
 
 

Escolas no território de Diu durante a Índia Portuguesa 

 

A instrução primária no território de Diu durante a Índia portuguesa estava dividida entre escolas de 

língua portuguesa e escolas de gujarati. No final do século XIX e até à sexta década do século XX, 

existiam sete escolas de português. Cinco delas situavam‑se na cidade: no antigo Convento de São 

Paulo, no Recolhimento de Santa Ana, nas instalações de Agiari, actual Convento de Santa Ana, na 

Escola Primária Oficial e no Instituto ou Externato Liceal Bagvandas Damodar; duas fora da cidade, 

uma em Vanakbara e outra em Ghoghla.  

 

 

A Sé de Diu, centro do bairro cristão. A igreja e o antigo colégio situam-se na parte oriental de Diu. O edifício do antigo colégio – hoje 

ocupado por vários programas paroquiais – encosta-se ao flanco norte da igreja. É um quadrilátero regular articulado por um claustro 

quadrado, com seis tramos por lado, no piso térreo. A fachada principal do colégio, paralela à da igreja, está separada desta pelo espaço 

ocupado pela escada que dá acesso ao piso superior do claustro. A instrução primária para o sexo masculino funcionava no rés-do-chão do 

antigo convento de São Paulo. O colégio era dirigido pelos jesuítas. 

 

 



 
 

Recolhimento de Santa Ana, no bairro cristão. A instrução primária para o sexo feminino, funcionava no rés-do-chão do Recolhimento de 

Santa Ana. Posteriormente, freiras ministraram aulas de arte e decoração, tais como bordado e arranjo de flores. Vista frontal. Foto, cortesia 

do Shreeman Vijay Cumaldas. 

 

Recolhimento de Santa Ana, no bairro cristão. Vista lateral. Foto, cortesia do Shreeman Vijay Cumaldas. 



 
 

 

Porta de entrada para a instalação de Agiari, em Parsiwada. Diz-se que as últimas famílias zoroastrianas deixaram a ilha de Diu por volta de 

1950. A sobrevivência do edifício do templo do fogo, por mais de meio século, sem muita alteração, é resultado principalmente da decisão 

tomada pelos últimos membros da comunidade. O elemento sagrado em um templo de fogo é claramente o fogo, que deve ser mantido 



 
 

permanentemente. Se a comunidade deixar uma povoação, o fogo também deverá ser transportado e o edifício do templo, deixa de ser 

santificado. Em 1950, os zoroastrianos manifestaram o seu desejo ao governador português de Diu, de levar o fogo sagrado para Surat. Por 

recomendação do arcebispo D. José Alvarez, um grupo de freiras da Ordem das Servas de Cristo, foi enviado de Calangute, Goa, para ocupar 

o edifício e lá montar um convento. O prédio, agora Convento de Santa Ana, é um centro para a comunidade da ilha e também possui uma 

escola infantil bem-sucedida. Foto, cortesia do Shreeman Kaushal Parekh. 

 

Convento de Santa Ana, na antiga instalação de Agiari em Parsiwada, onde actualmente funciona a escola pré-primária. Foto, cortesia do 

Shreeman Kaushal Parekh. 

 



 
 

Antiga instalação de Agiari, actual Convento de Santa Ana, onde ainda funciona a escola pré-primária. Foto, cortesia do Shreeman Vijay 

Cumaldas. 

 

Escola Primária Oficial Português no bairro cristão. Supõe-se que esta fotografia, pelo Sr. Shantilal Shivshankar Bhatt, tenha sido tirada no 



 
 

dia 11 de Novembro de 1949, dia da celebração da conquista portuguesa de Diu. Esta celebração contou com a ilustre presença do 

Governador de Diu, D. Miguel de Noronha de Paiva Couceiro, dignitários da cidade de Diu, professores, alunos  e pessoal auxiliário da escola. 

Nesta escola portuguesa, ministrava-se o ensino da língua portuguesa até à 4ª classe. Alguns dos professores que faziam parte desta escola, 

eram: Reverendo Padre José de Souza, Prof.ª Melita de Pereira, Prof.ª Maria Noémia Borges Vaz, Prof. Ramnikrai Devshankar Pandya, Prof. 

Luís? Gill e Prof.ª Elsa Coutinho e outros. 

 

  

O Instituto ou Externato Liceal Bagvandas Damodar, inicialmente instalado no primeiro andar do edifício da Biblioteca Narotam Mulji & 

Revanbai. 

 

 



 
 

 

Apasaro, instalações do antigo Liceu, 1.º e 2.º ciclo. O Instituto ou Externato Liceal Bagvandas Damodar, inicialmente instalado no primeiro 

andar do edifício da Biblioteca Narotam Mulji & Revanbai, foi posteriormente realocado para as novas instalações do Apasaro em Cuxalpara.  

