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Breves

D. António Marto eleito “vice”

D. Manuel Clemente 
preside à Conferência 
Episcopal
O novo patriarca de Lisboa, 
D. Manuel Clemente, é o novo 
presidente da Conferência 
Episcopal Portuguesa, cargo 
antes ocupado por D. José 
Policarpo. “A assembleia 
decidiu eleger um novo 
presidente que presida aos 
destinos da conferência 
até às próximas eleições, 
previstas para os finais 
do mês de Abril de 2014”, 
informou a Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP) 
em comunicado. D. António 
Marto, bispo de Leiria-Fátima, 
foi eleito vice-presidente.

PUBLICIDADE

O ministro da Saúde, Paulo Macedo, visitou ontem laboratório militar

O Conselho de Ministros aprovou on-
tem um diploma que cria uma lista 
de 17 medicamentos que só poderão 
ser vendidos em farmácias, ainda 
que não necessitem de receita mé-
dica obrigatória (MNSRM). A medi-
da cria uma subcategoria deste tipo 
de medicamentos e impede que os 
mesmos sejam vendidos noutros es-
tabelecimentos que não as farmácias, 
“atendendo ao seu perfi l de seguran-
ça ou às suas indicações”. Entre eles 
destaca-se o Ibuprofeno, analgésico 
e anti-infl amatório geralmente utili-
zado no combate às dores de cabeça, 
de dentes, de costas, à febre e outros 
sintomas de gripe.

A medida foi bem recebida pela Or-
dem dos Farmacêuticos, que há mui-
to defendia a consagração legal da 
chamada “terceira lista” de MNSRM: 
“O conjunto de medicamentos dispo-
níveis em Portugal fora das farmácias 
tem vindo a alargar-se muito signifi -
cativamente e inclui fármacos de uso 
prolongado ou que contêm substân-
cias activas que exigem aconselha-
mento e acompanhamento farma-
cêutico”, lê-se num comunicado da 
Ordem dos Farmacêuticos.

O diploma foi aprovado com a jus-
tifi cação de que é necessário acom-
panhar “a evolução do Sistema Euro-
peu de Avaliação de Medicamentos”, 
que “aconselha a introdução desta 
nova categoria”. A Ordem dos Far-

17 medicamentos à 
venda nas farmácias 
sem receita médica

macêuticos recorda que “entre os 12 
Estados-membros (do total de 27) em 
que os MNSRM estão disponíveis fora 
das farmácias, somente em Portugal, 
Itália, Bulgária e Roménia ainda não 
está instituída uma terceira lista”.

Além do Ibuprofeno, outras subs-
tâncias activas deverão estar apenas 
disponíveis em farmácias, entre as 
quais pomadas para uso dermato-
lógico, associado ao tratamento de 
verrugas, calos e queimaduras sola-
res (ácido salicílico + fl uorouracilo), 
injectáveis utilizados no controlo de 
doenças pulmonares, asma e insufi -
ciência cardíaca (aminofi lina e teo-
fi lina) e ainda a hidrocortisona, de 
uso cutâneo, que ajuda a combater 
dermatites, alergias, eczemas e pica-
das de insectos.

Ministro com militares
O ministro da Saúde, Paulo Macedo, 
visitou ontem as instalações do Labo-
ratório Militar de Produtos Químicos 
e Farmacêuticos (LMPQF), em Lisboa 
(Olivais), no seguimento da procura 
de soluções para colmatar a falta de 
medicamentos, sobretudo de foro 
pediátrico, no mercado nacional. 

O LMPQF já se encontra a forne-
cer sete soluções orais para o Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS), entre 
as quais a hidroxizina, um xarope 
de propriedades anti-histamínicas 
para uso pediátrico. De acordo com 
Paulo Macedo, esta substância era 
vendida anteriormente ao SNS por 
20 euros a embalagem, mas agora o 
Laboratório Militar “está a fornecê-la 
por três euros”, o que reduziu o cus-
to do medicamento em 80%. Além 
desta substância, o LMPQF também 
produz metadona, destinada a inter-
venção da toxicodependência, e Iso-
niazida, comprimidos utilizados no 
tratamento da tuberculose.

JOSE SARMENTO MATOS

Saúde 
Catarina Durão Machado
Governo aprovou lista de 
remédios que só podem ser 
vendidos nas farmácias. O 
Ibuprofeno, um dos mais 
consumidos, está na lista

Os estabelecimentos de apoio social 
(lares, creches e instituições de aco-
lhimento de jovens) que funcionem 
sem a respectiva licença ou autori-
zação provisória vão arriscar multas 
entre os 20 mil e os 40 mil euros.

O Conselho de Ministros aprovou 
ontem uma proposta de lei que au-
toriza a revisão do regime sanciona-
tório aplicável no âmbito da insta-
lação, funcionamento e fi scalização 
dos estabelecimentos de apoio social 
geridos por entidades privadas.

O objectivo é que o agravamento 

Agravadas 
multas
para lares 
e creches ilegais

das coimas desencoraje práticas ilíci-
tas, “particularmente no que concer-
ne ao exercício ilegal de actividades 
de apoio social, que funcionam ao 
arrepio dos mais elementares direi-
tos dos cidadãos, adultos e crianças 
ou jovens institucionalizados”, se-
gundo o comunicado do Conselho 
de Ministros. De acordo com esse 
princípio, a coima vai ser agravada 
nos casos de reincidência até um ter-
ço dos limites máximos e mínimos.

No caso dos lares para idosos, a 
Associação de Apoio Domiciliário de 
Lares e Casas de Repouso de Idosos 
calcula que haja cerca de 24 mil ido-
sos a viver em lares ilegais e casas 
de acolhimento clandestinas. No ano 
passado, mais de 80 lares foram noti-
fi cados pela Segurança Social para en-
cerrar, dos quais 10 foram encerrados 
compulsivamente, por se ter consi-
derado que confi guravam “situações 
de perigo iminente para os direitos 
ou qualidade de vida dos utentes”. 

Conselho de Ministros 
Natália Faria 
Valores vão passar a oscilar 
entre 20 mil e 40 mil euros. 
Associação calcula que haja 
cerca de 24 mil idosos em 
lares ilegais
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Graffi  ti só com licença e depois
de as câmaras aprovarem projectos

“A liberdade de expressão vai ser me-
tida num saco”, desabafa “Nomen”, 
nome de guerra de um dos writers 
mais polémicos dos graffi  ti portugue-
ses. É esta a reacção à nova propos-
ta de lei do Governo que visa punir 
fortemente os autores de graffi  ti e de 
afi xações de cartazes e autocolantes, 
por exemplo. Caso a lei seja aprova-
da, quem quiser fazer um graffi  to ou 
afi xar um cartaz numa parede, terá 
de pedir previamente uma licença à 
câmara municipal. 

No requerimento à câmara, de-
ve apresentar um projecto do que 
pretende desenhar (ou do cartaz 
que pretende afi xar), bem como a 
“autorização expressa e documen-
tada do proprietário” do edifício. De 
resto, outras formas de alteração de 
paredes, muros e pavimentos, como 
a picotagem, são visadas no projec-
to. Bem como as intervenções em 
transportes públicos e mobiliário 
urbano. 

A proposta prevê sanções para 
quem incorrer em contra-ordena-
ções leves, graves e muito graves 
(sendo estas defi nidas em função 
do grau de irreversibilidade da re-
moção dos danos provocados). No 
futuro, lê-se na proposta, quem for 
apanhado a “descaracterizar”, “al-
terar”, “manchar” ou “conspurcar” 
bens móveis ou imóveis, poderá ter 
de pagar multas entre os 100 euros e 
os 25 mil euros, arriscando-se ainda 
a ver o seu material apreendido pelo 
Estado. Os custos de remoção de pi-
chagens e outras formas de alteração 
de superfícies serão suportados pelo 
transgressor.

O diploma sublinha que todas as 
formas de alteração legalmente per-
mitidas, nomeadamente a propagan-
da política, são reguladas por outros 
instrumentos legais, pelo que não são 
abrangidos por estas normas.

“Nomen”, autor dos mais conhe-
cidos murais políticos de Campoli-
de, onde são retratadas as fi guras de 
Passos Coelho, Paulo Portas e Angela 
Merkel, diz que nunca pede autori-
zação para pintar um muro, em Lis-
boa, exceptuando quando se trata de 
encomendas particulares. No caso 
específi co daquela zona da cidade, 
explica que “existe um litígio nesse 
espaço entre o seu proprietário e a 

recente mural político em Campoli-
de, em que caricaturava o ex-minis-
tro Miguel Relvas, foi coberto com 
tinta preta, de um dia para o outro, 
há apenas umas semanas: “Acho que 
foi um acto de censura, nítida até de 
mais.”

Segundo o comunicado do Mi-
nistério da Administração Interna 
(MAI), da semana passada, o ministro 
Miguel Macedo sublinhou que o Go-
verno não pretende “confundir este 
tipo de actividades com arte que se 
realiza também em espaço público, 
em muitos casos, em espaços dispo-
nibilizados para o efeito”.

E já vão sendo alguns. Em Lisboa, 
por exemplo, acontece com os es-
paços tutelados pela Galeria de Ar-
te Urbana (GAU), afecta à Divisão do 
Património Cultural da CML, onde é 
permitida e impulsionada a activida-
de de graffi  ti writers. Criada em 2009, 
a GAU tem como missão promover 
os “discursos plásticos presentes na 
cidade, dentro de um quadro auto-
rizado”, lê-se no seu site, estimula a 
“destrinça entre as obras efectuadas 
nesse âmbito e os actos de vandalis-
mo, gestos agressores de bens patri-
moniais”. Contactada pelo PÚBLICO, 
a GAU diz não estar ainda “a par” da 
nova proposta de lei. 

São conhecidas as intervenções da 
GAU nos painéis da Calçada da Glória 
e no Largo da Oliveirinha. Já o mu-
ral na zona de Campolide/Amoreiras 
não é um dos espaços tutelados pela 
GAU, pelo que, no futuro, pode vir a 
ser alvo de fi scalização municipal. 

Já em Agosto de 2012 o ministro da 
Administração Interna Miguel Mace-
do anunciava que o Governo estava 
a preparar legislação para combater 
“actos de vandalismo”, nos quais se 
inserem os graffi  ti. A nova proposta 
vem colmatar o vazio legal, ou pelo 
menos a indefi nição sancionatória 
de actos de vandalização do patri-
mónio, de que existe apenas refe-
rência no Código Penal português, 
estabelecendo-se penas de prisão 
para “quem destruir, no todo ou em 
parte, danifi car, desfi gurar ou tornar 
não utilizável coisa alheia” — como 
espaços monumentalizados, de culto 
religioso ou de valor científi co, artís-
tico e histórico. 

Ainda que as penas previstas va-
riem entre um a 15 anos de prisão, 
o Código Penal ressalva que “o pro-
cedimento criminal depende de 
queixa”. 

pinta realmente bem, é quase como 
um private club de writers de topo”, 
acrescenta. Com as propostas do Go-
verno, diz que muitos artistas, toma-
dos pela raiva, passarão a executar 
graffi  ti “rápidos”, “desfi gurativos”, 
sem qualidade. “Só os projectos 
aprovados poderão ser pintados, e 
não ideias de revolução, força, ou de 
natureza política”, teme o writer, que 
tem insistido no carácter interventi-
vo dos seus trabalhos “ilegais”.

Para o antropólogo Ricardo Cam-

pos, cuja área de especialização é a 
arte urbana na sociedade contempo-
rânea, os graffi  ti de Campolide são 
“bons exemplos de cidades que se 
querem criativas, dinâmicas e demo-
cráticas, que convivem com novas 
expressões artísticas emergentes e 
com a crítica popular”. 

Arte ou vandalismo?
O antropólogo recusa o argumento, 
expresso na proposta de lei do Gover-
no, de que este tipo de actividades se 
possa associar a um “sentimento de 
insegurança das populações”: “Não 
me parece que o agora famoso mu-
ral retratando o primeiro-ministro 
e a chanceler Angela Merkel cause 
alguma ansiedade ou tremor entre 
os vizinhos”, diz.

Ricardo Campos questiona ainda 
a forma como a lei coloca “sob uma 
mesma categoria uma tão vasta gama 
de expressões, que incluem desde 
o simples tag ao stencil artístico ou 
ao mural politizado”. E alerta para a 
dimensão da “liberdade de expres-
são que deve ser tida em conta na 
vida democrática das cidades e que 
passa, também, pela manifestação 
nos muros”. Liberdade de expressão 
que, de acordo com “Nomen”, já é 
limitada. Dá um exemplo: o seu mais “Nomen” junto a mural que entretanto alguém cobriu com tinta

A famosa zona de graffiti de Campolide pode vir a ser abrangida pela nova lei

Governo declara guerra aos graffi  ti que não tenham o devido licenciamento. “Só os projectos aprovados 
poderão ser pintados e não ideias de revolução”, teme “Nomen” um dos mais polémicos writers nacionais

Proposta de lei
Catarina Durão Machado

câmara e ninguém sabe muito bem 
o que fazer com aquele pedaço de 
muro”. Uma vez que não são apre-
sentadas queixas, desde 1995 que os 
writers tomam o espaço “como de-
les e, graças à enorme qualidade dos 
murais, autoridades e polícia fecham 
os olhos”.

Existe um “código de ética” entre 
os writers, continua. “Normalmente, 
só se pinta por cima quando a obra 
já é antiga, riscada ou está em fase 
de erosão”. Mas, ali, só pinta “quem 
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Número de estrangeiros a residir em 
Portugal recua para níveis de 2005

Fonte: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras PÚBLICO

Distrito de Lisboa concentra 43% dos estrangeiros residentes no país
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O número de estrangeiros a residir 
em Portugal caiu em 2012 pelo ter-
ceiro ano consecutivo e recuou para 
valores de 2005, indica o Relatório de 
Imigração, Fronteiras e Asilo, divulga-
do ontem pelo Serviço de Estrangei-
ros e Fronteiras (SEF). 

Contas feitas, o último ano fechou 
com menos 19.780 estrangeiros a vi-
ver no país, um decréscimo de 4,5% 
face ao ano anterior cujas razões, 
aponta o relatório, podem estar na 
“alteração dos fl uxos migratórios”, 
no “regresso ao país de origem” e 
na “aquisição de nacionalidade por-
tuguesa” de que benefi ciaram mui-
tos destes cidadãos. A tendência de 
descida tem vindo a acentuar-se des-
de 2010, ano em que se registavam 
445.262 estrangeiros a residir em 
Portugal (mais 28 mil que em 2012).

