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Eu, Lucinda 

Sumário:

Maria Lucinda de Sousa Andrade (1903 – 2000), professora de mérito natural de São
Vicente, localidade rural da Costa Norte da Ilha da Madeira, cuja acção pedagógica teve um
papel seminal na formação de várias gerações entre os habitantes locais ao longo do século
XX, “vê”a sua vida transportada para obra escrita na linguagem poética  de Palmira Pereira,
através  da investigação,  registo  e  posterior  construção e  interiorização  da personalidade
“vívida e real” de Lucinda Andrade para a criação de uma autobiografia poética. Para além
de pretender contribuir para o reforço da identidade e memória social colectiva e de divulgar
a acção excepcionalmente meritória da“professora coragem”, a obra literária  Eu, Lucinda
pretende inaugurar em Portugal  um género biográfico de carácter poético e ventríloquo,
conforme a metologia concebida para a realização da obra.

Fundamentação do interesse do projecto:

A concepção deste projecto surgiu de recente investigação biográfica sobre Maria
Lucinda de Sousa Andrade (1903 - 2000), professora natural da freguesia e concelho de São
Vicente,  localidade rural situada na Costa Norte da Ilha da Madeira. 

Os  dados  então recolhidos  incidiram na consulta  de  informação documental,  mas
sobretudo na realização de entrevistas a antigos alunos e colegas professores, cuja fase de
recolha de informação deixou antever  na história  individual  de Lucinda Andrade diversos
aspectos  merecedores  de  melhor  atenção  e  mais  aturado  tratamento,  aspectos  esses
resultantes da descoberta de uma personalidade forte, vivaz, determinada e empreendedora.
Pioneira do ministério do ensino Secundário no concelho de São Vicente, foi-nos descrita
como sendo uma mulher dotada de especial carisma e natural  vocação pedagógica havendo
dedicado toda a sua vida ao ensino sem jamais  haver  constituído família e terá sido das
primeira  mulheres  da  Costa  Norte  a  conduzir  um  automóvel  -  facto  que,  devidamente
situado na época e  no  âmbito  de  uma sociedade rural  de  forte  componente  religiosa  e
conservadora marcada por  fortes restrições sócio-económicas  de uma população que na
década  de  60  apresentava  ainda  níveis  de  analfabetismo  na  ordem  dos  80%  (dados
PORDATA),  foi  considerado  deveras  notável  representando  Lucinda  Andrade,  em  nosso
entender, o arauto da emancipação intelectual feminina em São Vicente e mesmo ao longo
de  toda  a  Costa  Norte  madeirense,  constituída  por  três  concelhos  de  características
semelhantes,  em  oposição  à  Costa  Sul  cujo  ambiente  era  então  mais  cosmopolita  e
progressista e  cuja população apresentava melhores níveis  de rendimento aliados  a uma
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maior  escolarização.  Recordada  pelos  que  com  ela  conviveram,  como  mulher  de“
extraordinária competência e zelo” ter-se-á devido à sua acção, em conjunto com outros
professores, a criação em 1964 do Externato de São Vicente, instituição de ensino misto e o
primeiro estabelecimento de ensino Secundário da localidade, orientado para tal já em finais
da década de 80, havendo então sido prestada homenagem à acção de Lucinda Andrade
através  da  atribuição  do  seu  nome  à  renovada  instituição  de  ensino,  que  inicialmente
ensinava apenas o 1º e 2º anos do ensino liceal. Devido à circunstância de os exames serem
realizados no Liceu Nacional do Funchal (hoje Liceu de Jaime Moniz) e para colmatar a lacuna
no sistema de ensino em São Vicente, dado que após este nível os estudos apenas poderiam
ser  continuados  na  cidade  do  Funchal,  Lucinda  ensinava  em  sua  casa,  numa  divisão
preparada para o efeito, onde em “mesas estreitas e bancos corridos”, dava explicações de
Inglês,  Português,  Matemática,  Desenho e  Físico-Química  sendo a  sua área  de  eleição  o
Francês,  em  que  era  considerada  “excelente”,  preparando  os  alunos  ditos  “auto-
propostos” para os exames de 2º e 5º ano do Liceu.

