INMEMORIAM

(Foto: Luiz Carvalho)

Francisco Pereira de Moura
(1925-1998)
«Teve uma grande influencia. Abriu-nos a
visclo de uma economia humanimda, ao
servi(o do hornem»
(Lurcles Pintassilgo - Expresso, 13 de Maio de 1995)

Faleceu no passado dia 4 de Abril, com 73 anos de idade, o Professor Francisco
Pereira de Moura, prestigiado economista e academico, cujo nome e actividacle se
encontra significativamente ligado avida do lSSS.
Francisco Pereira de Mount licenciou-se em Finan~as em 1950 e iniciou a sua
carreira academica no ISCEF tendo-se doutorado em 1961 .
A sua colabora~ao com o ISSS inicia-se em 1956, com a lecciona~ao da cadeira
de Economia e prolonga-se ate 1974, altura em que leccionava Economia Portuguesa e cuja regencia interrompeu para assumir fun~oes governativas no I Governo
Provis6rio.
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A sua actividade como docente no ISSS marcou profundamente varias gera96es
de assistentes sociais nas decadas de 50 e 60.
0 seu labor e empenho no ensino da economia num contexto claramente
diferenciado do ISCEF leva-o aprodu9ao do manual Problemas Fundamentais da
Economia editado pela Livraria Classica, mais tarde traduzido e adaptado para frances corn 0 titulo Elements D'Econornie pour Travailleurs Sociaux, publicado pela
editora francesa Le Centurion em 1972.
Em 1995, ano do seu jubileu acadernico, Francisco Pereira de Moura integrou a
Comissao de Honra das Comemora96es dos 60 anos do ISSS.
Como professor dedicado e competente, como econornista brilhante e cidadao
exemplar, a vida de Francisco Pereira de Moura e para todos n6s, seus antigos alunos e gera96es actuais, urn exemplo de persistente exercfcio da cidadania.
Francisco Branco

Inesquecivel
Francisco Pereira de Moura ensinava econornia do 3. 0 Ano do Instituto Superior
de Servi9o Social. Foi meu professor 1958.
Inesquecfvel!
Empenhou-se naquelas aulas, penso eu, por considerar que as profissionais da
assistencia" deviam aprender o social num horizonte mais complexo daquele que era
definido pelo conservadorismo da epoca. A sociedade via-se a si propria como tendo os
seus eternos assistidos, mais ou menos bern cornportados, a quem se devia prestar protec9ao, rnanuten9ao e algurna civiliza9ao.
Francisco Pereira de Moura explicou entao que os assistidos, os pobres, os desfavorecidos, nao eram plantados na sociedade devido a uma ordem do universo,
intocavel, rnistica, ou coisa assim ... nao. Eram simplesmente produzidos pelo sistema que, historicamente, organizou a humanidade- onde a econornia, a polftica
a cultura e a educa9ao moldam as sociedades definindo-lhes os protogonistas, os
vassalos, os her6is, os cobardes e os figurantes. Explicou ainda que, por detras dos
sistemas existem postos e vontades que fazem determinadas op96es, podendo se
quiserem, fazer outras! ...
Desrnontava, corn clareza, a polftica econ6rnica do regime e indicava outras polfticas
econ6micas possfveis noutros regimes, tambem possfveis. Para rnuitos de n6s, ele foi o
prirneiro a falar de urn carninho novo, arduo, a percorrer. Urn carninho de esfor9o pela
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transforma~iio

da ordem, norteado pela meta de um pafs com mais justi~a social.
Aprendi, com ele, e para sempre, que justi~a niio rima com assistencia ou caridade.
A imagem que tenho do professor Francisco Pereira de Moura ede um agricultor de
alunos, a espalhar sementes em gestos singulares, cruzados pelo rigor, pela simplicidade,
pela bondade e por uma deliciosa ironia. Eum grande mestre a viver dentro dos que
foram tocados por ele, e foram muitos.

Graciete Ferreira
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