Entre a população imigrante a vi-
ver em Portugal, 25% são brasileiros 
(cerca de 105 mil dos 417 mil estran-
geiros residentes em território na-
cional em 2012, menos seis mil que 
no ano anterior). Embora a redução 
deste número possa ter como expli-
cação a concessão da nacionalidade 
portuguesa a muito brasileiros, o SEF 
aponta também para o aumento do 
benefício, por parte desta comunida-
de, do programa de apoio ao retorno 
voluntário (que auxilia os imigrantes 
sem recursos a regressarem ao seus 
países de origem). Dos 753 benefi ci-
ários deste programa, 86% têm na-
cionalidade brasileira.

“Por outro lado, há os que retorna-
ram mas que continuam nas estatís-
ticas de brasileiros residentes, pois 
no caso dos que já tinham atingido o 
estatuto de residentes permanentes, 
a renovação da autorização da resi-
dência só se dá a cada cinco anos”, 
permanecendo as estatísticas inalte-
radas durante esse período, esclarece 
Carlos Henrique Vianna, presidente 
da Casa do Brasil em Lisboa. 

Também o número real de entra-
das de estrangeiros capazes de con-
trabalançar as saídas não é fácil de 
apurar com rigor através da leitura 
do relatório. É que os dados referen-
tes à concessão de cerca de 38.500 
primeiros títulos de residência po-
dem não corresponder a entradas 
efectivas, mas a autorizações de re-
sidência dadas a pessoas que já se 

ça a decrescer porque está cada vez 
mais envelhecida e os mais novos es-
tão a ir-se embora, o que causa um 
efeito terrível na taxa de natalidade”, 
explica. 

Segundo o demógrafo, a imigração 
entrou num “ciclo depressivo” des-
de que a crise se instalou, sobretudo 
a partir de 2008, “porque Portugal 
não tem emprego para oferecer”. 
Mas Leston Bandeira também não 
está totalmente convencido com a 
realidade retratada neste relatório do 
SEF: “O relatório refere o número de 
estrangeiros residentes em Portugal 
em 2012, mas não explicita quantos 
entraram e quantos saíram. Isso não 
está na estatística. Por estarmos no 
espaço Schengen, é muito difícil de-
terminar números”.

No último ano abandonaram o país perto de 20 mil imigrantes, indica relatório do Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras. Brasileiros representam agora um quarto do total de estrangeiros a viver em Portugal

Migrações 
Catarina Durão Machado

rior. Seguem-se os cabo-verdianos 
(cerca de 42.900, menos mil do que 
em 2011), romenos (35 mil, menos 
quatro mil), angolanos (20 mil, me-
nos mil) e guineenses (17.800, menos 
700). Curiosamente, o único aumen-
to refere-se à comunidade chinesa, 
que tem agora cerca de 17.500 resi-
dentes em Portugal, ou seja, mais 
650 que no ano anterior.

Os dados agora conhecidos preo-
cupam o demógrafo Mário Leston 
Bandeira, que relaciona estes núme-
ros com a estatística conhecida na 
semana passada sobre a diminuição 
da população em Portugal (menos 55 
mil habitantes em 2012). 

“Temos uma balança migratória 
negativa, ou seja, há mais gente a sair 
do que a entrar. A população come-

encontravam no país, com um vis-
to. As razões para estas concessões 
passam pelo reagrupamento familiar 
(cerca de 8600 autorizações concedi-
das em 2012), por motivos profi ssio-
nais (cerca de 4800) e por motivos 
de estudo (mais de 7800). Entre os 
principais benefi ciários destes títulos 
encontram-se de novo os imigrantes 
brasileiros, com quase 12 mil autori-
zações concedidas. 

Chineses em contraciclo 
A diminuição da imigração é sentida 
em praticamente todas as principais 
nacionalidades presentes em Portu-
gal, sendo que a segunda comunida-
de mais representativa no país é a 
ucraniana, com 44 mil imigrantes, 
menos quatro mil que no ano ante-

De acordo com o 
SEF, a diminuição 
da imigração é 
sentida em quase 
todas as principais 
nacionalidades 
presentes em 
Portugal. Só os 
chineses viram 
o seu efectivo 
crescer 
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Refugiados

A vida é uma peça 
de teatro que não 

precisa de ensaios

A frase é de Charlie Chaplin, mas adequa-se na perfeição aos refugiados forçados a improvisar 
novos rumos para as suas vidas. No Centro de Acolhimento da Bobadela, em Loures, o primeiro passo 
para a integração dá-se com a aprendizagem do português. Com aulas. E através do teatro

D
o outro lado da re-
cepção, espreita 
um senhor de pele 
morena e cabelo 
grisalho. Anda na 
casa dos 60 anos e 
há algo no seu olhar 
que denuncia uma 
origem árabe. Diz 
um “bom dia” em 

perfeito português, atende-nos 
com a cordialidade esperada de um 
recepcionista. Segundos depois, 
endurece a expressão quando lhe 
perguntamos pela casa de banho. 
“Não há. A troika fechou”, diz, com 
o canto do sorriso a aparecer. 

É assim que se é recebido no 
Centro de Acolhimento para os 
Refugiados (CAR), na Bobadela, 
Loures. Logo à porta da instituição, 
o homem que atende o telefone e 
acolhe os visitantes é o rosto que 
representa o Conselho Português 
para os Refugiados (CPR). Não quer 
que usemos o seu nome — Valenti-
no parece-lhe melhor. Aos 66 anos, 
vive entre pessoas simpáticas e mu-
lheres bonitas de todas as naciona-
lidades. Delicia-se com cigarros e 
conversas. Envia beijinhos pelo ar 
às colegas que saem do trabalho. 
Aprende todos os dias mais uma 

palavra de português.
Valentino nasceu na Palestina, em 

1947. Um ano depois, o confl ito com 
Israel desviou-o por 48 horas a si, e à 
sua família, para território sírio. “Era 
por uma questão de segurança”, con-
fi dencia o recepcionista. 

As 48 horas de abrigo na Síria 
transformaram-se em longas déca-
das de refúgio e Valentino viu-se a 
braços com uma pátria que não era 
sua, mas onde acabou por construir 
uma vida. Cedo percebeu que a di-
tadura de Assad não era compatível 
com o seu temperamento. “Tinha 
uma língua muito comprida. Aca-
bei por ser perseguido durante mais 
de 25 anos pelos serviços secretos 
sírios”, explica.

Foi há oito anos que chegou a 
Portugal. A situação política em 
que estava envolvido não podia 
continuar e agarrou a primeira 
oportunidade que conseguiu. “Es-
condi-me num barco”, conta com 
um encolher de ombros e uma ligei-
ra mágoa de quem recorda os dez 
dias difíceis que viveu escondido, 
em alto mar. O barco tinha como 
direcção Lisboa. “Era o único des-
tino que estava na minha mão. E eu 
aproveitei-o.”

Três meses depois de entrar no 
CPR, Valentino apercebe-se do no-
vo projecto que surgia às mãos de 
Isabel Galvão, a sua professora de 

Serra Leoa, Rússia e Afeganistão são 
as nacionalidades por trás do portu-
guês, pausado e grave, que fl ui das 
bocas dos alunos. Fala-se de liberda-
de, da falta dela em Portugal durante 
o Estado Novo, numa altura em que 
também os portugueses procuraram 
refúgio noutros países. 

Eugenio, de pele clara, barba e 
rabo-de-cavalo, escuta com atenção 
as explicações da professora. Tem 
ao seu redor uma criança de cabelo 
muito louro, que ciranda pela sala 
em busca de entretenimento. Além 
do diálogo entre professora e alunos, 
os intervalos de silêncio são preen-
chidos com o doce cantarolar da 
criança, que já nasceu em Portugal 
mas não fala português. O pai, rus-
so, fugido por motivos políticos do 
seu país, tem medo que o fi lho não 
aprenda a língua materna e, por isso, 
não o colocou na creche, ali mesmo 
ao lado, onde as crianças aprendem 
português umas com as outras, como 
por magia. 

Sowya fugiu do Afeganistão, há 
dez anos, com os dois fi lhos, ainda 
pequenos, pela mão. Corria o ano 
de 2003 e a guerra deixava marcas 
profundas em solo afegão. Passou 
sete anos na Ucrânia, mas o destino 
haveria de fazê-la rumar a terras lu-
sas. Não quer regressar, diz que está 
bem onde está. “Portugal é bom”, 
diz Sowya, embora a frase perten-

ça, de um modo geral, a todos os 
refugiados que vêem o país que os 
acolheu como a sua salvação. 

Hedasy, sentada ao lado de Sowya, 
parece ter aprendido a falar portu-
guês com uma pronúncia feita de 
sorrisos. São 32 anos de uma tristeza 
camufl ada, de quem saiu da Eritreia 
deixando para trás a sua maior rique-
za: os dois fi lhos. Não os vê há sete 
anos, tempo durante o qual passou, 
juntamente com Solomon, o marido, 
sentado à sua esquerda, uma aven-
tura amarga, fugindo para o Sudão, 
Líbia e Tunísia. 

Do outro lado da mesa sentam-se 
Maxwell, da Serra Leoa, Ousmane, 
da Guiné-Conacri, e Siraj, da Eritreia. 
Têm os cadernos abertos e impeca-
velmente preenchidos de palavras 
portuguesas. Maxwell não quer fa-
lar. Apenas sorri, com vergonha ou 
com medo. 

Ousmane, de 22 anos, é o que mais 
gosta de escrever, segreda a profes-
sora Isabel. “Fica nervoso quando 
fala”, explica-nos em surdina. Mas 
quer falar. Falar de liberdade, da sua 
terra, da família que fi cou para trás. 
As pausas no discurso confundem-se 
num misto de ansiedade e de pro-
cura por vocábulos portugueses. Ou 
talvez seja só a emoção. A professo-
ra dá-lhe permissão que se expresse 
em francês e logo Ousmane reinicia 
a narrativa: “Tout a commencé quand 

Catarina Durão Machado
Português: um grupo de teatro pa-
ra refugiados. “Eu gosto dessas coi-
sas. Pedi à professora e ao resto do 
grupo e todos disseram que sim”, 
recorda. 

“A vida é uma peça de teatro que 
não precisa de ensaios”, lança-nos o 
recepcionista-actor, após um segun-
do de silêncio. A frase é de Charlie 
Chaplin, diz-nos, mas adequa-se na 
perfeição a um refugiado que é força-
do a improvisar um novo rumo para 
a sua vida. Com a família longe, tam-
bém ela agora duplamente refugiada, 
num campo libanês, devido à guerra 
na Síria, Valentino encontrou no Re-
fugiActo a energia de que necessita 
para distribuir sorrisos na recepção 
do CAR. “Não consegue imaginar co-
mo é o ambiente do nosso grupo de 
teatro. Tratamo-nos uns aos outros 
como família. É a minha família.”

“Portugal é bom”
Isabel Galvão surge pela porta, em 
passo acelerado. É a mulher que ensi-
na Português a todos quantos passam 
pelo CAR, mal chegam a Portugal. 
De analfabetos a licenciados, todos 
se sentam, à vez, à volta da grande 
mesa, na sala de formação. 

Vamos ao seu encontro, neste 
mesmo palco, meia hora depois do 
início da aula com a turma D. São 
sete os alunos: cinco homens e duas 
mulheres. Eritreia, Guiné-Conacri, 
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ma famille…”. A história desenrola-
se, penosa, para o jovem, que ainda 
hoje não sabe onde estão muitos dos 
seus familiares.

Por fi m, o terceiro eritreu da sala: 
Siraj. O percurso foi semelhante ao 
de Solomon e Hedasy. Primeiro o 
Sudão, depois a Líbia, onde esteve 
durante cinco anos, três dos quais 
preso por não ter documentação. 
Mas os ventos da Primavera Ára-
be haveriam de o empurrar para a 
Tunísia, onde esteve cerca de oito 
meses, refugiado no Chucha Camp, 
sob as mais terríveis condições hu-
manas. Portugal é, desde há um ano 
e meio, a sua nova casa — o seu alí-
vio. “Sem liberdade não há vida”, 
conclui Siraj, que desde os 24 anos 
tem fugido ao seu encontro.

Isabel Galvão só tem 15 minutos 

e apresentarmos umas brincadeiras 
numa festa do fi m do ano”. Tarde de 
mais — o vício instalara-se. “Quería-
mos continuar. Foi tão enriquecedor 
para todos que começámos logo a 
pensar criar um nome.”

Começou assim a consolidar-se o 
RefugiActo, um grupo de teatro ama-
dor, multicultural, que foi sofrendo 
remodelações constantes, à medida 
que uns actores iam saindo e outros 
entrando. Os projectos somaram-se, 
sempre em torno da temática dos re-
fugiados. Os dois principais, Abrigo 
e A Pequena Carlota, continuam a 
ser levados à cena, sempre que re-
cebem convites de escolas e outras 
organizações. 

Hoje, o grupo é formado por três 
portuguesas e cerca de 20 elementos 
de 12, 13 nacionalidades diferentes. 

Quem pede para entrar tem como 
único requisito a língua, uma só, 
o português. É esse, afi nal, o pro-
pósito do grupo: reforçar a apren-
dizagem da língua portuguesa 
de uma forma lúdica. Ou então é 
muito mais do que isso: “É ali que 
muitas vezes se fala dos problemas, 
de uma maneira diferente com que 
se fala com um técnico”, diz Isabel 
Galvão, com a certeza de que o Re-
fugiActo é como uma catarse para 
os seus elementos. 

“Um refugiado, muitas vezes, 
não pertence aqui — quer perten-
cer, mas ainda não pertence — e 
também, de alguma maneira, não 
pertence ao seu país, porque teve 
de fugir dele. Há uma identidade 
que falta e essa pertença a um gru-
po é muito importante.”