Neste externato ministrava-se o 1.º ( 2 anos ) e 2.º ciclo ( 3 anos ). Após a 4.ª classe, eram feitos exames de admissão para o liceu. Estes 

exames vinham de Goa. Não havia ensino para o 3.º ciclo ( 2 anos ), em Diu. Os estudantes que desejassem continuar os seus estudos para 

o 3.º ciclo, teriam de se deslocar para Panaji, Goa. Depois de passar o 3.º ciclo, os alunos poderiam optar pelo ensino superior. Foto, cortesia 

do Shreeman Vijay Cumaldas. 

 

Em contrapartida, como a população gujarati do território era mais afluente e maioritária (cerca de 

98% em 1899) foram as escolas de gujarati que ganharam relevo arquitectónico. Destacam‑se três 

construções deste tipo, todas na cidade de Diu.  

A primeira estrutura, a Escola Régia de Português-Gujarati, foi edificada em 1895 por iniciativa de 

Probudás Virchande, comerciante em Moçambique, e localiza-se a cerca de duzentos e cinquenta 

metros a sudoeste do Mercado da Alfândega. É um edifício de dimensões modestas, que reflecte a 

influência dos bangalôs da administração britânica no subcontinente Indiano. Rodeado por uma 

varanda pórtica, a sobriedade dos seus traços e a importância dada às aberturas e ventilação revela a 

orientação higienista da época. Actualmente ainda é uma instituição de ensino. 

 



 
 

Escola Régia de Português-Gujarati, edificada em 1895, por iniciativa do Shree Prabhudas Virchande. Nesta escola primária de Gujarati, 

Shree Ramnikrai Devshankar Pandya ministrava o ensino da língua Gujarati. Também ensinava o português, aos 6.º e 7.º anos (que 

correspondia ao 2.º ano do 1º ciclo e ao 1º ano do 2º ciclo, respectivamente), a partir das 4 horas da tarde. Foto, cortesia do Shreeman 

Kaushal Parekh. 

 

A segunda escola foi aberta em 1927 e destinava-se ao sexo feminino. Recebeu o nome da sua 

fundadora, Pani Bai, mulher de Bhagvandas Laxmichand, cujo nome figura sobre a entrada principal. 

Localizado a cerca de quatrocentos metros a oeste da Igreja São Paulo de Diu, o edifício pode ter 

resultado da reconversão de uma estrutura mais antiga. Apresenta uma morfologia rectangular 

alongada e desenvolve-se em dois pisos. A fachada principal articula-se através de tramas separadas 

por pilares, destacando-se a zona central, com o acesso principal no piso térreo e com uma varanda 

saliente no piso superior. Esta varanda sofreu uma intervenção em 2008. Em redor da entrada existem 

vários relevos e motivos decorativos, pintados em tons vivos. No resto da fachada abrem-se janelas 

em arco, sendo as de baixo igualmente decoradas com esculturas e relevos figurativos, referentes à 

cultura hindu. A rematar o volume, existe um balastre, elemento comum à maioria das edificações em 

Diu. 

 



 
 

Escola Panibai para raparigas. Há alguns anos atrás este edifício foi, infelizmente, demolido. 

 

 
Escola Panibai para raparigas. Nesta escola, a instrução primária era da 1.ª até à 4.ª classe. As professoras que prestaram os seus serviços 



 
 

foram: Shreemati Jiviba <?> (Directora), Shreemati Savitaben Lauchand, Shreemati Triveniben Morar, Shreemati Hiraben K. Solanki, 

Shreemati Mayaben ?, Shreemati Matuben Girdhar Ruda, Shreemati Prasutaben Girdhar Ruda, Shreemati Induben Prabhashankar, 

Shreemati Taraben Ramshankar, entre outras. 

 

Escola Panibai para raparigas, durante uma aula de bordado. Nesta fotografia, podemos ver na fila da frente, da esqueda para a direita, a  ?, 

a Shreemati Hasumatiben Ramchand, ?, a Shreemati Vasantiben Tribovandas e a Shreemati Jasumatiben Motichand e a senhora de pé, junto 

à porta, a Shreemati Indiraben Tulcidas. A Prof.ª Maria Helena Magalhães Filipe ministrava aulas de lavores. A sua filha, Prof.ª Maria Manuela 

Carreira de Magalhães Filipe, ensinava músicas tradicionais portuguesas. Estas aulas fizeram imenso sucesso.  