 Objectivos gerais e específicos:

A  realização  do  projecto  Eu,  Lucinda tem  como  principais  objectivos  gerais  o
contributo para a divulgação de uma personalidade que teve um papel preponderante na
formação  de  várias  gerações  de  residentes  no  concelho  de  São  Vicente,  bem  como  o
fortalecimento da sua identidade e memória social colectiva. Dado o evidente impacto da
personalidade e da acção de Lucinda Andrade e tendo em conta o contributo da história
individual  para a compreensão da história social  local,  não duvidamos da importância da
realização deste trabalho cuja metodologia, seguidamente apresentada, ganha contornos de
registo documental, que aliada à componente da criação artística, aplica-se fazendo da arte
literária poética uma ferramenta para a disseminação da importância das questões relativas à
igualdade de género e em particular a uma mulher cuja acção foi preponderante. Regista-se
este  último  aspecto  como  um  dos  objectivos  específicos  a  atingir  com  o  trabalho,  mas
também  o de contribuir para fomentar hábitos de leitura tendo em vista o desenvolvimento
cultural público e o auto-conhecimento da história social local.

 Grupo alvo e Incidência Geográfica:

Tratando-se de um projecto cujo produto final será a concepção de uma obra literária
e tendo em vista a sua posterior publicação e disseminação, pode-se considerar que, em
geral,   o grupo alvo da acção é indiferenciado, embora em específico,  possa ser dirigido,
orientado  ou  utilizado  em  acções  ou  projectos  de  âmbito  educativo,  incidindo
geograficamente no mais alargado espectro que permite o mercado editorial, no seu sentido
lato,  mas  em  específico  em  projectos  que  ocorram  em  instituições  de  ensino  ou  de
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solidariedade social localizadas no concelho do Funchal ou mesmo alargando-se a outros
concelhos da Região Autónoma da Madeira.

Metodologia:

Através  do acesso  à  documentação  existente,  mas  essencialmente  através  da
realização e registo de entrevistas a familiares, amigos, antigos alunos e colegas de profissão
ainda residentes no Concelho de São Vicente e que com Lucinda Andrade privaram, cujo
conteúdo  se  compõe  de  episódios  do  quotidiano,  conversas  e  opiniões,  a  informação
recolhida  serviu  de  base  para  a  criação  da  “personalidade  vívida  e  real”de  Lucinda
Andrade. Este conceito pode ser entendido como sendo a composição da personalidade de
alguém que nos é desconhecido pelo processo da aglutinação e reconstituição de diversos
componentes pessoais como a sua imagem física, traços psicológicos,  experiência de vida e
opinião fornecidos por testemunhos de terceiros. 

Após o processo de investigação procedeu-se à análise e organização cronológica dos
principais factos biográficos de Lucinda Andrade, a partir dos quais foram compostos textos
poéticos  individuais,  ainda  que  inscritos  numa  lógica  narrativa  corrente  permitindo
possibilidades de leitura tanto de forma aleatória como em continuidade.

A composição do texto poético pretende utilizar a técnica biográfica por “selecção
poética”e de“ventriloquismo”, em que se apresenta um registo biográfico constituído  a
partir  do ponto de vista da biografada falando a autora “através de Lucinda Andrade”,
utilizando o seu “ponto de vista” e a sua “voz”, como um ventríloquo.  A obra poética
criada apresenta, assim, o sujeito poético na primeira pessoa do singular,  oferecendo-nos
uma possibilidade do que poderá ter sido a sua visão do meio social que a envolveu e da sua
vivência pessoal.

Aspectos inovadores:

O  projecto  Eu,  Lucinda,  e  em  concreto  a  obra  a  literária  criada,  apresenta  como
aspectos inovadores o facto de contribuir para o desenvolvimento de um novo paradigma
em  torno  da  realização  da  obra  biográfica  através  da  aplicação  da  técnica  de
“ventriloquismo”, em que todos os pontos de vista são demonstrados a partir da visão da
biografada,  vestindo-se  a  autora  Palmira  Pereira  da  pele  da  própria  Lucinda  Andrade,
assumindo-se a obra como contributo para a introdução de componentes de inovação na
produção poética portuguesa. Pretende-se, assim, utilizar o ofício da criação poética como
ferramenta de disseminação cultural e contributo para a discussão em torno dos temas da
igualdade de género, fomentando o auto-conhecimento da história social local e em suma,
aplicando  a  Poesia  como  ferramenta  de  minimização  das  desigualdades  de  género  que
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prevalecem  ainda  na  sociedade,  de  modo  semelhante  ao  que  Lucinda  Andrade  utilizou
colocando o seu ofício ao serviço da comunidade e da educação na Costa Norte.