DANIEL ROCHA

PUBLICIDADE

para a entrevista. A conversa fl ui: as 
preocupações iniciais, os principais 
desafi os, a abordagem da integração 
dos refugiados na sociedade portu-
guesa, exemplos de sucesso e de in-
sucesso. Tudo é relativo na apren-
dizagem da língua portuguesa. Há 
quem seja mais esforçado e compre-
enda que o idioma é um passaporte 
para o emprego; há quem passe um 
período de adaptação difícil, tratan-
do de pontas soltas que parecem não 
ter fi m. E, depois, há os que não do-
minam sequer o alfabeto latino, os 
que não são alfabetizados e os ou-
tros, os que chegam com habilitações 
superiores e que nem na construção 
civil conseguem trabalho.

Os 15 minutos já se esgotaram, 
mas ainda falta uma pergunta: “E o 
RefugiActo?”. Os olhos da professo-

ra brilham. Descreve os pormenores 
da fundação do grupo de teatro do 
CPR. Foi em 2004 que Isabel Galvão 
decidiu dramatizar alguns dos tes-
temunhos mais caricatos dos seus 
alunos refugiados. “Era um tempo 
em que as pessoas contavam muitas 
peripécias do que se passava no SEF 
[Serviço de Estrangeiros e Frontei-
ras], nos centros de saúde, na pró-
pria construção civil, e eu pensava 
como era engraçado nós dramati-
zarmos isto e darmos a conhecer aos 
outros”, relembra. 

Encenaram os primeiros sketches, 
levaram-nos à cena e fi zeram rir uma 
plateia constituída por outros refu-
giados, amigos e técnicos do CPR. “O 
objectivo nem era fazer um grupo 
de teatro”, diz, com um encolher 
de ombros, “era nós participarmos 
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“Para onde vamos? Não sei” 
CATARINA DURÃO MACHADO  
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Em dia de greve geral, Lisboa assistiu a manifestações organizadas pelas centrais sindicais mas 
marcou passo na adesão do povo, que se acumulou, em horas de ponta, nas paragens dos 
autocarros. 

O 760 não vai cheio, mas avança em marcha lenta na direcção da Praça da Figueira. Um passageiro grita contra a polícia que aparece em 
pequenos grupos, do outro lado do vidro, na Rua da Prata. Outros passageiros elevam a voz contra a austeridade, contra as barrigas de 
alguns agentes da PSP, contra o trânsito, contra a greve, ou a favor dela. ”A política discute-se no Parlamento, não no autocarro", replica 
uma passageira da Carris, queixando-se de dores de cabeça. O autocarro chega por fim à Praça da Figueira, onde já se avistam as bandeiras 
vermelhas da CGTP, que se dirigem para o Rossio. 

A concentração não cede ao calor e ao sol ardente que queima a pele dos manifestantes. Os jovens das juventudes partidárias recorrem aos 
protectores solares, os mais velhos preocupam-se com a protecção das cabeças. "Deixa estar que já te arranjo um barrete", ouve-se dizer 
entre a multidão que se prepara para subir a colina do Chiado na direcção de São Bento. 

Chegam cada vez mais, de bicicleta, a pé, nos autocarros que circulam. Alguns de táxi. Bandeiras, cartazes e folhetos proliferam no Rossio. 
As palavras de ordem saem com mais força pelas bocas dos precários: "Fora, fora já daqui. A fome, a miséria e o FMI." Outras relembram a 
luta internacional, o Brasil e a Turquia. Sindicatos, associações e alguns particulares circulam, esperando o momento de saída. Alguns 
afinam gargantas com cervejas frescas, outros, sentados na borda da fonte, sentem os borrifos frescos da água na pele. Os turistas, curiosos, 
tiram fotografias, aproximando-se. Há quem vendanougat, há quem se disfarce de Zé Povinho, quem pose para as inúmeras câmaras com 
suas faixas e cartazes reivindicativos. São 14h50 e Arménio Carlos acaba de chegar. Daqui a uns minutos partirá o protesto, colina a cima, 
rumo à Assembleia da República. Gritam: "Só mais um empurrão e o Governo vai ao chão." E avançam, empurrando o protesto, gritando, 
acreditando, tendo como adversário principal o sol ardente. 

Um “cartão vermelho” ao Governo 

Junto ao Ministério das Finanças, paredes meias com a paralisada estação dos barcos do Terreiro do Paço, reúnem-se os sindicatos e 
associações da UGT. As bandeiras esvoaçam, gigantes, com o vento que se faz sentir junto ao rio. Aqui não está tanto calor como no Rossio, 
mas a música, ruidosa, apela à intervenção. Há quem espere o secretário-geral, Carlos Silva, para que este discurse, alto e bom som para 
todos ouvirem. Dali não arredarão pé, porque esta foi a concertação a que chegou a UGT, por isso, não haverá qualquer marcha até à 
Assembleia da República. 

José Batista da Silva, de 56 anos, de T-shirt vermelha, representa os profissionais dos Correios e veio, nesta tarde de quinta-feira, juntar a 
sua voz às dos restantes manifestantes: “É um crime nacional o Governo estar a vender uma empresa como esta, que é uma das melhores 
empresas de correios do mundo”, conta o funcionário ao PÚBLICO. Trabalha há 30 anos nos CTT e sente-se revoltado com a potencial 
privatização da empresa, quando esta dá “tanto lucro ao Estado”. Está esperançado que o Governo oiça o protesto da UGT, bem como a 
revolta generalizada do país que ficou, em parte, paralisado devido à greve geral. 

José Batista da Silva diz que os resultados da greve representam uma “amostragem de um cartão vermelho ao Governo” e espera que o 
primeiro-ministro reconsidere as medidas que tem imposto nos últimos tempos, porque se não reconsiderar, “o povo, nas próximas eleições, 
irá, historicamente, dar-lhe uma derrota como nunca viu”. Por hoje, vêm tentar incomodar Vítor Gaspar à porta do seu ministério: “Nós 
preferimos vir aqui fazer barulho em frente ao senhor silencioso, para ver se ele nos consegue ouvir. Mas acho que o ministro não vai ouvir 
ninguém porque além de ser um senhor silencioso é muito teimoso também.” 

"Não precisamos de líderes" 

Aos pés da Assembleia da República, o clima, embora quente, está sereno. A CGTP proferiu o seu discurso, como de habitual, e dispersou, 
também como de habitual, finda a intervenção de Arménio Carlos. Nesta tarde de quinta-feira, São Bento parece uma amostra de “povo 
pouco interventivo”, no dizer de uma empregada brasileira de uma pastelaria nas cercanias do Parlamento. A empregada insiste que a turba 
que passou para cima “não é nada”, quando se compara com os protestos que estão a passar-se no Brasil há mais de duas semanas. 

Mas no cenário habitual dos manifestantes que permanecem por ali, encostados a muros e sentados na calçada, nem tudo está assim tão 
calmo. Há um homem a agitar uma bandeira preta com uma letra “a” branca, que parece convidar os manifestantes, algo apáticos, para uma 
marcha rua de São Bento acima. Um grupo de jovens toca vários instrumentos de percussão, num ritmo que faz lembrar o samba carioca. 
São as expressões graves dos músicos e do homem que agita a bandeira que parecem convencer os que por ali ficaram, depois do 
desembocar da manifestação da CGTP, a seguir o protesto improvisado. 

As pessoas começam a engrossar a fileira, que já escorre pela rua de São Bento, ao som dos apitos e dos tambores. O “maestro” do 
movimento caminha, de marcha atrás, dando indicações aos músicos. “Para onde vamos?”, pergunta alguém, no meio da marcha. “Não sei” 
é a resposta que se ouve um pouco por todo o lado. “Não faço ideia para onde vamos, como não acontecia nada ali no Parlamento, 
resolvemos seguir este protesto”. Porquê? “Porque sou professora.” E está tudo dito. 



Ruídos fortes denunciam que os ânimos se começam a exaltar. Alguns dos manifestantes, que envergam as máscaras ou que tapam as caras, 
começam a pontapear uma vedação metálica que cobre um edifício demolido na rua de São Bento. “A rua é nossa”, começa a gritar-se. 

O protesto está quase a chegar ao Largo do Rato. O homem da bandeira preta chama-se Ruben e tem 28 anos. Encabeça o colectivo, embora 
diga, de modo entusiasmado, entre palavras de ordem, que não existem líderes naquele movimento. “Somos homens e mulheres de uma 
esquerda não partidária”, informa Ruben. Pertence ao Colectivo Acção Antifascista. Assumem-se como anarquistas e anticapitalistas. 
Admite que o protesto não é completamente espontâneo porque já tinha sido pensado no dia anterior pelo Colectivo. “Isto não está 
autorizado, queremos desafiar as autoridades”, revela Ruben. 

Querem chamar a atenção para um país que não precisa de ser governado: “Nós não queremos substituir o Passos Coelho pelo Jerónimo de 
Sousa. Não precisamos de líderes”, reforça. O objectivo da marcha, conta, é virar à esquerda, na Avenida Álvares Cabral, e voltar à 
Assembleia. Mas não é isso que sucede, uma vez chegados ao Rato. O grupo segue em frente pela rua D. João V, na direcção das Amoreiras. 
Durante o trajecto, Ana Farinhas, de 32 anos, também não faz ideia para onde o grupo segue, mas garante que o seguirá até lhe doerem as 
pernas. É bolseira de Biologia na Faculdade de Ciências e está ali para protestar em nome de todos os bolseiros: “O que nos revolta são os 
nossos contratos inexistentes e a exclusividade, quando não temos sequer contrato”, explica Ana, que não está muito preocupada com o que 
possa acontecer na rua, caso a polícia intervenha. 

Três polícias de trânsito seguem o protesto de mota, enquanto se entoam palavras de ordem e, por um momento, se cantam os parabéns a 
um manifestante. São cerca de duas centenas de pessoas, sem bandeiras sindicais, que seguem um grupo de músicos e um homem que agita 
uma bandeira preta. Por trás das famosas máscaras que têm representado os milhares de protestos por todo o mundo, os jovens convidam os 
automobilistas, com quem se cruzam, a sair dos carros e a juntarem-se-lhes. São quase seis da tarde, e nas Amoreiras, os transeuntes olham, 
atónitos para a marcha que interrompe o trânsito, na direcção da Ponte 25 de Abril. “Para onde vamos?”, pergunta, de novo, alguém. “Não 
sei”, respondem. A dúvida subsiste. Ter-se-á o homem da bandeira preta enganado no caminho de volta para a Assembleia? 

  

 

http://www.publico.pt/politica/noticia/manifestantes-cortam-acesso-a-ponte-25-de-abril-1598586
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“It’s the oldest church in Lisbon”, 
diz um rapaz, que parece perceber 
da história de Lisboa, a uma 
companheira turista, escondida 
do sol abrasador por baixo de um 
chapéu-de-chuva. A igreja mais 
antiga da capital é a Igreja de Santa 
Maria Maior, mais conhecida por 
sé patriarcal. “O que se passa aqui? 
Um casamento importante?”, 
pergunta a turista. A sé está 
enfeitada com  fl ores brancas e a 
passadeira vermelha, estendida 
ao longo da entrada, conduz ao 
interior da igreja, onde as portas 
centenárias de madeira se abrem 
ao povo de Lisboa.

O espaço está cheio, mas encher-
-se-á mais ainda. O clima é de 
espera, o calor ameniza-se com o 
fresco das paredes medievais e a 
música do coro, forte e intemporal, 
preenche o templo.

É dia de tomada de posse do 
novo patriarca de Lisboa, D. 
Manuel Clemente, que, agora aos 
64 anos, passará a chamar-se D. 
Manuel III. A ocasião é de festa, 
mas está impregnada de uma 
linguagem ritual tão antiga como 
porventura será o Patriarcado de 
Lisboa, surgido em 1716. 

É o 17.º patriarca de Lisboa a 
tomar posse, diante do Cabido da 
Sé (colégio de consultores), depois 
de o cardeal-patriarca D. José 
Policarpo ter atingido os 75 anos 
e por isso renunciado ao cargo, 
em 2011. A nomeação pelo Papa 
Francisco aconteceu no passado 
dia 18 de Maio, deixando, assim, D. 
Manuel Clemente o lugar de bispo 
do Porto, para regressar a Lisboa, 
onde estudou e viveu muitos anos, 
tendo inclusive ocupado o cargo 
de bispo auxiliar de Lisboa. Ainda 
não é cardeal, mas sê-lo-á em 
breve, assim que for marcado o 
consistório pelo Papa Francisco.

Os protagonistas da cerimónia 
chegam pouco depois das 10h30 e 
é precisamente à porta da sé que 
se dá cumprimento ao primeiro 
passo do rito. D. José Policarpo, 
agora patriarca emérito, surge 
acompanhado de D. Manuel 
Clemente e ambos são recebidos 
pelo deão, o cónego Carlos 
Paes. D. José Policarpo, na fi gura 

D. Manuel Clemente é D. Manuel III, 
um patriarca para tempos difíceis

Tomada de posse foi ontem, na sé patriarcal, em Lisboa. Hoje, às 16h, o ex-Bispo do Porto realiza 
a entrada solene no Mosteiro dos Jerónimos, onde celebrará a sua primeira missa como patriarca

JOSÉ SARMENTO MATOS

de administrador apostólico, 
apresenta o patriarca eleito 
ao deão, e este dá-lhe a beijar 
o crucifi xo. Manuel Clemente 
asperge-se e aos que o rodeiam 
com água benta e prepara-se para 
entrar na igreja mais antiga de 
Lisboa, onde centenas de fi éis e 
membros do clero o esperam.

O cortejo leva o novo patriarca 
até à Capela do Santíssimo 
Sacramento. D. Manuel III está 
tranquilo e bem-disposto; sorri 
com naturalidade, como se fosse 
um qualquer dia da sua vida. 
Existem barreiras que impedem os 
assistentes de ver o que se passa no 
interior da capela, mas sabemos 
que o tempo que vão demorar é 
para fazer uma oração. 

Uma barreira de cinco escuteiros 
pré-adolescentes permanece, 
quase imóvel, entre a nave lateral 
e a nave central. De mãos atrás das 
costas, brincam discretamente, 
pisando-se e sorrindo. O cortejo sai 
da capela e dirige-se à sacristia. 

O cheiro a incenso adensa-se 
e o cortejo litúrgico faz, enfi m, o 
seu percurso até ao presbitério. 
Todos tomam os seus lugares, até 
os turistas que continuam a entrar, 
em hordas, pelas portas laterais 
da igreja. Seguem, chinelando, 
determinados a ver alguma coisa, 
mas as centenas de pessoas que 
ali se reúnem entopem os ângulos 
de visão e acabam por desistir, 
virando costas à celebração. 

