
 



  
 



 

 As três colunas representam: razão, afecto, sentido 
da vida. 

 

  O amor pela Pátria está representado mo mapa da 
Tunísia. 

  O livro representa a aquisição de conhecimentos, 
fundamental na educação. 

 

 A comunidade educativa representada 
pelas 3 figuras 
 

  O Sistema Educativo é representado 
pela casa que as 3 figuras fazem. 
Educamos à vida num estilo de família 



 

 Menzel Bourguiba, (em árabe: بورقيبة منزل ) é uma cidade 
situada a cerca de 65 km da Tunísia, na província de 
Bizerte.  
 

 O nome significa "Casa de Bourguiba”, como foi chamada 
pelo primeiro presidente independente da Tunísia, Habib 
Bourguiba, em 1956.  
 

 População cerca de 54.536 habitantes 

 Foi fundada como base naval sob o domínio francês, 
devido à sua posição estratégica entre dois lagos, que 
ligam  ao Mediterrânio pelo canal de Biseta  . 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bizerte_canal&action=edit&redlink=1


 A sua atividade económica mais importante era a 
base naval, propriedade do estado. A base naval 
estava já em declínio depois da sua grande 
importância nos anos  70 e 80, quando a Tunísia 
tinha uma frota mercante maior e quando a Ex 
União Sovietica se serviu de Menzel Bourguiba 
como base para os seus navios. Naquela altura, a 
base tinha mais de 1.300 funcionários. Após a 
revolução da "primavera árabe", apenas ficou 
activa a fábrica de metais El Enfulede. As pessoas 
que não trabalham ali vivem sobretudo da 
agricultura e da pesca. 

 



  

 A “Escola das irmãs” de Menzel Bourguiba é uma 
instituição educativa privada que pertence à rede das 
escolas da prelatura da Tunísia. Cada instituição mantem 
a sua especificidade partilhando valores humanos e 
universais, respeitando a identidade nacional tunisina. 

 A escola de Menzel Bourguiba é gerida pelas irmãs 
salesianas que, em colaboração com a equipa tunisina, 
aplicam o sistema preventivo de São João Bosco.  

 A escola é aberta sem discriminação a todos os alunos 
em idade escolar. Os pais apreciam o método educativo 
praticado e os valores propostos. A comunidade 
educativa empenha-se em garantir o respeito pela 
diferença e liberdade de expressão, criando um ambiente 
acolhedor, para que o aluno que chega à escola se sinta 
acolhido. 

 Uma escola acolhedora sabe como fazer espaço para 
todos, para que ninguém se sinta excluído. 

 

 



Escola Santa Inês       -       Sagrado Coração de Maria  

  
Em 1900, a Superiora Geral das Irmãs do Sagrado Coração de Maria 
mandou duas irmãs da França para a Tunísia. Depois de longa busca de 
um local, as irmãs chegaram a Ferry Town, a atual Menzel Bourguiba, 
cidade construída em torno do arsenal marinho e composta por 
habitações modestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Um sacerdote aconselhou-as a comprar um terreno para construir aquela 
obra, assegurando-lhes um desenvolvimento promissor daquela área. 
Após a compra do terreno, a congregação mandou outras cinco irmãs que 
desembarcaram na Tunísia a 20 de agosto de 1902. 
  

 

 



  
  
 Não foi fácil para elas habituarem-se ao vento, à atmosfera sufocante e, 
especialmente suportar a sede. Mas, no dia 23 de outubro do mesmo ano, 
iniciaram as aulas. Assim nasceu a escola de "Santa Inês". 
 
A cidade continuou a crescer e a desenvolver-se. 
Nos anos 50 foi necessário ampliar a escola para poder acolher todos os 
pedidos.   
Em 1958 a escola contava já com mais de 700 alunos, distribuídos pelos 
cursos seguintes: 
 - Jardim de Infância mista 
Escola primária feminina 
Escola secundária feminina 
Curso comercial feminino 
Curso de trabalhos domésticos:  
aprendizagem de costura e cozinha  
(em colaboração com as irmãs  
salesianas de Manouba).  
  
As irmãs dedicavam-se também aos jovens fora do horário escolar. 
Na altura, os alunos eram europeus e católicos, apenas alguns de religião 
muçulmana e judaica. 
 