Conclusão:

É com grande empenho que nos propusemos à realização desta obra, pois estamos
convictos que a realização e posterior publicação da mesma é um contributo importante para
o reforço da identidade social colectiva de São Vicente, assim como para a disseminação na
Região Autónoma da Madeira da importância da acção vital de Lucinda Andrade na época a
que remonta, bem como para trazer a lume no século XXI um contributo para a minimização
das desigualdades de género no acesso à educação de jovens  de várias  gerações tendo
como exemplo o empenho e dedicação de Lucinda Andrade.



Eu, Lucinda – Palmira Pereira

Eu, Lucinda – autobiografia poética, por Palmira Pereira 

Parte I:

Nascimento, Infância e Família

1.
quando nasci:

acima na Feiteira
a que arriba
ao fundo da garganta
que a muitos decepou

do alto e soberano Paúl,
nenhum outro vento
me teria feito nascer esta:

Lucinda.

______________________________________
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Eu, Lucinda – Palmira Pereira

2.

uma menina
mais uma menina

na bênção da Senhora que me
amadrinhou – a  fé e

enchia-se a casa desse
odor a mulheres que tudo
embelezam

só de lá estarem.

______________________________________
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3.

diz que eram
já cinco da matina

só a geada que havia de ser
não se ia ainda a
idos de Março

meu pai
com os braços de espera e
minha mãe, heroína de
batalha entregue e vencida 
a ouvir a chorar duas 
Marias.

____________________________________
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4.

daqui avistada a 
existência que ainda vai:

terra-amor meu,
vale de vidas e vias,
- o ser da sede possível
à abolição das montanhas,

pelo entendimento do mundo
amestrei o movimento pulmonar,

- e descia à vez a ribeira laginha e estival
fazendo-me arauto e

(pequenos pés no fresco).

________________________________________________
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5.

beiras e mesmo ao longe, 
tudo amarelo de azedas a que 
aprendi com os meninos das 
Feiteiras a sugar os caules e 
todos depois em
risos das caretas

- quem me dera agora uma azeda.

________________________________________________
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6.

a mãe Dona 
do governo
da casa
anjo belo
das noites frias

ensinava pelo dia
e mim e a Maria
leitura e bem-estar 

e a gente a querer jogar à macaca.

____________________________
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7. 

do mais antigo que
lembro foi de manhã
ouvir minha mãe:

- o ar a partir-se com o
uivo da loba que
cumpre o instinto 
na ordem natural

nasceu Thereza e 
tudo em casa cheirava a
água quente e sangue de

vida.

_________________________________
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8.

eu e minhas irmãs 
guardava-se os sapatos melhores 
para Domingo ir à missa

ver que muitos só na vila os calçavam, 
se os tinham, e na mão 
vinham o resto do caminho 

e a gente em casa com tanto sapato.

_________________________________
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Parte II:

Educação 

1.

quando vinha da 
cidade,
o pai trazia 
jornais, periódicos e revistas

brigava-se para ler primeiro

nada como os Homeros e Camões
daquele mundo, 
que a mãe trazia, era

como que uma breve 
janela

para o mundo.

___________________________________
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2.

pelas portas,
Feiteiras abaixo e 
Ginjas acima,
mulheres enfiavam arte
em linho com linha

minha mãe
uma vez pelo anos
trouxe da cidade um
par de agulhas 
de crochêt.

___________________________________

10



Eu, Lucinda – Palmira Pereira

3.

meu tio dizia ao 
pai que 
as meninas, únicas

carecem de 
instrução, posição e
brio

no breu na casa, ouvir falar de  
escolas e aulas de Francês com o
trepidar da lareira em fundo

e eu que não sabia Francês.

___________________________________
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Amores e Adolescência 

1.

era aquela
a hora e dia marcados,
descia a ribeira até
ao calhau, nesse dia
com peito feito em
calhau, do peso

esperava-me 
e olhava o mar e
não me voltou a
parecer mais belo

nem se(quer), 
jamais.

__________________________________
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2.

sabia-se na freguesia
andavam as meninas Andrade 
todas elas para casar

não havia olhos
que nos não buscassem
Domingo no adro,
depois da missa

e a gente e as primas aos
cochichos e
risinhos sem os
pais darem 
conta.