É a voz de D. José Policarpo 
que quebra o silêncio: “O Papa 
Francisco dispensou-me de ser 
pastor, mas não me dispensou 
da solicitude de todas as igrejas”, 
profere o patriarca emérito. Saúda 
o seu sucessor, que, garante, 
além de amigo, vai ser um bom 
representante do patriarcado.

Segue-se a leitura do mandato 
apostólico, que nomeia patriarca 
D. Manuel Clemente, por D. Rino 
Passigato, o núncio apostólico 
que representa a Santa Sé. É 
lavrada a acta da tomada de posse 

hierarquia eclesiástica que tem à 
sua frente e, por fi m, lança umas 
palavras para os leigos que enchem 
a igreja. Recorda os construtores 
medievais da catedral, também 
eles leigos, que não construíram 
apenas um templo, mas um “corpo 
com os braços abertos”, referindo-
se às naves e ao transepto, em 
forma de cruz. “A Igreja de 
Lisboa é a única possuidora de 
tudo, uma posse que signifi ca 
entrega e serviço”, refere D. 
Manuel III, numa alusão ao papel 
unifi cador da Igreja, em tempos de 
instabilidade.

A cerimónia prossegue com a 
Hora Intermédia, tempo de oração 
da Liturgia das Horas. Canta-se o 
Te Deum com fervor religioso. O 
ritual está quase no fi m. D. Manuel 
despede-se com a sua bênção fi nal. 

À porta, o tapete vermelho 
aguarda a passagem dos altos 
dignitários. Uma turista pergunta, 
levada pela curiosidade do 
aparato: “Quem se casou?”

Reportagem
Catarina Durão Machado

e D. Manuel Clemente é agora 
ofi cialmente o novo patriarca de 
Lisboa. Senta-se na cátedra, antes 
ocupada por D. José Policarpo 
e recebe, das mãos do seu 
antecessor, o símbolo máximo 
da autoridade bispal, o báculo 
pastoral. A sé enche-se de palmas.

É a vez de o cónego Carlos Paes 
proferir uma saudação ao patriarca 
D. Manuel III, recordando que, 
já noutros tempos, os primeiros 
patriarcas do século XVIII, 
também suportaram situações 
difíceis com o terramoto de 1755 
e a perseguição dos jesuítas. É 
um prenúncio para os “tempos 
difíceis” do século XXI que o 
novo patriarca terá também de 
enfrentar.

Após a oração da Hora 
Intermédia, D. Manuel Clemente 
fala, por fi m, a todos quantos ao 
longo da manhã esperaram ouvi-
lo. Espontaneidade e um toque de 
sentido de humor pontuam-lhe o 
discurso, fl uido e sentido. Saúda a 
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NUNO FERREIRA SANTOS

Muitos fiéis e vários membros do Governo quiseram assistir à homilia do patriarca

Depois de ter tomado posse como 
patriarca de Lisboa, no sábado, na 
Sé de Lisboa, D. Manuel III celebrou, 
ontem à tarde, a sua primeira missa, 
na Igreja de Santa Maria de Belém, 
no Mosteiro dos Jerónimos. 

A “entrada solene”, que constitui 
uma apresentação “formal” à dioce-
se de Lisboa, contou com a presença 
de 278 padres e bispos e 65 cóne-
gos de todo o país, bem como de um 
conjunto de convidados ilustres da 
esfera política e económica.

A assistirem à cerimónia estive-
ram o Presidente da República, 
Aníbal Cavaco Silva, e o primeiro-
ministro, Pedro Passos Coelho, que 
foram aplaudidos com entusiasmo 
pelo público presente na Igreja de 
Santa Maria de Belém, aquando da 
sua entrada. D. Manuel Clemente 
foi, no entanto, o mais aplaudido 
pelos muitos fi éis que esperavam 
na igreja.

Estiveram ainda presentes a presi-
dente da Assembleia da República, 

Palmas para D. Manuel 
Clemente, Cavaco Silva 
e Passos Coelho 

Assunção Esteves, e outros membros 
do Governo como Paulo Portas, Pe-
dro Mota Soares e Barreto Xavier. 

Durante a homilia, D. Manuel 
III sublinhou o papel relevante da 
“igreja portucalense”, bem como 
de toda a região nortenha que tem 
vindo a “inspirar a todos, pela ca-
pacidade de resistir, recomeçar 
e inovar”. As palavras de apreço 
devem-se ao tempo em que o pa-
triarca de Lisboa assumiu o cargo 
de bispo do Porto, onde foi muito 
acarinhado. “Como tudo na Igreja 
de Cristo, só em comunhão se serve 
a comunhão”, proferiu na homilia. 
“Assim foi no Porto, como assim é 
e será em Lisboa.”

Problemas e respostas 
D. Manuel Clemente referiu que es-
tes são tempos de renovação para 
a Igreja, embora tenha garantido 
que o seu patriarcado “seguirá in-
dicações do sínodo dos bispos e da 
Conferência Episcopal Portuguesa”. 
O prelado, que completará 65 anos 
no próximo dia 16, apelou ao espírito 
de união, nos tempos que correm: 
“Este nosso mundo de hoje em dia 
precisa urgentemente de comunida-
des de acolhimento e missão”, até 
porque falar de Igreja é falar de “co-
munidade e não de subjectivismos 
dispersos”, sustentou no decorrer 
da homilia.

No culminar de uma semana parti-

cularmente quente para a atmosfera 
política em Portugal, a mensagem 
de D. Manuel Clemente foi de ape-
lo à paz e à concórdia: “Diante da 
complexidade dos problemas, as 
respostas nem sempre são fáceis”, 
acrescentou o patriarca durante a 
eucaristia. “A concórdia começa nos 
corações, quando ninguém desiste 
de ninguém, seja em que campo 
for.” O patriarca proferiu ainda uma 
mensagem de apreço ao seu ante-
cessor, e agora patriarca emérito, D. 
José Policarpo, reafi rmando “a mui-
ta gratidão pela amizade” com que 
sempre o acompanhou, bem como 
pela “lucidez e generosidade do seu 
serviço eclesial, dentro e além do pa-
triarcado”.

Nascido em Torres Vedras, em 
1948, Manuel José Macário do Nas-
cimento Clemente, licenciou-se em 
História e em Teologia, tendo sido 
ordenado presbítero aos 31 anos. 
Aos 40 anos, foi nomeado cónego 
da Sé Patriarcal de Lisboa, e em 
2000, quando completava 52 anos, 
assumiu o cargo de bispo auxiliar de 
Lisboa, cujo mandato cumpria até 
2007. É nesse ano que Bento XVI o 
nomeia bispo do Porto, função que 
desempenhou até 18 de Maio deste 
ano, dia em que foi nomeado pelo 
Papa Francisco como patriarca de 
Lisboa, depois de D. José Policarpo 
ter atingido o limite da idade para 
este lugar há cerca de dois anos. 

Religião
Catarina Durão Machado 
Em dia de entrada solene 
na igreja do Mosteiro 
dos Jerónimos, D. Manuel 
Clemente apelou à paz 
e à concórdia 
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FÉRIAS

S
ão dez da manhã de 
quinta-feira, a canícula 
de uma semana esfumou-
se sem deixar rasto e 
afugentou os milhares de 
pessoas que frequentam 

as praias urbanas da região de 
Lisboa. 

Ao princípio da manhã, em 
Santo Amaro de Oeiras, resistem 
sobretudo as colónias de escolas 
infantis, que alternam entre o 
abrigo das toalhas e a brincadeira 
ao frio. Em Carcavelos, quem 
desafi a o céu encoberto são 
alguns grupos de jovens e algumas 
famílias, entre as quais emigrantes 
portugueses. Um casal a trabalhar 
na Suécia, chegado de Estocolmo 
no dia anterior, hesita, na rampa 
de acesso ao areal. Está um 
pouco frio, mas as notícias de 
véspera de que a água poderá 
estar contaminada, apesar do 
problema já ter passado, ainda os 
afasta do mar. “Temos medo de 
ir à água”, dizem, meio a sério, 
meio a brincar. Ainda assim, 
deixaram uma Suécia chuvosa por 
um dia encoberto em Portugal. 
É preferível aos 40 graus que se 
sentiram nas últimas semanas.

Umas toalhas à frente, outro 
casal de emigrantes, desta vez 
de França, trouxeram os netos 
um mês antes de os pais se 
poderem juntar à família em 
Portugal. “Ficaram a trabalhar 
e só vêm em Agosto”, explica o 
avô. A avó adverte as crianças 
para não irem à água, com 
receio da contaminação do mar. 
Mas os meninos chapinham na 
água. Estão a adorar a praia de 
Carcavelos e “andam felizes da 
vida”, replica a avó, olhando com 
ternura para os netos.

Um grupo de três pessoas, mãe, 
pai e fi lho, sai do mar. Raquel, 
a mãe, garante que “a água está 
óptima”. Não se preocupa com as 
substâncias ainda desconhecidas 
que terão causado alergias a cerca 

de 20 banhistas, no dia anterior. 
“Não nos aconteceu nada ontem”, 
por isso, o banho vem a calhar, 
até porque mais um pouco e a 
família levanta ferro da praia. 
Raquel trabalha por turnos. O 
marido, desempregado, e o fi lho, 
de férias da escola, aproveitam 
todos os momentos em que a mãe 
pode para virem à praia: “Não é 
possível férias melhores do que 
estas porque o meu marido está 
sem trabalho. Mas já não é mau 
podermos vir aqui apanhar ar e 
dar uns mergulhos”, esclarece 
Raquel, com um sorriso nos olhos.

As praias da linha de Cascais 
são, para quem é de Lisboa e 
arredores, uma forma de estar 
“permanentemente de férias”, 

As praias da linha de Cascais  dão férias a quem não pode ir para longe ou  a quem vem de longe

JOSE SARMENTO MATOS

Sol e praia para vender “coxinhas e cerveja”
Nas praias urbanas de Lisboa, as colónias de escolas, os emigrantes e os desempregados 
resistem ao frio e ao céu encoberto que sucederam à onda de calor

conta Ana Cristina Rodrigues, 
mãe de família, enquanto sacode 
a sua toalha de praia. “Moramos 
perto, por isso estamos sempre 
de férias quando queremos”. Este 
ano, garante, é mesmo impossível 
ir para mais longe, como o foi nos 
últimos dois, três anos. “Quando 
há crianças, o dinheiro não chega 
para tudo.” Carcavelos é uma 
boa solução até porque, para Ana 
Cristina, “é uma das melhores 
praias da costa de Cascais.”

O argumento é válido para um 
casal de funcionários públicos que 
desistiu das férias que costumava 
fazer na costa alentejana. Para 
Paula, de 33 anos, estar na praia 
de Carcavelos naquele momento, 
na companhia da mãe, é muito 

mais do que uma banal manhã 
de Julho. Está desempregada 
há apenas dois meses. “Se não 
fosse a minha mãe, não sei como 
seria...”, desabafa Paula. “Não 
recebo desde Abril e o subsídio 
de desemprego, que ainda não 
veio, vai ser inferior ao ordenado 
mínimo...” 

Cumprir os requisitos da 
vida de um desempregado 
junto do centro de emprego é 
um emprego a tempo inteiro, 
recorda, e os currículos que 
enviou até agora não deram em 
nada. Carcavelos é a solução para 
quem não pode ir mais longe: “É 
a melhor praia que existe perto 
de Lisboa, a água é limpa, está-se 
muito bem”, explica Paula, que 
utiliza a deslocação de Loures 
até Carcavelos como forma de 
distracção.

Quem frequenta o local admite 
que grande parte dos banhistas 
já está de férias há tempo ou 
se encontra noutras situações. 
“Acredito que haja muita gente 
desempregada ou sem condições 
para fazer férias fora”, conta a 
bombeira de serviço no posto de 
socorro da praia. 

Por volta da hora do almoço, 
e apesar da subida de alguns 
graus de temperatura, a 
Costa da Caparica não enche. 
Alessandra e João, de 18 e 
17 anos, andam a apregoar 
“coxinhas e cervejas”. Trazem 
uma geleira e um Tupperware 
e dizem que é tudo a um euro. 
São estudantes do ensino 
secundário de férias e sócios 
neste pequeno negócio. “Hoje 
em dia está bué difícil arranjar 
trabalho. Nós aproveitamos, 
vendemos e ganhamos dinheiro 
para comprarmos as nossas 
coisinhas”, conta Alessandra, que 
é a cozinheira de serviço. No fi m, 
dividem o dinheiro por ambos. 
Trocar as férias por um pequeno 
negócio de praia “é melhor do que 
distribuir publicidade, a 20 euros 
por dia”, diz João. “Aqui sempre 
nos distraímos mais, paramos a 
meio do caminho, descansamos”.

Reportagem 
Catarina Durão Machado

Carcavelos é a 
solução para quem 
não pode ir mais 
longe: “É a melhor 
praia que existe 
perto de Lisboa, a 
água é limpa, está-
se muito bem”, 
explica Paula, 
desempregada
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ENRIC VIVES-RUBIO

O verde-escuro  substituiu o verde-claro anterior ao restauro sem que tenha havido qualquer pintura

Depois de quase um ano tapada, a 
mais famosa estátua equestre de Lis-
boa, a de D. José  I, viu fi nalmente 
a luz, nos últimos dias. O resultado 
pode não surpreender quem atra-
vessa o Terreiro do Paço, e já não 
recorda a cor verde-clara da estátua, 
antes da intervenção, mas quando 
se compara o que lá está com as 
fotografi as que os tapumes ainda 
exibem, facilmente se conclui que 
a escultura do século XVIII sofreu 
uma mudança notória. 

A cor do monumento tem sido o 
pormenor que mais chama a aten-
ção de curiosos e especialistas. A in-
tervenção de restauro vem pôr um 
ponto fi nal ao mistério. A cor origi-
nal, presumivelmente dourada, não 
pôde ser reposta, uma vez que “um 
eventual restabelecimento dessa cor 
contém em si mesmo contradições 
insanáveis”, explica Delgado Rodri-
gues, do Laboratório Nacional de En-
genharia Civil. “Isto é, ainda que a 
cor original pudesse ser reposta, isso 
teria de ser feito à custa da remoção 

Estátua equestre de 
D. José I de cara lavada mas
longe de ser dourada 

de uma espessura signifi cativa da liga 
alterada, o que equivaleria a uma ac-
ção de desgaste que a natureza levará 
séculos a consumir.” 