 

 



Em 1961, depois da batalha de Biserta, os franceses deixam Menzel 
Bourguiba. A população escolar muda, torna-se tunisina, mista, e 
depressa enche a escola. 
Em 1985 a escola passou a cargo das irmãs salesianas.  
”1984... Depois de alguns anos, as irmãs do Sagrado Coração de 
Maria foram forçadas a deixar, com muita pena, a escola de Santa 
Inês, onde tinham investido tanto, desde 1902, por falta de pessoal e 
de meios! 
Por outro lado, a Prelatura, muito preocupada com aquela situação, 
lançou um apelo urgente às irmãs salesianas de D. Bosco para que 
assumissem a obra. 
E assim, no dia 6 de agosto de 1985, uma comunidade de 5 irmãs 
salesianas de D. Bosco, FMA foi mandada para Menzel Bourguiba”. 
  
No início do ano lectivo de 1985-1986 a escola contava com: 
- 6 classes do Jardim de Infância (quase metade da população 
escolar) 
-6 classes da Escola Primária,  
-uma de cada ano 
-3 anos dos Cursos  
-Profissionais Corte e Costura 
 

 



 No ano lectivo de 1986-1987 fechou a 
secção do Jardim de Infância, para abrir uma 
nova secção de Escola Primária. 

 Abriu também um curso para secretárias (em 
francês) para as jovens que não haviam 
chegado ao Bacharelato.  

 Assim, pouco a pouco, nos anos seguintes a 
escola foi-se modificando para poder dar 
uma resposta melhor às necessidades locais. 

 

 

 



 
   

 A nova abordagem típica da Espiritualidade Salesiana 
envolve, gradualmente, os professores e as famílias. Os 
valores do Sistema Preventivo salesiano são muito 
apreciados como meio de estabelecer relações de 
reciprocidade e respeito e é uma forma de presença que 
ajuda a dialogar e a estabelecer pontes entre culturas por 
meio do acolhimento e respeito pelas diferenças e 
diversidade como riqueza. 
 

 Atualmente, o ambiente social da escola é heterogéneo; 
muitos dos pais dos alunos que frequentam a escola 
trabalham em "El Foulad”, como operários, trabalhadores 
ocasionais, engenheiros. Outros pais trabalham a dias, 
como construtores, comerciantes, empregados, mas há 
também desempregados! 

   



SÍNTESE FEMININO MASCULINO TOTAL 

CLASSE PRIMÁRIA 245 234 479 

CLASSE PREPARATÓRIA 32 53 85 

JARDIM  DE INFÂNCIA 28 35 63 

TOTAL 305 322 627 

 



 
   

 As actividades extra-escolares  

 Desporto, dança, escutismo, teatro, visitas de 
estudo, música, informática, club da biblioteca 



Professores/educadores 
Pessoal 

administratitvo 

  Supervisor 

geral  

    Outros 

trabalhadores 

31 5 1 10 

TOTAL:   47 

 
Os colaboradores são todos tunisinos sunita e 

partilham com as FMA um clima de abertura 
intercultural, desenvolvendo a capacidade de diálogo 

e de respeito. 



NECESSIDADES: 

 A área de Menzel caracteriza-se por verões 
muito quentes e invernos muito frios e 
húmidos. Há vento forte constante. Isso faz 
com que tudo se deteriore com muita 
facilidade. Desde que a escola foi assumida, 
fizeram-se várias reparações de manutenção, 
as mais urgentes, mas o edifício precisaria 
de obras importantes que favorecessem 
melhor qualidade aos seus alunos.  Não há 
sistema de aquecimento e a forte humidade 
deixa sinais visíveis por toda a parte. 

 



NECESSIDADES: 

 As FMA para atender às necessidades das famílias, 
promovem muitas atividades pedindo mensalidades 
mínimas até gratuitas,  

 Por ocasião do "modus vivendi" de 1959, o Estado da 
Tunísia estabeleceu um contrato com a Igreja 
Católica, segundo o qual não é permitido aos seus 
membros fazer um contrato de trabalho com o 
respetivo salário. Portanto, as irmãs recebem uma 
contribuição anual mínima. Elas próprias vivem em 
ambientes degradados, cheios de correntes de ar, de 
humidade e sem aquecimento. 

 



SALAS EQUIPADAS 
 E ACOLHEDORAS  

Mas o  seu primeiro pensamento, não é o 
conforto da comunidade mas sim equipar 
e renovar as salas de aula com material 
melhor e torná-las mais acolhedoras e 
funcionais para alunos e professores. 

 



 Quadros de parede para salas de aula painéis 
de contraplacado mais duráveis (18x300) 

 Cadeiras para salas de aula (18x350)  

 Armários para as salas de aula 

 Cadeiras para os alunos das últimas classes 
(90x80)  

 Papel de Cores várias e material didático 

 

Precisamos de: 



BENEFICIADOS: 
 
 Cerca de 650 crianças e jovens da escola;  

 47 funcionários; 

 95 jovens da Associação dos Ex-alunos e dos 
Escuteiros.  

 



MUITO OBRIGADA ! 