__________________________________
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3.

o momento primeiro da
pergunta que nos espanta
é nos darmos conta da ideia de

liberdade e de a

como alcançar, 
sendo quem se é ou
quem se nasce

esse ideal que já
tantos haviam
cantado e lavrado

nisto, intuir já
a urgência:
saber.

__________________________________
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4.

talvez que nunca a 
igreja tenha visto tanto 
amor junto, como o 
de Thereza e Francisco 

eu, o pai e a mãe 
na fila da frente

pensar que não teria um
amor assim, 
outro que não a
paixão maior 
de ensinar

saber nesse instante, 
perante Deus e o Homem, 
as formas todas de amar, de 
ter mesmo, vários amores

saber isto, nesse instante,
sabendo que 

já não haveria 
amor como o do Calhau.

______________________________________
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Parte III:

Funchal e Lisboa 

1.

ir à cidade era
vencer a montanha
que ameaça, desde que
me sei, a cabeça
de quase todo o 
madeirense

tomava-se refresco 
no Golden e corria-se
p’lo Aljube ao
Bazar do Povo aviar
o linho e o sabão que
dona Amélia de São Vicente 
tinha de encomenda.

gostava de ver os
vestidos das senhoras
que vinham de fora

tanto barco no porto
tanta beleza junta.

__________________________________
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2.

pelo caminho
no primeiro dia no
Liceu, pareceu-me 
mais minha, a
cidade

como se sempre
ali habitasse
o que viria a ser

como se sempre
ali houvesse a
sapiência de me fazer
livre.

__________________________________
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3.

setimanista 

no íntimo saber
completa em mim
a tarefa que a esta
cidade competia

percorrer-lhe as 
ruas antes alheias e
saber agora a que cheira 
cada porta da rua dos
mercadores 

capa ao ombro
segui em frente.

___________________________________
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4.

de Lisboa aos pés
foi sentir o endiabramento
de pequena da Ilha
nada da geada do Norte
não eram ainda 
idos de Março

cresceria aqui 

soube-o.

___________________________________
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Parte IV:

De volta à Ilha 

1.

navegar até à rocha-berço atlântica
o mar, todo ele poroso e
palpável e
mosaico único imenso 
a meus pés

imaginar se
estará a Ilha no mesmo quadrante
ou se o vale 

(se vale o futuro).

_____________________
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2.

pensar em ser
num breve instante
aqueles primeiros que viram
a sombra negra da Ilha ao fundo e

pensar, sendo-os:
- é o inferno,
o lar dos monstros

(o medo atroz)

ou

pensar, sendo-os:
- enfim o portal-ouro
da mítica afundada
agora nossa

(e nesse momento saber a esperança).

______________________
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3.

não se sai impunes por
sair da Ilha 

é tudo, de súbito tão 
estranho,

como se não houvesse antes
respirado aqui e

me fosse agora o ar suportado
de inspirar pelos olhos
dos impostos do social

é esta a cidade que se diz esquina do mundo.

___________________________________________

22



Eu, Lucinda – Palmira Pereira

De volta ao Norte 

1.

encumeada acima
adivinhava já 
o verde-quase-sufoco

do
encumeada abaixo

quase podia já cheirar o 
chão dos louros e

o pão quente do forno
na casa das primas

sentir como nascer outra vez,
o chegar a casa.

_________________________________
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2.

minha mãe
à minha espera no terreiro

os braços a abrirem-se 
para a menina ora senhora 
professora

feita da linhagem-saber
pronta para seguir caminho

na esteira do ofício.

_________________________________________
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3.

como se tudo e
todos tivesssem
mantido tudo parado e
impávido

os mesmos rostos
o mesmo senhor padre
a mesma ensaiadora das saloias

todos ainda com os olhos com nada
por dentro.

_______________________________________
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Parte V:

Ensino e Conhecimento 

1.

por justiça:

Jaime recebia
os que
em minha sala
sobravam:

(três meias-dúzias 
de pequenos,
metade de olhos
escangalhados)

risos e perguntas
mudados no espaço.

______________________________________
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2.

no fazer para o
urgente ofício,

trouxemos os
bancos corridos
que estavam
na loja 
para a “sala” e

pusemos uma
longa mesa, que
mesmo estreita,
cabiam à vontade

uns seis.

______________________________________
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3.

desenho
matemática
fisico-química
português
inglês
Francês

(podia ensina Francês!)

quadros que o
tio trouxe
caixas e flores
para modelos e
vimes reguados
compasso e esquadro
tinha eu e
os meus livros

que todos veriam.