O resultado fi nal do restauro é 
um verde-escuro, bem diferente 
do verde-claro decorrente da acção 
corrosiva do bronze. Delgado Rodri-
gues, responsável pela intervenção, 
justifi ca a razão pela qual a estátua 
adquiriu esta tonalidade: “A cor da 
estátua foi encontrada como um 
compromisso entre as exigências de 
conservação e a coerência estética 
que se espera de uma obra de arte 
que integra um espaço público de 
grande signifi cado para a cidade”.

Os estudos agora realizados tam-
bém não permitiram identificar 
quaisquer vestígios de pintura na 
estátua, pelo que Delgado Rodri-
gues vê reforçada a ideia de que a 
cor dourada original tenha sofrido, 
ao longo dos 238 anos de existência 
da escultura, um desgaste causado 
pelos agentes da atmosfera exterior 
que terão provocado uma corrosão 
progressiva do bronze, o que “signi-
fi ca que a superfície foi atacada” de 
forma irreversível.

A intervenção, que foi iniciada em 
Agosto de 2012, e patrocinada pela 
World Monuments Fund – Portugal, 
pela Câmara Municipal de Lisboa 
e pelo grupo Sonae, num total de 
490 mil euros, conseguiu remover 
as manchas verdes e as crostas ne-
gras na zona das fi guras alegóricas 

do pedestal, bem como as escor-
rências dos produtos de corrosão, 
como a mancha alaranjada no peito 
do cavalo.

Sendo esta a terceira intervenção 
de restauro da estátua equestre, des-
de 1775, ano que a viu subir ao alto 
da recém-nascida Praça do Comér-
cio, prevê-se que tão cedo não seja 
necessária uma quarta intervenção. 
Aliás, foi por esse mesmo motivo que 
o restauro durou quase um ano: “O 
objectivo principal foi resolver ou mi-
tigar problemas existentes e dotar 
o conjunto escultórico de melhores 
condições para resistir à acção dos 
componentes agressivos da atmosfe-
ra”, explicou Delgado Rodrigues. “A 
duração da intervenção foi longa por-
que os problemas não eram simples 
e as acções tiveram de ser realizadas 
com profundidade e rigor, exacta-
mente para garantir que o conjunto 
tem agora muito melhores condições 
para resistir aos agentes de alteração 
que sobre ela actuam.”

A contribuir também para a longe-
vidade do monumento parece estar o 
facto de ele não apresentar, normal-
mente, dejectos de aves. Para Delga-
do Rodrigues, é inegável que “as aves 
não gostam de pousar na estátua”, 
mas o que se diz à boca pequena é 
que são as serpentes de bronze, junto 
às patas do cavalo, e que represen-
tam os inimigos internos do Estado 
governado por D. José I, que afastam 
os pombos e as gaivotas. 

Património 
Catarina Durão Machado
Terminou a intervenção 
de restauro da estátua 
setecentista de D. José I, no 
Terreiro do Paço. Verde-
escuro é agora a sua cor

Breves

Aveiro

Autarquias

MP acusa 13 autarcas 
por subsídios ilegais 
ao Beira-Mar

Governo anuncia 
acordo sobre finanças 
locais e competências

O Ministério Público (MP) 
deduziu acusação contra 13 
autarcas da região de Aveiro, 
incluindo nove presidentes 
de câmara, pelos crimes 
de prevaricação, abuso de 
poder e violação de normas 
de execução orçamental, que 
podem implicar a perda de 
mandato. A acusação resulta 
de um inquérito relativo à 
atribuição de um apoio ilegal 
ao Beira-Mar no valor de 38 
mil euros para as épocas 
2011/2012 e 2012/2013, 
por parte da Comunidade 
Intermunicipal da Região 
de Aveiro (CIRA), liderada 
pelo presidente da Câmara 
de Ílhavo, Ribau Esteves. O 
advogado que defende a 
maioria dos arguidos já disse 
que vai requerer a abertura 
de instrução, na tentativa 
de evitar a ida do caso a 
julgamento.

O Governo chegou a 
acordo com as associações 
nacionais de municípios 
e freguesias em relação 
às propostas de lei sobre 
as finanças locais e as 
atribuições e competências 
das autarquias e das 
entidades intermunicipais. A 
nota divulgada pelo gabinete 
do ministro adjunto e do 
Desenvolvimento Regional, 
Miguel Poiares Maduro, 
não adianta pormenores, 
mas, anteontem, o 
presidente da Associação 
Nacional de Municípios 
Portugueses, Fernando 
Ruas, afirmara, após uma 
audiência em Belém, que 
o Governo admitia que as 
entidades intermunicipais 
continuassem a ser dirigidas 
por um órgão executivo com 
todos os presidentes dos 
municípios que as integram.

A Livraria Sá da Costa, em Lisboa, 
foi declarada insolvente pelo Tribu-
nal de Comércio de Lisboa e deverá 
fechar as portas nos próximos dias, 
pouco mais de um mês depois de 
ter comemorado o seu centésimo 
aniversário. 

Segundo fonte do tribunal citada 
pela Lusa, a assembleia de credores 
realizada na passada segunda-feira 
não aprovou o plano de viabilização 
da empresa, que tinha sido apresen-
tado a 2 de Julho, pelo que foi decre-
tada a liquidação total. Essa liquida-
ção concretizar-se-á com a venda de 
todo o património da Sá da Costa, 
para pagamento aos credores, e com 
a extinção da empresa.

Para amanhã às 21h está marcado 
aquele que poderá ser o derradei-
ro acto da livraria situada na Rua 
Garrett, no Chiado: o lançamento 
do “Manifesto contra o desastroso 
encerramento das livrarias da cida-
de de Lisboa no centenário da Li-
vraria Sá da Costa”. O evento está 
a ser divulgado no Facebook e ao 
fi m da tarde de ontem já mais de 
800 pessoas tinham confi rmado a 
sua presença.  

Em 2010 a livraria tinha sido leva-
da a leilão pelas Finanças, com uma 
base de licitação de 175 mil euros e 
no ano seguinte o tribunal decretou 
a venda judicial por um valor mí-
nimo de 415.498 euros. Na ocasião 
terão sido apresentadas, segundo a 
Lusa, duas propostas, mas a venda 
da livraria não foi avante. Desde en-
tão a sua gestão foi assegurada por 
cinco funcionários, que têm promo-
vido a realização de uma série de 
eventos para dinamizar o espaço. 

A livraria surge na lista de “bens 
imóveis de interesse municipal e 
outros bens culturais imóveis” do 
Plano Director Municipal de Lisboa. 
O Fórum Cidadania Lisboa já mani-
festou o seu “profundo pesar” pelo 
encerramento de “uma das últimas 
livrarias históricas de Lisboa”, cri-
ticando “a total inoperância da po-
lítica de urbanismo comercial por 
parte da CML [Câmara Municipal 
de Lisboa], ao não prevenir as situ-
ações nem tão-pouco demonstrar 
interesse em as remediar”. 

Livraria 
Sá da Costa 
fecha no ano 
do centenário

Lisboa
Inês Boaventura
Amanhã a loja é palco do 
lançamento do “Manifesto 
contra o desastroso 
encerramento das livrarias 
na cidade de Lisboa”

Catarina
Realce
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Tinha 11 anos no dia 25 de 

Agosto de 1988. Vivia no sótão 

do número 59 da Rua Nova 

do Almada e a minha família 

era a única a viver no lado dos 

números ímpares da rua. Com 

11 anos, mal temos consciência 

do quão cruel pode a vida 

tornar-se, numa questão de 

minutos. De como não estamos 

à espera de sermos arrancados 

da cama às 4h30 da manhã 

sob a ameaça de um vulcão 

cuspidor de fogo. Essa foi a 

minha visão inicial do que 

aconteceu naquela madrugada 

de dia 25. Tomada pelos 

violentos pesadelos que estava 

a ter nessa noite por causa de 

um fi lme — que não devia ter 

visto umas horas antes —, os 

gritos da minha mãe pareciam 

uma extensão do mundo dos 

sonhos. O que eu via através da 

janela trapeira do nosso sótão 

era uma chuva de fogo que 

caía sobre as telhas da minha 

casa. Um cenário sobrenatural 

em pleno Chiado, em plena 

Baixa de Lisboa. O vermelho 

contrastava com o negro da 

noite. O som tenebroso das 

explosões enchia os nossos 

ouvidos e por momentos, 

paralisados pelo medo, não 

conseguimos descortinar o 

que estava a acontecer. No 

andar de baixo, da varanda 

que dava para a rua, vimos 

então a explicação. Nos prédios 

da Rua do Carmo, visíveis da 

nossa varanda devido à curva 

que a rua faz, víamos o refl exo 

das chamas que consumiam 

já o edifício dos Armazéns do 

Chiado. Ou assim pensávamos 

nós. Na verdade, o incêndio já 

tinha atravessado para o outro 

lado da Rua do Carmo. Eram 

as explosões que depositavam 

labaredas nos telhados dos 

prédios vizinhos. 

O que se passou de seguida 

foi um turbilhão de acções 

e decisões. Os meus pais 

perceberam que, enquanto os 

bombeiros estavam a combater 

o incêndio na Rua do Carmo, 

era preciso fi car e apagar o fogo 

que caía no telhado. Tapetes e 

carpetes foram encharcados em 

água e estendidos nas telhas. 

Durante horas, pai e mãe ali 

permaneceram, apagando 

pequenos focos de incêndio, 

gritando aos vizinhos que 

fi zessem o mesmo. Eu e a minha 

irmã, de 15 anos, tínhamos 

outra missão: abandonar 

a nossa casa e transportar 

connosco tudo o que fosse 

considerado imprescindível, 

neste caso, documentação, 

dinheiro e algum ouro. Tudo o 

resto fi cou para trás, incluindo 

os nossos pais e a nossa cadela. 

Pelas cinco horas da manhã 

cruzámos a Baixa, na direcção 

do Castelo. A escuridão, o 

cheiro intenso, o vermelho 

que irrompia dos Armazéns 

do Grandella fi caram gravados 

na minha memória como um 

ferro em brasa. A minha aldeia 

desmantelava-se aos bocados. O 

recheio dos edifícios era agora 

uma amálgama de lixo a arder. 

Os bombeiros, super-heróis 

que jamais esquecerei, lutavam 

com as forças que tinham, 

enfrentando obstáculos, o 

vento, o calor insuportável.

Os meus pais foram expulsos 

de casa pela polícia, durante 

a manhã, mas só por volta do 

início da tarde o incêndio foi 

dado como controlado. O vento 

mudara de direcção. A minha 

casa fi cou incólume, a apenas 

umas dezenas de metros do 

fogo. Os nossos corações, não.

Há coisas que as efemérides 

não recordam. O incêndio 

tornou-se um marco histórico 

documentado pelas imagens 

e pelas reportagens dos 

jornalistas. Há 25 anos que 

se fala do fogo que destruiu 

18 edifícios e que colocou no 

desemprego um sem número 

de pessoas. Fala-se da sua 

reconstrução, do plano de Siza 

Vieira, da péssima ideia das 

fl oreiras da Rua do Carmo — 

que impediram os bombeiros 

de combater o fogo com 

maior efi cácia. Recordam-se 

as imagens pontuadas pelo 

cinzento e o amarelo/laranja 

de um conjunto de edifícios a 

arder ou a transpirar de fumo, 

com o rescaldo.

Há coisas que as efemérides 

não recordam porque a 

comunicação social não é 

uma criança de 11 anos. Não 

recordam, nem conseguem 

recordar, que essa criança 

cresceu numa aldeia queimada 

durante os cinco ou seis anos 

seguintes. Que os prédios foram 

entaipados e se construiu um 

túnel — o túnel dos horrores 

— que ligava a Rua Nova do 

Almada, a Rua do Carmo e 

a Rua Garrett. Que não era 

permitido caminhar junto 

aos escombros, embora os 

víssemos claramente. Não 

recordam as implosões de dois 

prédios: um ruído surdo e 

uma onda gigantesca de pó. E 

depois, como se fossem dentes 

arrancados, os buracos do 

“Eduardo Martins” e da “José 

Alexandre”. Não conseguirão 

recordar nunca o cheiro, 

que permaneceu sempre, 

entranhado no nariz — e um 

cheiro de incêndio urbano 

é muito diferente de lenha a 

arder —, as memórias visuais 

dos restos mortais das lojas do 

Chiado, dos ferros contorcidos, 

das janelas que permitiam ver 

o tecto azul do céu. Um cenário 

de guerra. 

Apesar de as recordações 

serem dolorosas, lembro os 

tempos antes, durante e depois 

do fogo com a mesma ternura. 

Já não vejo no Natal as montras 

dos armazéns do Chiado 

decoradas com os brinquedos 

mecânicos que faziam as 

minhas delícias. Já não assisto 

aos escorreganços das senhoras 

chiques que iam fazer compras 

no Chiado, ali mesmo na 

esquina da minha rua. Quase 

tudo mudou no Chiado. Mas 

sempre que lá passo, continua a 

ser a minha aldeia.

A minha aldeia, naquela madrugada, estava a desmantelar-se aos bocados

Crónica
Catarina Durão Machado

Lisboa assinala hoje os 25 anos 
do incêndio que destruiu o Chiado

Passam hoje 25 anos desde o dia em 
que um incêndio de origem duvi-
dosa defl agrou no Chiado, uma das 
zonas mais emblemáticas de Lisboa. 
O fogo, que irrompeu por volta das 
5h nos Armazéns do Grandella, na 
Rua do Carmo, destruiu 18 edifícios 
e uma área equivalente a quase oito 
estádios de futebol. 

As estruturas de madeira das pa-
redes dos prédios pombalinos aca-
baram por servir de fornalha e o in-
cêndio propagou-se depressa pelas 
ruas do Carmo, Nova do Almada, 
Garrett, Crucifi xo, Ouro e Calçada 

do Sacramento. Os bombeiros de-
pararam-se com várias difi culdades, 
entre elas o acesso dos autotanques 
à Rua do Carmo, onde a Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, à época liderada 
por Nuno Krus Abecasis, tinha co-
locado vários canteiros de fl ores de 
betão, com assentos para os tran-
seuntes, ao longo da rua, já então 
pedonal. Várias bocas-de-incêndio 
não se encontravam em condições 
de funcionar e o próprio equipa-
mento dos bombeiros apresentava 
algumas falhas.