 

O terceiro edifício, construído em cerca de 1931, está igualmente associado à acção filantrópica de 

Pani Bai, sendo também conhecido por este nome. Na porta principal figurava o nome de Amratlal 

Jamnadás, provável benfeitor da construção. Situava-se a duzentos e cinquenta metros a leste da 

porta principal da muralha da cidade. O edifício, de forma rectangular, era separado da rua através de 

um pequeno jardim que se abria por um conjunto de colunas. A cobertura era plana e rematada por 

um balastre. As fachadas apresentavam uma profusa decoração nos elementos estruturais, onde 

figuravam motivos vegetais e geométricos de origem indiana. 

 



 
 

Escola Panibai para rapazes. Nesta escola a instrução primária era da 1.ª até à 7.ª classe. Os professores que prestaram os seus serviços 

foram: Shree Shivshankar Anandji Bhatt, Shree Dayalal Jani, Shree Natvarlal Himatram, Shree Dalpatram Nagji (que resumiu do seu cargo 

em 1954), Shree Virgiri Laxmangiri Goswami, Shree Harkishandas Laldas Yoganand, Shree Shambhugiri Laxmangiri Goswami, Shree 

Ravishankar ?, Shree Maneklal Himatram Vyas, Shree Santilal V. Pandya, Shree Vasantlal Shah e Shree Prabhashankar Jani, entre outros. 

Esta escola, manteve-se em funcionamento após a liberação de Diu, em 1961. Foto, cortesia do Shreeman Kaushal Parekh. 

 



 
 

Escola Panibai para rapazes. Vista do interior. Foto, cortesia do Shreeman Kaushal Parekh. 

 

A escola de Vanakbara funcionava num edifício do governo cedido à câmara.  

Havia uma outra escola, a Escola Primária Oficial Português-Gujarati, em Ghoghla, onde se ensinava o 

português até à 2.ª classe, num cubículo alugado para esse fim. Depois da 2.ª classe os alunos de 

Ghoghla estudavam o português na Escola Primária Oficial Português em Diu. O ensino de Gujarati, na 

Escola Primária Oficial Português-Gujarati, era até à 7. ª classe. 

Também existiram escolas de Português em Fudam, Nagoa e Bucharwada, onde o ensino era em 

Português e Gujarati.  

 

 



 
 

 
Escola Primária Oficial Português-Gujarati em Ghoghla, onde se ensinava o português até à 2.ª classe, num cubículo alugado para esse fim. 

O ensino de Gujarati, na Escola Primária Oficial Português-Gujarati, era até à 7. ª classe. Em 1959, a Sra. Saryuben Shantilal, esposa do Sr. 

Pravinchandra H. Dave, juntou-se como professora nesta escola. Em 1961, como directora, ela recebeu o louvor, por parte do governo 

português, pelo bom serviço prestado à escola. Outro professor desta escola, era o Shri Santilal Venishankar Pandya, mais conhecido como 

Babubhai Saheb. 
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estudei português até ao liceu no externato Bagvandas Damodar. Um dos professores que ensinava 

no Externato Bagvandas Damodar, era o Prof. Alberto Furtado Luz. O meu Prof. Ramnikrai Devshankar 

Pandya, deu aulas de Gujarati na escola Panibai e na Escola Régia de Português-Gujarati. Eu frequentei 

o 6.º e o 7.º ano das suas aulas de português, que eram dadas na Escola Régia de Português-Gujarati, 
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Hasmucrai Amarchande  

“Relembro com grande nostalgia e emoção os dias que passei como estudante da Escola Primária 

Oficial Portuguesa. Mantenho contacto regular com os meus antigos colegas, de quem me lembro 

com muito carinho. Os professores que leccionaram no Externato Bagvandas Damodar quando eu era 

estudante incluíam o Prof. <?> Morgaokar, o Prof. Edmundo De Costa e o Prof. <?> Salpico, entre 

outros. O meu respeitado avô, Shree Shivshankar Anandji Bhatt, foi professor da Escola Panibai, para 

rapazes. O meu querido e respeitado pai, Shri Shantilal Shivshankar Bhatt, era fotógrafo, conhecido 
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Shreeman Nilkamal S. Bhatt professor também, ainda continua a ensinar.” - Shreemati Saryuben P. 

Dave.   