______________________________________
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Luta pela Educação

1.

tinha que esperar sempre
por alguns que
ou tinham giro
ou tinham poda
ou o leite para levar

alguns 
que o pai não
deixava

tantos mais
que o pai não
podia

os que iam a 
exame a ouvir-me
corredor do Liceu
adentro.

______________________________________
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2.

vinte anos corridos

eu, o tenente
e os srs. padres 
ficámos instaladores
do externato

que dava para
oitenta

(oitenta!)

e pensar que
nos haviam
acusado por 

ter mais de três.

_____________________________________

30



Eu, Lucinda – Palmira Pereira

3.

em casa
vinham o mais 
das vezes 
pequenos 

aqui, podiam
vir também as
pequenas,
todas as que
pudessem

era o que faltava
não haver 
pequenas

com a guerra toda
que tive.

______________________________________
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PARTE VI:

O feminino e personalidade 

1.

eu e minhas irmãs
andámos todas no
Liceu, já a mãe
sabia Francês 

minhas irmãs já
não eram meninas e
traziam meus sobrinhos
pedir a bênção 
avós e tia

terreiros de brincadeira
e alegrias

eu tinha os pequenos
em casa de manhã
quase todos os dias

e a mãe já mal se
lembrava do Francês.

___________________________________________
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2.

os vestidos de Paris
trazidos de Lisboa
faziam olhares na cidade

na freguesia 
diferença maior faziam
mulheres envergam
o que pôde ser do
adelo ou no mais
serrapilheira e lã

constatar
a delicadeza da urbe
com a rudeza do campo:

mulheres iguais
mulheres diferentes
mulheres mães
mulheres trabalho
mulheres irmãs e

mulherzinhas
com olhos de esperança
a quem havia ensinado
desenho livre e a 
tabela periódica.

___________________________________________
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3.

só havia o mar para onde 
estender os olhos
teimava de ir
bem por aquela fresta 
que se vê da vila

já de pequena
perguntadeira
queria já o saber
sem o saber

até quando
disseram não poder
ser
o atrevimento de
fazer.

____________________________________________

34



Eu, Lucinda – Palmira Pereira

4.

em fins de oitenta
quiseram chamar
de mim à escola
houve quem dissesse
que era a mãe:

- eu, que não tinha sido uma;

fui até destapar
uma placa que 
me premiava

entidades e presidentes
ainda não tinha ardido
a velha casa que já era eu

a tudo acedi, e pus-me 
bonita, sempre

a alegria era a de ver os
pequenos e as pequenas que
haviam sido meus
o mais, meros
factos a registar

o que tinha sido preciso.

____________________________________________
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Eu, Lucinda 

1.

podia o voo ser
mais alto
houvera não
tornado ao vale

meu sobrinho vem
ver-me no Natal
digo-lhe que valeu
tornar ao vale, ele
sabe ver
ao longe os poios
serra acima

sabemos ambos
que foi cumprida a
tarefa

que outro voo maior?

______________________________________
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2.

mais que comigo
vivi com os pequenos
aprendi para e com eles
disse-lhes das viagens
de outras terras

dei quanto mais
sabia pelo encher
do antes vazio
nos olhos das gentes

uma mulher cumprida
nunca está só.

________________________________________
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APÊNDICE:

Verbete Biográfico

Maria Lucinda de Sousa Andrade nasceu no sítio das Feiteiras de Cima,
freguesia e concelho de São Vicente, na costa Norte da Ilha da Madeira a 10 de
março de 1903. Filha de João Francisco de Andrade e de Dª. Amélia Carolina
de Sousa, foi batizada na igreja matriz desta freguesia a 24 de março do mesmo
ano  sendo  seus  padrinhos  seu  tio  materno  Carlos  João  de  Sousa  e  Nossa
Senhora,  (segundo  prática  habitual  no  seio  da  religião  católica  em  que  é
possível consagrar uma criança a uma figura do culto católico no momento do
batismo ou por falta de um dos padrinhos ou por vontade dos pais). O casal
teve  outras  duas  filhas,  Maria  Pia  (n.  22.06.1900)  e  Teresa  (n.  09.02.1908)

sendo Lucinda a filha do meio e, segundo relatos, em São Vicente as três irmãs eram conhecidas
quando solteiras como “as meninas Andrade”, sendo que Lucinda Andrade nunca viria a contrair
matrimónio.