Bilhas de gás, computadores e 
aparelhos de ar condicionado fo-
ram os principais causadores das 
explosões que se fizeram sentir 
nessa madrugada e manhã do dia 

Livros, exposições e um simulacro recordam uma das maiores catástrofes de que há memória na capital 
portuguesa. Foi há 25 anos que o Chiado ardeu e ainda não se sabe porquê

Efeméride
Catarina Durão Machado 

O que eu via 
através da janela 
do nosso sótão era 
uma chuva de fogo 
que caía sobre as 
telhas da minha 
casa

25 de Agosto de 1988. O incêndio 
causou dois mortos: um bombeiro 
e um residente de 70 anos, encon-
trado entre os escombros. Mais de 
meia centena de pessoas fi caram fe-
ridas, a maioria bombeiros. Famílias 
desalojadas foram cinco, até porque 
a área ardida era escassamente ha-
bitada. 

Em 1988, o Chiado era sobretudo 
uma área de comércio e escritórios, 
pelo que as principais consequên-
cias do incêndio, para lá da destrui-
ção dos edifícios, prendem-se com 
o desaparecimento de cerca de dois 
mil postos de trabalho e de inúme-
ros estabelecimentos comerciais 
que existiam desde os séculos XVIII 
e XIX e inícios do século XX. 

Nunca se chegou a apurar a ori-
gem do incêndio. Em declarações 
à agência Lusa, na quarta-feira, a 
inspectora-chefe da Polícia Judici-

ária (PJ), Helena Gravato, afi rmou: 
“Quando houve abertura de portas 
para começar o ataque, dá-se uma 
defl agração mais violenta que apa-
nhou todo o edifício, de forma que 

1680
foi o número de bombeiros 
que estiveram envolvidos no 
combate ao incêndio no Chiado 
a 25 de Agosto de 1988

as provas que existiam no sítio onde 
evoluiu o incêndio foram pratica-
mente todas destruídas.”

O inquérito da PJ foi arquivado 
em Julho de 1992, quase quatro 
anos depois do incêndio. Na época, 
falava-se da hipótese de fogo posto 
pelo próprio dono dos Armazéns do 
Grandella, Manuel Martins Dias, que 
nunca foi acusado. A hipótese de 
fogo posto foi também sustentada 
pelo bombeiro Alcino Marques, ac-
tualmente com a categoria de chefe 
principal no Regimento de Sapado-
res Bombeiros de Lisboa, que par-
ticipou no combateu ao incêndio. 
“Pelos indícios que houve e pelas 
buscas que foram feitas tudo leva 
a crer que o fogo foi posto sem se 
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O trânsito vai estar 
condicionado 
durante todo o dia 
de hoje na zona 
do Chiado devido 
à realização 
de vários actos 
evocativos e de um 
simulacro, entre as 
9h e as 10h30, que 
envolverá mais de 
310 operacionais
e 20 fi gurantes

banda do regimento sapadores.
Pelas 16h, os fotógrafos Alfredo 

Cunha, Fernando Ricardo, José Car-
los Pratas Henriques e Rui Ochoa 
lançam o livro de fotografi as O Gran-
de Incêndio do Chiado, no espaço 
Fnac nos Armazéns do Chiado. 

Logo a seguir, pelas 17h, Siza Viei-
ra participa numa visita à obra dos 
Terraços do Carmo, acompanhado 
pelo presidente da autarquia, Antó-
nio Costa. Após a visita segue-se, na 
Galeria Chiado, no Palácio do Lore-
to, a apresentação do livro Chiado 
em Detalhe, da autoria de Siza Vieira. 
Amanhã, a partir das 17h, as fotogra-
fi as de O Grande Incêndio do Chiado 
fi carão expostas no museu do Re-
gimento de Sapadores Bombeiros 
de Lisboa. Com Catarina Sampaio 

Rolim
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identifi car o autor”, contou à Lusa. 
Hoje, o Chiado é uma das zonas 

mais caras do país. Num espaço co-
mercial, o metro quadrado chega a 
custar 90 euros. Desde a requalifi -
cação da maior parte dos edifícios, 
em 1999, com projecto do arquitec-
to Álvaro Siza Vieira, o Chiado viu 
as suas rendas aumentarem de ano 
para ano e acolheu as principais 
marcas da moda nacional e inter-
nacional. 

Siza Vieira visita o Carmo
Para evocar a memória dos 25 anos 
do incêndio, a Câmara de Lisboa re-
aliza esta manhã um simulacro no 
Chiado que envolverá mais de 310 
operacionais e 20 fi gurantes. Por es-
se motivo, o trânsito vai estar con-
dicionado entre as 8h30 e as 10h45 
nessa zona. Será depois descerrada 
uma placa comemorativa na Rua do 
Carmo, seguindo-se a actuação da 

Incêndio na madrugada 
de 25 de Agosto deixou sem 
emprego duas mil pessoas e fez 
desaparecer lojas que existiam 
desde os séculos XVIII, XIX e XX

Ver revista 2 e fotogaleria em 
www.publico.pt
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vampiros
Na Polónia, os arqueólogos 
andam às voltas com os

As hipóteses para práticas de enterramento consideradas estranhas são várias — entre elas, a que de as 
17 pessoas encontradas na Polónia com as cabeças cortadas eram vampiros. Verdade ou fantasia, esta 
descoberta desenterrou o antigo medo que as populações da Europa de Leste sentiam pelos vampiros

A
o longo de Julho, 
foram sendo de-
senterrados 43 
esqueletos no lo-
cal de construção 
de uma estrada na 
cidade de Gliwice, 
na Polónia. Trata-
se de um antigo 
cemitério, que os 

arqueólogos julgam pertencer ao 
século XV ou XVI e que traz agora 
um mistério: 17 dos esqueletos ti-
nham a cabeça separada do corpo, a 
repousar entre as pernas e as mãos. 
Junto à cabeça havia ainda pedras 
e, no caso de um deles, a cabeça 
repousava na dobra do braço. O que 
tem tudo isto de especial?

À partida, esta descoberta re-
mete para uma época em que as 
pessoas acreditavam na existência 
de seres maléfi cos que o Ociden-
te imortalizou como vampiros. A 
equipa de arqueólogos encabeçada 
por Jacek Pierzak e Lukasz Obtulo-
wicz, do Departamento Regional de 
Conservação de Monumentos de 
Katowice (perto de Gliwice), pôs a 
hipótese de se estar perante pesso-
as enterradas seguindo práticas an-
tivampíricas, até porque já tinham 

sido anteriormente descobertas na 
Polónia outras sepulturas com este 
tipo de enterramento.

“Tudo isto servia para impedir os 
vampiros de regressar à vida”, decla-
rou Lukasz Obtulowicz ao jornal po-
laco Dziennik Zachodni. “Era uma das 
maneiras mais comuns de enterrar 
vampiros”, acrescentou Jacek Pier-
zak. A raridade da descoberta pren-
de-se com o facto de nunca terem 
sido encontrados, “num só lugar, 
tantas sepulturas de [presumíveis] 
‘vampiros’”, explicou Pierzak. 

A prática da decapitação dos cor-
pos — já mortos — estava ligada à 
crença de que muitos destes indiví-
duos, depois de enterrados, se de-
sembaraçariam das suas mortalhas e 
regressariam para sugar o sangue dos 
vivos. Sem as cabeças, os supostos 
vampiros difi cilmente conseguiriam 
encontrar o seu caminho de volta.

No entanto, os arqueólogos não 
negam outras hipóteses, como a “de-
capitação ter sido a causa da morte”, 
refere ao PÚBLICO, Jacek Pierzak, o 
que aponta para a suspeita de que os 
17 esqueletos tenham pertencido a 
pessoas condenadas à morte e execu-
tadas por decapitação. Até porque, 
não muito longe, foi descoberta uma 
forca, que era um local de execução 
de criminosos e prisioneiros. 

“No início, descobrimos duas ou 

explicou-nos este arqueólogo.
O achado, que suscitou interesse 

mediático mundial por ter sido as-
sociado ao universo da existência 
de vampiros, não deixa de consti-
tuir um enigma para a arqueologia 
e a antropologia forense. É que os 
restos mortais têm ainda outra parti-
cularidade: quase não havia objectos 
com os esqueletos, o que por si não 
é uma situação vulgar, pois seria co-
mum encontrar-se pelo menos os al-
fi netes que prendiam a mortalha dos 
cadáveres. A equipa de arqueologia 
só resgatou junto dos esqueletos um 
anel, um colchete e um tijolo, cuja 
análise permitiu dizer que os acha-
dos são dos séculos XV e XVI, “em-
bora seja uma datação algo frágil”, 
considerou Jacek Pierzak. 

O estudo antropológico das ossa-
das permitirá avançar uma datação 
mais concreta, bem como determi-
nar “o sexo, a idade e o historial clíni-
co dos esqueletos”, contou o arque-
ólogo. Os historiadores vão também 
juntar-se à investigação, para procu-
rar pistas nos antigos registos de exe-
cuções, na posse da Igreja. 

Os 17 esqueletos decapitados po-
derão ter ainda outra explicação, 
que confunde o mundo dos vampi-
ros com o medo de doenças como a 
cólera: alguns indivíduos eram acu-
sados de causar estas epidemias em 

DR

Catarina Durão Machado

que retratam, de qualquer forma, o 
universo supersticioso do povo pola-
co quanto à crença em vampiros. Era 
comum, aliás, enterrar-se um cor-
po que antes tinha sido decapitado 
“pela sua ordem anatómica”, o que 
não se verifi cou com os esqueletos de 
Gliwice, defendeu Jacek Pierzak.

Assim, esta descoberta pode “estar 
relacionada com o facto de se querer 
impedir os mortos de voltar ao mun-
do dos vivos, o que acaba também 
por ser uma prática antivampírica”, 

três sepulturas com as cabeças dos 
mortos entre as pernas e pensámos 
que podiam tratar-se de práticas an-
tivampíricas. Mas não excluímos que 
podiam ser esqueletos de pessoas 
condenadas à morte”, acrescentou 
Pierzak.  

Embora este achado não se possa 
relacionar exclusivamente com “prá-
ticas antivampíricas”, também não se 
pode ignorar a disposição dos esque-
letos e a forma como foram coloca-
das pedras junto às cabeças — sinais 

A cabeça era cortada, para que o morto não se levantasse, e colocada 
entre as  pernas ; ao lado, Willem Dafoe no filme A Sombra do Vampiro
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vida, regressando após a morte para 
provocar mais doenças. “Há casos 
documentados durante epidemias, 
entre os séculos XVII e XIX, de pes-
soas com aspecto estranho acusadas 
de terem sido as causadoras do surto 
[de cólera ou peste negra]. É por is-
so que se exumavam os corpos e se 
lhes cortavam as cabeças com uma 
pá, colocando-as depois na zona do 
estômago, com pedras por cima”, 
esclareceu Jacek Pierzak, que refe-
re ainda a técnica de perfuração do 
coração com estacas de ferro ou de 
madeira. “Era o que acontecia quan-
do as práticas antivampíricas ocor-
riam após a morte.”   

Crenças, lendas ou histórias de 
terror, em qualquer destas catego-
rias se pode encaixar a descoberta 
de Gliwice, tanto mais que entre os 
séculos X e XIX era usual a popula-
ção acreditar que tais seres existiam, 
sobretudo na Europa de Leste, nos 
Balcãs e nos países eslavos. 

Acreditavam de tal forma que era 
comum desenterrarem os corpos 
semanas ou meses depois do enter-
ro, para verifi car o estado em que 
se encontravam. Aí pode residir a 
explicação para o medo irracional 
que as pessoas tinham de vampiros: 
o desconhecimento do processo de 
decomposição dos cadáveres, que, 
uma vez desenterrados, já não apre-

sentariam sinais de rigor mortis. Ves-
tígios de fl uidos corporais ao redor 
da boca e do nariz fariam supor à 
população, imbuída de uma supers-
tição demoníaca, de que se tratariam 
de vampiros que se teriam alimenta-
do de sangue recentemente. 

O estudo do folclore destas tradi-
ções é claro. “O vampiro era a antro-
pomorfi zação do medo”, explica Da-
niel Collins, especialista norte-ame-
ricano em folclore eslavo, numa aula 
que a Universidade Estadual do Ohio 
divulgou na Internet. 

Outras sepulturas pela Europa
A descoberta do cemitério de Gliwice 
não é única no cenário de práticas 
mortuárias relacionadas com o medo 
do vampirismo, durante a Idade Mé-
dia e a Idade Moderna. Já em 2009, 
na cidade de Drawsko, no Norte da 
Polónia, ao escavar-se um cemitério 
medieval, descobriram-se três sepul-
turas diferentes das restantes. Dois 
dos esqueletos foram encontrados 
com foices colocadas sobre o pesco-
ço dos cadáveres e um outro tinha 
as mãos amarradas e uma pedra por 
cima da garganta, para garantir que 
o morto não se levantava.

As práticas antivampíricas da co-
locação de objectos de ferro pontia-
gudos sobre os cadáveres de pes-
soas suspeitas de vampirismo e de 

cavação arqueológica na ilha de Les-
bos, Grécia, revelava que o cadáver 
tinha sido pregado ao caixão com 
pesadas estacas de ferro através do 
pescoço, da pélvis e dos tornozelos. 
Em 1991, na Eslováquia, um outro 
esqueleto, encontrado numa esca-
vação numa igreja, mostrava que o 
corpo tinha sido cortado em duas 
partes, torso e pernas, e que, além 
das grades de ferro que reforçavam o 
caixão, foram colocadas pedras por 
cima das pernas. Pela mesma altura, 
seriam ainda postas a descoberto na 
agora República Checa 14 sepulturas 
cujos corpos haviam sido trespassa-
dos com estacas de metal e sobre os 
quais estavam igualmente pedras 
pesadas.

Embora a maior parte destas 
ossadas esteja datada entre os sé-
culo XI e XVI, a explicação para o 
fenómeno da fobia aos vampiros, 
principalmente na Europa de Les-
te, prende-se com a cristianização 
destes territórios ocorrida entre os 
séculos XI e XII. Bruxas, espíritos 
malignos, entre outros seres que 
representariam a antítese de Cris-
to e que serviam igualmente como 
bodes expiatórios para as epidemias 
que atacavam as comunidades, 
eram assim alvo de suspeita, sendo 
muitos executados e outros “agar-
rados às sepulturas”, após a morte.