 “ Fui aluno da Escola Primária Oficial de Português. Quando passei para o Apasaro, para o meu 

primeiro ano de liceu, o ensino foi interropido pela conquista Indiana do estado português. Após 
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estudos no Government High School Diu. Trabalhei no Departamento de Obras Públicas de Diu, PWD, 

Diu.” - Shreeman António Anil 
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que ela disse: - “Fui estudante da Escola Primária Oficial de Português. Alguns dos professores que 

faziam parte desta escola, eram: Prof.ª Maria Noémia Borges Vaz, Prof. Ramnikrai Devshankar Pandya, 

Prof. Luís Gill e Prof.ª Elsa Coutinho. Guardo memórias vivas dos meus dias da infância e juventude 

em Diu. No recolhimento de Santa Ana, as freiras ministravam aulas de arte e decoração, tais como 

costura, bordado, arranjo de flores, etc. Deixei a Índia em Fevereiro do ano de 1961, meses antes da 

liberação de Diu.” - Sra. Zulema Figueiredo  

“ Fui aluna da Escola Panibai, para raparigas. Lembro-me muito bem das professoras que ensinavam 

Gujarati nesta escola. O ensino era até à 4.ª classe. Já adulta, entre Junho de 1972 e Maio de 1975, fui 



 
 

professora de Inglês, Gujarati, Hindi e Ciências, na escola Bhagvandas Laxmichand Vidhyalay.” - 

Shreemati Mrudula Virgiri Goswami  

“ O meu pai, Shree Virgiri Laxmangiri Goswami, era professor na escola Panibai, de rapazes. Ele nasceu 

para dar aulas. Lembro-me dele sempre ocupado com as tarefas da escola. O meu tio, Shree 

Shambhugiri Laxmangiri Goswami também foi professor na escola Panibai. Também existiu escolas de 

Português em Fudam, Nagoa e Bucharwada, onde o ensino era de Português e Gujarati.” - Shreeman 

Vishvesh Virgiri Goswami 

“A minha avó, Prof.ª Maria Helena Magalhães Filipe, ministrava aulas de lavores na escola Panibai, de 

raparigas. A minha mãe, Prof.ª Maria Manuela Carreira de Magalhães Filipe, ensinava músicas 

tradicionais portuguesas. Estas aulas fizeram imenso sucesso.” - Sra. Milva Maggioni 

Shreemati Savitaben Lauchand, casada com Shreeman Tribovane Narcim, deu aulas de Gujarati em 

Diu duranta a Índia portuguesa. Tive imenso prazer em conversar com ela e eis o que me revelou: “Eu 

ensinava Gujarati na escola Panibai de raparigas, na década de cinquenta. As professoras que 

ensinavam na minha altura, eram a Sra. Jiviba <?> como Directora, a Sra. Triveniben Morar, a Sra. 

Hiraben K. Solanki, a Sra. Matuben <?>, entre outras.” - Shreemati Savitaben Tribovane 

“Dois dos professores que ensinavam na escola Panibai para rapazes, eram o Shree Dayalal Jani e o 

Shree Natvarlal Himatram.” - Shreeman Gulabchand Kibabhai Mali 

“Existia a Escola Primária Oficial Português, no bairro cristão. Nesta escola portuguesa, ministrava-se 

o ensino da língua portuguesa até à 4ª classe. Alguns dos professores que faziam parte desta escola, 

eram: o Reverendo Padre José de Souza e a Prof.ª Melita de Pereira.  

No Externato Liceal Bagvandas Damodar, ministrava-se o 1.º ( 2 anos ) e 2.º ciclo ( 3 anos ). Não havia 

ensino para o 3.º ciclo, em Diu. Os estudantes que desejassem continuar os seus estudos para o 3.º 

ciclo, teriam de se deslocar para Panaji, Goa. Depois de passar o 3.º ciclo, os alunos poderiam optar 

pelo ensino superior. Os professores que faziam parte desta escola, eram: o Honorável Juíz Edmundo 

de Costa que ensinava Francês, os oficiais militares que ensinavam Português, Matemática e Ciências,  

e o Chefe da Polícia, Bernardo de Sousa que ensinava Inglês. 

Haviam também três escolas mistas de Português-Gujarati em Diu, Ghoghla e Vanakbara. Uma destas 

escolas, localizava-se a cerca de duzentos e cinquenta metros a sudoeste do Mercado da Alfândega. 

O ensino nesta escola era da 1.ª até à 4.ª classe. Nesta escola primária de Português-Gujarati, Shree 

Ramnikrai Devshankar Pandya ministrava o ensino da língua Gujarati. A outra escola mista, a Escola 

Primária Oficial Português-Gujarati, em Ghoghla, onde se ensinava o português, funcionava num 

cubículo alugado para esse fim. O professor era o Shri Santilal Venishankar Pandya, popularmente 

conhecido por Babubhai Saheb. A terceira escola, em Vanakbara, funcionava num edifício do governo 

cedido à câmara. O ensino nesta escola era da 1.ª até à 4.ª classe. O professor era o Shri Vajeshankar 

Revashankar Joshi. 

Em 1960, alguns dos professores que foram seleccionados para o ensino primário, eram: Shri Jivabhai 
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