Após  terminar  o  ensino  básico  no  ensino  particular,  rumou  à  capital  madeirense  onde
completou o sétimo ano do Curso dos Liceus no Liceu Nacional do Funchal e na década de 30, com
vista a prosseguir uma carreira no ensino, terá frequentado um curso de Pedagogia em Lisboa no
Liceu de Pedro Nunes, segundo uma notícia publicada no Jornal da Madeira aquando da sua morte
(Jornal da Madeira, 13.10.2000), embora no decurso desta investigação tenha surgido também a
hipótese de haver frequentado a Escola Pedagógica João de Deus, não nos foi possível confirmar
nenhuma  das  hipóteses  sendo  que  certo  é  que  ambas  as  instituições  eram  então  estruturas
vocacionadas para a formação de professores. Mais tarde, de volta ao Funchal, iniciou a sua carreira
docente e em 1943 regressou à freguesia de São Vicente, de onde, exceto em viagem, não voltaria a
sair, dedicando-se ao ensino – atividade que exerceria durante toda a sua vida.

Considerada a “mãe” do ensino secundário no concelho de São Vicente, a vida de Lucinda
Andrade está intimamente ligada à evolução do ensino nesta localidade, pois até meados da década
de 60, em São Vicente, o ensino era ministrado em regime de ensino particular por professores em
suas residências, sendo que Lucinda Andrade ensinava já matérias do nível secundário e chegou a
preparar na sua residência uma divisão para o efeito, onde em “mesas estreitas e bancos corridos”,
ensinava Inglês, Português, Matemática, Desenho e Físico-química sendo a sua área de eleição o
Francês, em que era considerada “excelente”, preparando os alunos ditos “auto-propostos” para os
exames de 2º e 5º ano do Liceu. Tendo em conta que os dados estatísticos revelam que na primeira
metade do século XX o analfabetismo na RAM ascendia aos 70%, valor que só minguaria para os
33% a  partir  da  década  de  60  após  a  criação  do Plano de  Educação  Popular  e  da  Campanha
Nacional de Educação de Adultos em 1952, pode-se associar a crescente alfabetização da população
do Norte da ilha da Madeira, e em especial no concelho de São Vicente, à enérgica ação de Lucinda
Andrade  assumindo  esta  o  papel  de  grande  impulsionadora  do  ensino  neste  concelho,  que  a
agraciou por seus méritos em 1983 com a sua Medalha Municipal (Id., Ibid ,.). Em 1964,  aquando
da criação do Externato São Vicente, no sítio das Casas Novas, fez parte do corpo docente inicial
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desta  instituição  de  ensino  vocacionada  para  o  ensino  do 1º  e  2º  ciclo  do  ensino  Liceal,  com
capacidade para 80 alunos de ambos os sexos – algo pouco habitual na época – e que se manteria
em regime de ensino particular até 1988, ano em que,  por se considerar “ser necessário proceder à
criação do Ensino preparatório e Secundário oficial nesta Vila [de São Vicente] (…), foi criada a
Escola Preparatória e Secundária de São Vicente; que entrou em funcionamento no ano letivo de
1988-1989”. Ainda no ano de 1988, por deliberação do Conselho de Governo e assente no Ofício –
Circular nº 189/4.0.1/88, atribuiu-se à nova entidade escolar a denominação de Escola Preparatória
e Secundária Dona Lucinda Andrade, como forma de homenagear a professora que “dedicou toda a
sua vida ao ensino,  com espírito  de abnegação invulgar  e  extraordinária  competência e  zelo.”,
citando o documento supramencionado. As novas instalações da atual Escola Básica e Secundária
Dona Lucinda Andrade foram inauguradas no sítio do Passo no dia 04 de outubro de 1993, em
cerimónia  que  contou  com a  presença  do  então  Presidente  do  Governo  Regional  da  Madeira,
Alberto João Jardim, do Secretário Regional da Educação, Francisco Santos e Gabriel Drummond,
Presidente  da  Câmara  Municipal  de  São  Vicente  e  em que  Lucinda  Andrade  teve  a  honra  de
destapar a placa ostentando o seu nome. De referir que a atual escola comemora anualmente o Dia
da Escola a 10 de março, data de nascimento de Lucinda Andrade.