O Ocidente só fi caria a conhecer 
as histórias dos vampiros da Euro-
pa de Leste após a anexação destes 
territórios pelo império austríaco, 
no século XVIII. O Iluminismo e 
a fi xação no papel das tradições 
orais trariam a ideia da existência 
de vampiros aos ocidentais. No úl-
timo século, os vampiros têm sido 
presença constante no imaginário 
ocidental, de que são exemplos fa-
mosos o livro Drácula (1897), de 
Bram Stoker, e o fi lme Nosferatu 
(1922), de F. W. Murnau, cuja ro-
dagem na Eslováquia é por sua 
vez revisitada em 2000, no fi lme 
A Sombra do Vampiro. Mais recen-
temente, a saga Twilight e a série 
televisiva True Blood conheceram 
grande sucesso mundial. 

O próprio Voltaire, imbuído de 
curiosidade, refere o tema dos 
vampiros no seu Dictionnaire Phi-
losofi que, de 1769, descrevendo os 
supostos mortos-vivos e os locais 
onde foram avistados. Mas, à luz da 
razão setecentista, o fi lósofo rema-
tava: “Não sou um profundo conhe-
cedor de teologia para expressar a 
minha opinião sobre este assunto. 
Mas, como em todos os assuntos 
duvidosos, é preciso tomar o ca-
minho mais fácil.” Como quem 
diz que o melhor é não desafi ar o 
mundo sobrenatural.

REUTERS

pedras e lajes por cima dos corpos 
confi rmam o medo que as popula-
ções sentiam deste tipo de entidades 
sobrenaturais.

A superstição, associada à histe-
ria do medo de vampiros, tem sido 
atestada por várias descobertas ar-
queológicas, sobretudo nos países 
da Europa Oriental. Só na Bulgária, 
descobriram-se até ao ano passado 
mais de 100 sepulturas de presumí-
veis “vampiros”, a maior parte em 
regiões rurais. Em Sozopol, uma das 
cidades turísticas búlgaras mais fa-
mosas do Mar Negro, encontraram-
se dois esqueletos que tinham sido 
perfurados com estacas de ferro, 
prática antivampírica que os arque-
ólogos dizem ter sido comum até ao 
início do século XX, na Bulgária.

Em 2006, a descoberta do esque-
leto de uma mulher com um tijolo 
introduzido na boca, perto de Ve-
neza, Itália, veio dar gás à hipótese 
alimentada pelo folclore medieval 
de que os vampiros comiam as suas 
mortalhas para se escaparem para o 
reino dos vivos. O corpo da mulher, 
datado do século XVI, estava num ce-
mitério onde tinham sido enterradas 
vítimas de peste negra. 

Várias descobertas nas últimas 
décadas atestam outras formas de 
prevenir ataques de vampiros. Em 
1994, um corpo exumado numa es-
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COMO DOZE FREGUESIAS 
SE TORNARAM UMA
A original designação da Sé de Lisboa dá nome a 
uma das novas freguesias da capital: Santa Maria 
Maior. A maior fusão a nível nacional agrega 12 
juntas do centro histórico. O que vai mudar?

CATARINA DURÃO MACHADO  E CATARINA SAMPAIO ROLIM TEXTO VÍTOR CID FOTOGRAFIA
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caram que 82% da população estava de acordo 
com a reforma das freguesias lisboetas. “Segun-
do o inquérito que fi zemos, quase ninguém 
estava satisfeito com o seu governo de proxi-
midade... Há uma fraquíssima identifi cação 
dos lisboetas com as suas actuais freguesias”, 
continua João Seixas. 

A lei da Reorganização Administrativa de 
Lisboa (apresentada pelo PSD e PS) foi assim 
promulgada em Novembro do ano passado, 54 
anos após a última reforma do género na cidade 
(mas em sentido inverso), que aumentava de 
43 para 53 as freguesias lisboetas. A partir das 
próximas eleições autárquicas, a 29 de Setem-
bro, serão reduzidas para 24 — um número só 
comparável ao verifi cado em meados do século 
XVI. O que justifi ca uma lei própria para Lisboa, 
face à reorganização administrativa nacional, 
são as condições específi cas da capital enquan-
to grande área urbana — tal como estabelece 
a Constituição. 

O encolhimento de 53 para 24 destas autar-
quias locais resulta sobretudo de um critério 

demográfi co que visa equilibrar o número de 
população residente em cada freguesia, permi-
tindo uma acção autárquica mais efi caz. Ou seja, 
já não fará sentido manter uma freguesia com 
menos de 400 eleitores, como a dos Mártires (a 
mais antiga da Lisboa cristã), quando existem 
freguesias com mais de 36 mil eleitores. 

Não é isso que pensa Luísa Silva, de 69 anos, 
moradora em Alfama. “Para mim, vai ser sem-
pre freguesia de Santo Estêvão”, afi rma, apoia-
da numa canadiana, dentro da loja de fl ores do 
n.º 79 da Rua dos Remédios. Precisa de parar 
para descansar enquanto sobe a rua, e aprovei-
tou para pôr a conversa em dia com a fl orista, 
Ermelinda Carapinha, de 49. Já ouviram falar 
da nova freguesia e confi rmam que os morado-
res estão apreensivos com a mudança. Ouvem 
dizer que vão fi car sem os serviços da actual 
junta, sem a carrinha que transporta os ve-
lhotes, sem a sua presidente mesmo ali ao pé. 
Luísa Silva está inconsolável: “Que juntassem 
São Miguel e Santo Estêvão ainda concordo, 
agora juntar-nos lá para a Sé…” 

O principal objectivo da nova reorganiza-
ção administrativa de Lisboa passa por uma 
transferência de competências da câmara 
para as freguesias. De acordo com o estudo 
encomendado pela CML há quatro anos, são 
essas competências que vão passar a dotar as 
autarquias de um maior poder e autonomia 
na implementação de serviços. Ao fazê-lo, 
a CML terá de transferir orçamento, meios 
técnicos e humanos proporcionais à soma 
das freguesias agregadas. Simultaneamente, 
o objectivo será também o de reorganizar as 
funções internas da câmara. 

Para João Seixas, é necessário “aproximar 
os espaços políticos de Lisboa dos espaços das 
questões”, ou seja, reforçar a proximidade 
entre eleitores e eleitos, contribuindo para a 
efi cácia do poder local. O que poderá levar o 
seu tempo. Com base no exemplo europeu, 
o académico esclarece que este processo de 
delegação de competências pode demorar o 
equivalente a “dois ou três mandatos”, isto 
é, oito ou 12 anos.

Ainda é cedo para determinar com certeza o 
que vai mudar na nova freguesia. A CML distri-
buiu por todas as 53 freguesias lisboetas peque-
nos guias com informações sobre as alterações 
que as eleições vão trazer a Lisboa, sobretudo 
no que às novas competências das juntas diz 
respeito. Mas a fl orista Ermelinda Carapinha 
acusa: “Isto não vai ser uma junta de freguesia, 
vai ser uma minicâmara.” 

Em Alfama, pouco importa para a população 
se as ruas vão passar a ser lavadas por pessoal 
da junta ou da câmara, ou se será preciso pedir 
uma licença num sítio ou no outro. São os ser-
viços a que as pessoas se habituaram que mais 
preocupam os habitantes destes bairros, onde 
as colinas íngremes e estreitas impossibilitam a 
existência de uma rede de transportes públicos. 
Em freguesias como Castelo, Santiago ou São 
Miguel, nas quais praticamente um terço da po-
pulação é idosa, muitos dos habitantes contam 
com o apoio das suas juntas de freguesia, que 
pode traduzir-se em postos de enfermagem, 
consultas de dentista, assistência social ou nu-

ma carrinha que transporta os idosos para o 
centro de saúde. E Luísa Silva sente o receio de 
perder tudo isso: “Tiraram os correios daqui 
e agora tiram a junta de freguesia, fi ca aqui 
um bairro sem coisa nenhuma, só de velhos. 
Sentimo-nos abandonados.” 

O orçamento previsto para cada uma das no-
vas 24 freguesias também é um dos pontos que 
suscitam dúvidas na reorganização administra-
tiva: mais de 4.930.000 euros é quanto está 
destinado a Santa Maria Maior para o primeiro 
ano de mandato, quando a limítrofe freguesia 
da Misericórdia (que juntará Encarnação, Mer-
cês, Santa Catarina e São Paulo) recebe quase 
menos dois milhões de euros para um número 
muito próximo de 13 mil eleitores. De todas as 
freguesias de Lisboa, Santa Maria Maior é a que 
recebe mais dinheiro.

A candidata pela CDU, Lurdes Pinheiro, não 
compreende o critério de uma distribuição que 
lhe parece injusta. “Se for para intervir como 
deve ser, o dinheiro não chega. Precisávamos 
de três vezes mais”, aponta. 

António Manuel, candidato do PSD, avalia 
que o total “está perfeitamente ao alcance”, 
até porque acredita que uma boa gestão não 
precisa de muito dinheiro e é isso que tem feito 
ao leme da Junta de São Nicolau, nos últimos 
oito anos. Miguel Coelho (PS) também concor-
da com o valor e justifi ca-o: por um lado, a 
“centralidade” da freguesia agregadora, que 
tem as praças mais emblemáticas, o que tam-
bém “encarece o resultado fi nal em termos 
de manutenção”. Por outro, uma “população 
fl utuante muito próxima do meio milhão de 
pessoas” também desgasta o espaço público, 
originando despesa.

N
as suas intenções, os três principais 
candidatos divergem em alguns pontos, 
mas são unânimes ao reiterarem que a 
proximidade é a maior preocupação de 
uma junta de freguesia. Uma das for-
mas de se se salvaguardar essa relação é 

mantendo os funcionários que trabalham para 
as 12 juntas. “As pessoas têm de fi car com a sua 

À 
porta do n.º 116 da Rua dos Remédios, 
em Alfama, Mário Soares de Almeida 
espreita o movimento. Os seus óculos 
de lentes grossas denunciam as grandes 
difi culdades de visão do comerciante de 
86 anos. Está emoldurado pelos panos 

de cozinha que tem pendurados à porta da sua 
loja e que exibem galos de Barcelos em cores 
diferentes. 

A rua é uma das fronteiras entre a futura fre-
guesia de Santa Maria Maior e de São Vicente. 
Mas do traçado, Mário Soares de Almeida pou-
co sabe. Diz apenas que os candidatos já por 
ali passaram a distribuir folhetos. Recorda-se 
que um deles tem um mapa e vira as costas 
para o procurar. “Esse senhor parece que é o 
chefe que vai juntar as freguesias. Ora leia”, 
diz o lojista, entregando uma folha dobrada 
em três. Confi rma-se que o candidato do PS já 
por ali passou e deixou mapas para a popula-
ção se orientar. 

A partir de 29 de Setembro, 12 das mais anti-
gas freguesias de Lisboa e do país deixarão de 
existir para se fundirem numa só: Mártires, Sa-
cramento, Madalena, Santa Justa, Sé, Santiago, 
São Cristóvão e São Lourenço, Castelo, Socor-
ro, São Miguel, São Nicolau e Santo Estêvão. 
A maioria está situada nos bairros de Alfama 
e da Mouraria, duas no Chiado e três abarcam 
a totalidade da Baixa Pombalina. Com a nova 
freguesia, serão 11 cargos de presidente de junta 
que deixarão de existir também. A concorrer ao 
lugar de comando em Santa Maria Maior estão 
Lurdes Pinheiro, da CDU, actual presidente da 
Junta de Freguesia de Santo Estêvão (Alfama), 
António Manuel, através da coligação PSD/CDS/
MPT, e que preside a autarquia de São Nicolau 
(Baixa), e o socialista Miguel Coelho, deputado 
municipal.

É a maior agregação de freguesias em Portu-
gal, mas nem por isso será uma megafreguesia, 
até porque o número de eleitores — 13 mil — 
continuará a ser baixo, comparado com o de 
Marvila, com mais de 36 mil. Geografi camente, 
também não será a maior — Olivais e Benfi ca 
são as mais extensas. Mas é a que concentra 
mais património histórico e, por consequência, 
mais turismo. Não só nas praças — Terreiro do 
Paço, Rossio, Praça da Figueira, Restaurado-
res, Martim Moniz, Largo do Município — co-
mo nos bairros antigos, sobretudo Mouraria, 
Sé e Alfama.

O espaço a que corresponde Santa Maria 
Maior testemunhou o nascimento e a evolu-
ção da cidade de Lisboa. Fenícios, romanos, 
visigodos, muçulmanos e cristãos moldaram, 
ao longo de mais de 2500 anos, o espaço que 
viria a ser a capital portuguesa, cujo acesso ao 
rio traria recursos naturais, comércio e uma 
posição geoestratégica que permitiu que as 
principais estruturas de apoio aos descobri-
mentos se implantassem ali. Lisboa cresceu, 
assim, em torno da colina do Castelo. Os seus 
limites seriam assegurados ora pela cerca mou-
ra (construída por volta dos séculos IV ou V) 
ora pela muralha fernandina (século XIV) — que 
acabará por delinear as fronteiras do que será 
hoje Santa Maria Maior. 

Segundo o geógrafo João Seixas, a capital 
mudou muito nos últimos 30 anos. “O centro 
histórico de Lisboa tem sido despovoado [devi-
do] à dispersão urbanística”, comenta à Revista 
2. Mas Santa Maria Maior será “uma freguesia 
de diversidade”, afi rma. “É muito importante 
que cada bairro de Lisboa, incluindo a própria 
Baixa, tenha diferentes classes sociais, etárias 
e económicas... A maior riqueza de qualquer 
cidade é a sua diversidade.”

A pedido do presidente da Câmara Municipal 
de Lisboa (CML), António Costa, João Seixas 
coordenou, juntamente com o investigador 
Augusto Mateus, o estudo Qualidade de Vida e 
Governo da Cidade (2010). Os inquéritos indi-
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ligação no bairro. É com eles [os funcionários] 
que falam todos os dias”, defende Lurdes Pi-
nheiro, a presidir a Santo Estêvão há 12 anos. 
António Manuel e Miguel Coelho concordam. 
“Aquela relação de proximidade, física até, na 
nova freguesia de Santa Maria Maior não se vai 
perder”, afi rma o candidato socialista.

