1. Quando aceitou o cargo 
que finalidades tinha em mente? 

 

 

 

 

 

 

 

Informar que é importante 
conhecer o percurso académico 
e profissional para melhor se 
percepcionar as tomadas de 
decisão  
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Blocos Objectivos Tópicos Questões Observações 

1.Conhecer as linhas orientadoras 
dos programas de Cooperação, a 
nível da educação, emanados pelo 
poder central. 

1.1. As finalidades dos programas 
de Cooperação para a área da 
educação 

1.1.1. Gostava que se referisse às 
finalidades dos programas de 
Cooperação nesta área. 

2.Conhecer os objectivos dos 
programas de cooperação na área 
da educação 

2.1.Os objectivos dos programas de 
Cooperação para a área da 
educação 

2.1.1. E que objectivos pretendiam 
alcançar? 

3.Apurar sobre a articulação entre 
as políticas de cooperação e as 
políticas educativas 

3.1.Articulação entre a política 
educativa nacional e as políticas de 
cooperação 

 

3.2.Apoio por parte dos Ministérios 
tutelares da contratação de docentes 
para a educação 

3.1.1.Como funcionam as relações 
entre o MNE e o ME para a 
implementação dos programas de 
cooperação?  

3.2.1.1Que tipo de apoio é dado aos 
cooperantes? 

3.2.2.2 Quando ocorrem conflitos 
como é que eles são resolvidos? 

4.Verificar se a transferência das 
políticas educativas para os PALOP 
tem, ou não, obedecido aos critérios 
impostos pelo fenómeno da 
globalização  

4.1.A transnacionalização das 
políticas educativas 

4.1.1.Que tipos de apoio têm dado 
para a implementação das políticas 
educativas nos PALOP  

5.Conhecer o processo de 
negociação dos acordos de 
Cooperação 

5.1.Os acordos de Cooperação 5.1.1.1 Como decorreram as 
negociações para os acordos? 

 

 

 

 

 

 

Bloco C: O papel do 
Estado   

6.Saber se existe ou não articulação 
com outros organismos 
internacionais quando se esboçam 
as políticas  

6.1.Articulação com outros 
organismos internacionais 

6.1.1. No esboço das políticas de 
cooperação há entendimento prévio 
com outras organizações 
internacionais? 

 

Explicitar que é importante 
saber se a conjuntura sócio-
político ou económica 
condicionou a tomada de 
decisões 
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Blocos Objectivos Tópicos Questões Observações 

1. Conhecer a avaliação global 
que os actores fazem do seu 
desempenho como dirigentes 
políticos na área da 
Cooperação  

 

1.1. Apreciação global 

1.2. O que prevalece na memória 

1.1.1. Depois de o (a) ouvir 
atentamente gostaria que me 
fizesse uma avaliação global 
dos projectos implementados na 
área da educação.  

1.2.1. Se tivesse que resumir 
numa frase a sua experiência 
neste domínio o que diria? 

2.Conhecer os contributos que 
o entrevistado considera 
relevantes para o crescimento 
das ex-colónias 

2.1. Identificar os contributos para 
o sector da educação. 

2.1.1. Gostaria que se referisse 
aos seus contributos neste 
processo.  

 

 

 

 

 

 

Bloco D: Avaliação 
global da Cooperação na 
área da Educação 

3. Ponderar sobre os aspectos 
negativos 

3.1. Identificar aspectos negativos 
que tenham prejudicado os 
acordos de Cooperação. 

 

3.1.1. Considera que houve 
aspectos menos positivos 
durante o período em que 
exerceu o seu cargo? 

3.1.2. O que acha que as 
entidades tutelares poderiam 
fazer para melhorar a 
Cooperação na área da 
Educação? 

 

 

Confirmar, na realidade, aquilo 
a que o sujeito dá mais 
importância para perceber a 
formulação do juízo sobre a 
avaliação global. 

 

 

 

 

Descortinar os conceitos de 
negativo e positivo com os 
sujeitos. 
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Blocos Objectivos Tópicos Questões Observações 

1. Recolher informação não 
prevista 

 

1.1. Aspectos importantes não 
abordados e a apontar 

1.1.1. Pretende acrescentar 
alguma coisa que não tenha 
referido? 

1.1.2. Quer juntar alguns 
materiais que considere 
relevantes para esta 
investigação? 

 

2. Recolher as sugestões do 
entrevistado acerca dos assuntos 
a incluir na entrevista 

2.1. Sugestões 2.1.1. Que sugestões faria? 

2.1.2. O que acha que poderia 
ainda ser importante considerar? 

3.Avaliar a realização da 
entrevista 

3.1. Avaliação 3.1.1. Acha que a realização 
desta entrevista decorreu como 
tinha previsto? 

 

 

 

 

 

Bloco E: Validação da 
entrevista 

4. Concluir a entrevista 4.1. Conclusão 4.1.1. O que achou da 
entrevista? 

4.1.2. E deste trabalho que lhe 
está subjacente? 

  

Tentar recolher informações 
complementares com vista a 
enriquecer o trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecer, novamente, a 
participação do entrevistado, 
bem como valorizar o seu 
contributo para a elaboração do 
trabalho. 

 
 