Atendendo ao falecimento recente de Lucinda Andrade, bem como à escassez de material
consultável onde se pudesse apoiar este texto, ele acabou por ser produzido com recurso, sobretudo,
a testemunhos obtidos de antigos alunos, colegas de profissão, amigos e familiares que nos traçaram
o perfil de uma mulher de personalidade forte, vivaz e determinada, ainda que reservada e pouco
dada a contactos sociais tendo recebido as homenagens que lhe foram prestadas com “aparente
modéstia”. Pioneira e empreendedora, terá sido das primeiras mulheres a conduzir um automóvel
em São Vicente, era “muito culta”, amante da moda, cultivando um extremo cuidado com a sua
imagem, sendo senhora de postura altiva e grande beleza física, “a sua maior relação era com os
alunos”, segundo relatos, dizendo-se mesmo que “dava a vida pelos alunos”, atribuindo-se à sua
paixão pela Educação o facto de não haver constituído família. Contudo, ainda segundo relatos a
própria Lucinda Andrade terá comentado certa vez sobre o tema: “não calhou” [casar].

Faleceu na cidade do Funchal no dia 12 de outubro de 2000, aos 97 anos, vítima de acidente
doméstico em sua residência de São Vicente.

40



Eu, Lucinda – Palmira Pereira

As Homenagens 

O primeiro reconhecimento público a Lucinda Andrade, que havia leccionado desde 1964 e
feito  parte  da  comissão  instaladora  do  Externato  de  São  Vicente,  surgiu  em 1988  quando  foi
baptizada com o seu nome a nova Escola Preparatória e Secundária de São Vicente. Aquando do
levantamento  das  informações  para  a  criação  desta  obra  pôde-se  ler  na  nota  histórica  do
estabelecimento de ensino que

“(…) sendo esta uma escola privada até 1988 – no ano lectivo 88/89, em resultado da
Portaria nº 72/88, que definia a necessidade de criação em São Vicente de um ensino
preparatório e secundário oficial, foi criada a Escola Preparatória e Secundária de
São  Vicente,  que  se  viu  baptizada  ainda  no  mesmo ano  de  Escola  Preparatória  e
Secundária Professora Dona Lucinda Andrade.”.

Em 1993, aquando da inauguração do novo edifício da Escola:

  Inauguração da EBSDLA. 04.10.1993. Foto_ Arquivo pessoal de Teresa Silva
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Nota de Autor

A experiência única que foi criar esta obra, consistiu essencialmente no exercício vital
do encarnar a personalidade vívida e real de Lucinda Andrade, no que terá sido a sua vivência
de  menina  de  famílias  na  primeira  metade  do  século  XX,  numa  freguesia  rural  com as
características que então São Vicente apresentava, no que terá sido o seu olhar, sentir, o que
terá  sido  o  seu  pensar.  Reconhecendo  alguma  ousadia  nesta  empresa,  tal  não  teria  sido
possível sem o contributo de diversas pessoas que prestaram testemunhos preciosos para a
criação  da  obra  poética  aqui  apresentada,  a  quem  agradeço.  Alguns  dos  episódios
testemunhados são mencionados no texto poético, outros partem de princípios de suposição e
imaginação criativa, tendo por base vivências pessoais e o estudo da história social local ao
longo do século XX.

Mas não só de  artífice poético se faz  esta  obra,  cuja  desenvoltura  assenta  no que
considero um verdadeiro prodígio,  de força e tenacidade,  no que foi  a  acção de Lucinda
Andrade como pedagoga local, impulsionadora da instauração do ensino secundário na Costa
Norte  na  Ilha  da  Madeira,  com  o  Externato  de  São  Vicente  na  década  de  60,  com  a
particularidade de se tratar de uma escola mista, um marco decisivo que faria da escola um
elevador social e um contributo essencial para a igualdade de géneros no acesso à educação,
tendo em especial atenção as elevadíssimas taxas de analfabetismo da localidade, então.

O sair de si para ser outro tem consequências e sequelas. A quem ler esta obra e se
inspirar na temerária resoluta e empenhada Lucinda, que possa ter a sua força e entusiasmo,
os mesmos que senti, como “autora ventríloqua” que vestiu a sua pele, ainda que por algum
tempo.  Aos  antigos  alunos,  de  diversas  gerações  que  se  virem  aqui  de  alguma  forma
retratados,  o  meu  especial  agradecimento  por  haverem  ido  ao  encontro  do  saber  e  do
conhecimento. E que este volume, se não servir o ofício poético, seja ao menos contributo
para a compreensão de nós mesmos - hoje e no futuro. 
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