António Manuel assegura que pretende con-
servar os postos de trabalho, mas já Lurdes 
Pinheiro questiona o realismo da medida: “E 
depois, vindos os funcionários da câmara, co-
mo é que vai ser?” E teme que as juntas não 
tenham voto na matéria quanto à transferência 
dos recursos humanos. Contudo, manter os 
funcionários do quadro de todas as autarquias 
é uma garantia legal e um respirar de alívio 
para muitos fregueses. Miguel Coelho afi rma: 
“Todos eles serão úteis e terão que fazer.” 

Uma funcionária de uma das 12 juntas, que 
pediu para não ser identifi cada, confessa que 
não está com medo de perder o emprego, mas 
que ainda assim a assusta a indefi nição de não 
saber onde vai trabalhar, com quem e se perde-
rá o estatuto que entretanto adquiriu no local 
onde trabalha há mais de 25 anos. “Aqui faço de 
tudo um pouco, apesar de pertencer ao pessoal 
da limpeza. Em Santa Maria Maior, de certeza 
que não me vão pôr atrás de um computador 
ou a atender telefones.”

Com a manutenção de tantos funcionários, 
resta também saber se as instalações das anti-
gas juntas se vão manter abertas e, com elas, os 
serviços que são prestados. É uma decisão que 
pode afectar não só os residentes, mas também 
os que trabalham naquelas zonas, sobretudo 
na Baixa e no Chiado, e que contam com os 
ATL das juntas para deixar os fi lhos depois da 
escola, situação que acontece, por exemplo, 
na Junta de Freguesia dos Mártires, cuja popu-
lação fl utuante é sobretudo de trabalhadores 
na área. Para além disso, há um conjunto de 
actividades que são desenvolvidas pela junta, 
como desporto, línguas ou informática, que 
podem estar em risco. 

Mas pelo menos durante um ano é certo que 
irão manter-se abertas as actuais instalações 
das juntas, nem que seja como delegações da 
futura freguesia. Esta foi uma decisão unâni-

Em cima, o lojista 
Mário Soares de 
Almeida, na Rua 
dos Remédios em 
Alfama; em baixo, 
dois moradores do 
bairro. Na página 
anterior, Rosinha 
de Braga não 
precisa de convite 
para cantar um 
fado a quem passa 
pela Mouraria

me da comissão instaladora, formada pelos 12 
actuais presidentes e que se tem vindo a reunir 
ao longo dos últimos seis meses para preparar 
a transição. Quem não participa nas reuniões 
quinzenais da comissão é Miguel Coelho, que 
não preside a nenhuma junta. Mas não está pre-
ocupado, até porque é regularmente informado 
pelos seis presidentes do PS que têm assento 
na comissão instaladora. Conhece portanto o 
“ritmo de trabalho” e o que “vai sendo discu-
tido”, assegurando que, na sua experiência de 
deputado municipal, nada lhe “é estranho do 
que acontece numa junta de freguesia”.

A cargo da comissão instaladora está também 
a defi nição do local da sede da freguesia, embo-
ra esta não seja uma questão consensual entre 
os candidatos. A candidata da CDU vê o funcio-
namento da futura sede como “uma espécie de 
pequena Loja do Cidadão”, mas nada adianta 
sobre o local, tal como António Manuel, que 
desvaloriza a questão por ser “uma sede admi-
nistrativa”. O local mais provável é o edifício 
do Elevador do Castelo, na Rua dos Fanqueiros 
(inaugurado no dia 31 de Agosto). “O presidente 

da câmara já tinha falado nisso informalmente. 
Pessoalmente, acho muito bem”, afi rma Miguel 
Coelho, o candidato socialista.

A localização da sede não é um detalhe para a 
população. Luísa Silva aponta para a sua cana-
diana e deixa o recado: “Se tiver de ir votar à Sé, 
não vou de certeza! Não vou eu nem vai a gran-
de maioria das pessoas de Santo Estêvão.”

H
á muitas mourarias”, diz-nos Pedro San-
ta Rita, da Associação Renovar a Moura-
ria, num passeio pelas ruas onde o fado 
nasceu. O bairro foi-se desenvolvendo 
ao longo dos séculos, criando zonas 
com tradições históricas diferentes: a 

“baixa Mouraria” pertence à freguesia do So-
corro; a “alta Mouraria” a São Cristóvão e São 
Lourenço (onde se instalou uma população a 
viver à sombra de grandes palacetes); o Martim 
Moniz e a Rua da Palma — zonas mais comer-
ciais — pertencem a Santa Justa. Outras franjas 
do bairro abrangem ainda as freguesias da Ma-
dalena, Graça e Anjos. 

Na esplanada d’A Parreirinha, Vitorino Silva, 
de 62 anos, e Emílio Castro, de 61, vêem os tu-
ristas passar pela Rua da Guia. Vitorino defen-
de: “O problema está na descredibilização da 
classe política aos olhos do povo.” Admite que 
no fi m das campanhas eleitorais, a distância 
entre eleitos e eleitores acentua-se e, talvez por 
isso, “a maior parte das pessoas na Mouraria” 
não ligue “nenhuma à nova freguesia”. Emílio 
concorda com Vitorino quanto ao alheamento 
dos moradores: “Se perguntarem à maior parte 
das pessoas do bairro quem é a presidente da 
junta de freguesia, ninguém conhece.”

Em freguesias como Socorro, onde 40% da 
população residente é de naturalidade estran-
geira, ou Santa Justa, onde chega aos 35%, o ris-
co de abstenção é elevado, já que os imigrantes 
só poderão votar nas autárquicas se tiverem 
visto de residência e se houver reciprocidade 
no país de origem (ou seja, se os portugueses 
puderem votar nesses países). Também os jo-
vens que já nasceram no bairro não têm por 
hábito ir às urnas. “80% da juventude não vo-
ta, eu sei porque costumo ir para as mesas de 
voto”, conta Emílio. O morador reconhece que 
a gente do bairro tem uma maior proximidade 
com Pedro Santa Rita e Inês Andrade, da Re-
novar a Mouraria — projecto iniciado em 2008 
para reabilitar o bairro —, do que com as ins-
tâncias políticas.

N’A Parreirinha, a proprietária Cristina Cor-
reia, 44 anos, passa os dias a cozinhar. De aven-
tal sujo e vozeirão potente, baixa o tom de voz 
para dizer: “Eu concordo com a junção das fre-
guesias, não concordo num âmbito tão grande. 
Se tivessem juntado uns bairros mais peque-
nos, teria sido melhor.” Uma Junta de Fregue-
sia da Mouraria faria mais sentido? “Com esse 
nome ou outro, tanto faz, o que acontece é que 
eu acho que davam mais atendimento a esta 
zona toda”, conta. “É que no fi m de contas os 
gastos são sempre os mesmos. A única coisa 
que vai deixar de haver é tantos presidentes”, 
afi rma Cristina.

O bairro é uma amálgama de habitantes que 
já nasceram na Mouraria — ou que lá se insta-
laram há décadas —, de imigrantes (asiáticos, 
africanos e europeus), mas também de uma 
população mais jovem, que escolheu o bairro 
pela centralidade e rendas mais baixas do que 
noutras zonas da cidade. 

Cláudia Castelo, 41 anos, trabalha num ate-
lier de design. Mudou-se há sete anos para a 
Freguesia do Socorro. Acreditou que a zona 
estava a mudar e quis fazer parte dessa trans-
formação. Hoje, reconhece que a presença dos 
imigrantes e dos seus negócios “veio trazer uma 
nova vida”, apesar de continuar a ser “ende-
micamente pobre”.

Mas a adaptação não foi fácil. “Ali os estran-
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geiros não são só os chineses e os indianos e os 
africanos. As pessoas do bairro tratam os que 
vêm de fora [mesmo os portugueses] como se 
fossem estrangeiros. Há ali um bairrismo su-
perarreigado.” No caso dela, ajudou ter tido 
uma fi lha. Os vizinhos “passaram a ser mais 
simpáticos”.

Um dos problemas que se arrastam tanto na 
Mouraria como noutros bairros lisboetas é o da 
recolha do lixo, por não existirem caixotes na 
rua. As juntas distribuem sacos aos moradores, 
que depois os colocam à porta. O cheiro torna-
se insuportável. Para Cláudia, o poder local não 
tem contribuído para a resolução do problema, 
nem existe entre as freguesias do Socorro e de 
São Cristóvão um trabalho conjunto, apesar 
de as duas juntas estarem próximas: “Já me 
aconteceu ir à Junta de São Cristóvão levantar 
os sacos, por fi car mais perto da minha casa, 
e eles não mos darem porque não pertenço 
àquela junta”, exemplifi ca. Acredita que com 
a reforma das freguesias vai passar a haver “um 
olhar para os problemas muito mais global e 
sistémico”. Uma vez que considera existir uma 
interdependência que une as diferentes zonas 
de Santa Maria Maior, defende que “é preciso 
entender o núcleo do centro histórico como 
um elemento só”. 

Não é o medo de perder a identidade que 
faz os moradores de Alfama ou da Mouraria 
serem contra uma fusão tão grande, até por-
que as noções de “bairro” e de “freguesia” 
são diferentes. Cristina Correia explica que a 
agregação das 12 autarquias poderá ter falhas 
porque os “problemas de junta de freguesia 
da Mouraria não são com certeza os mesmos 
problemas das juntas da zona do Chiado”, por 
exemplo. “Eles”, diz Cristina, referindo-se aos 
moradores do Chiado, “são diferentes de nós, 
não tem nada a ver”. Ao contrário do que se 
passa na Mouraria, “eles estão mais virados 
para o comércio e para o turismo”.

Esse “ser diferente” é algo que existe em cada 
bairro. Em Alfama, o dono da sapataria Ondina, 
Vasco Santos, de 72 anos, explicava que a nova 
freguesia não poria em risco a identidade do 
bairro. “Existe um sentimento bairrista que 
é natural e que vai existir sempre, enquanto 
nós existirmos.” Também a fl orista da Rua dos 
Remédios, Ermelinda Carapinha, não tem esse 
receio. Mas tem outro: “O bairro mantém-se, 
mas não se mantém este… achego.”

João Seixas salienta que uma organização 
identitária vai além dos limites da freguesia: 
“Não há marcha de Santo Estêvão ou de São 
Miguel, há marcha de Alfama. Há marcha 
da Bica, que nunca foi uma freguesia. Lis-
boa é uma cidade de bairros. É talvez, em 
termos de proximidade, o seu maior activo 
identitário.” E acredita que isso nunca vai 
desaparecer. 

Para o investigador, está a nascer um no-
vo paradigma, uma nova forma de encarar 
o poder autárquico. Esta é uma das maiores 
mudanças que João Seixas vê na reorganização 
das freguesias. “As freguesias têm origem nas 
paróquias. Aquela visão do sr. presidente da 
junta como pároco [está a sofrer] uma mu-
dança de paradigma. O papel será sobretudo 
o da liderança [política]” 

O geógrafo acredita que esta é uma reforma 
que “vai no sentido do enriquecimento da de-
mocracia” no que toca ao poder local, e que 
“daqui a alguns anos as pessoas vão começar 
a perceber o aumento da qualidade de vida 
na cidade”. Apesar de, segundo João Seixas, 
esta reforma já ter sido aplicada em todas as 
outras capitais e grandes cidades europeias, 
é preciso bom senso, ressalva. “Temos de dar 
passos lentos e seguros, ou seja, temos de ser 
conservadores no progresso.” 

Antigas freguesias 
que compõem 
Santa Maria Maior

NOVO MAPA DAS FREGUESIAS DE LISBOA

Campo de
Ourique

Belém

Ajuda

Benfica

Carnide

Lumiar

Santa 
Clara

Olivais
Parque das

Nações

Alvalade

MarvilaS. Domingos 
de Benfica

Campolide

Alcântara

Estrela

Santo 
António

Misericórdia

Santa 
Maria Maior

Penha
de França

Areeiro
Avenidas

Novas Beato

Fonte: Câmara Municipal de Lisboa

Castelo
Madalena
Mártires
Sacramento
Santa Justa
Santo Estêvão

1
2
3
4
5
6

Arroios

São
Vicente

1

2
3

68

9

10
11

7

12
5

4Socorro
S. Miguel
S. Nicolau
Santiago
Sé
S. Cristóvão 
e S. Lourenço

7
8
9

10
11
12

A partir de 29 de Setembro 
as 53 freguesias lisboetas 
serão reduzidas a 24

Ver mais em
www.publico.pt



   

Anexo 15 

Alunos do Baixo Mondego entre os 
melhores do país em 2012 
CATARINA DURÃO MACHADO  

24/07/2013 - 20:58 

Foi nos Açores que se registaram os piores resultados dos exames nacionais de 2012, indica 
relatório do Gave. 

O relatório final sobre os resultados dos exames nacionais de 2012, divulgado na última terça-feira pelo 
Gabinete de Avaliação Educacional (Gave) do Ministério da Educação e Ciência, mostra que as melhores 
classificações nesse ano foram obtidas pelos alunos da região do Baixo Mondego e as piores pelos alunos 
açorianos, sobretudo no ensino básico. 

Numa tabela que elenca 30 regiões NUTS III (Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais 
Estatísticas), a média do exame de Língua Portuguesa no 6.º ano variou entre os 51% nos Açores e os 
63,6% no Baixo Mondego. A tendência repete-se no exame de Matemática do 6.º ano, sendo que os 
estudantes açorianos obtiveram a média negativa de 38% e o Baixo Mondego a segunda melhor média 
(59,4%) a nível nacional, apenas destronada pela região de Dão-Lafões (59,7%). 

No 9.º ano, o cenário repete-se nos melhores e nos piores resultados. A Língua Portuguesa, os alunos da 
Região Autónoma dos Açores obtiveram a única média negativa do país, com 42,9%, e os estudantes do 
Baixo Mondego voltam a registar os melhores resultados, com 57,7%. A Matemática, a média desce ainda 
mais nos Açores (37,4%) e sobe no Baixo Mondego (63%). 

No ensino secundário, as clivagens não são tão acentuadas entre as duas regiões, embora se mantenha a 
tendência para os bons resultados do Baixo Mondego (região de Coimbra). No exame nacional de 
Português de 12.º ano, em 2012, as melhores classificações foram obtidas no Grande Porto e no Baixo 
Mondego, ambas com 11,1 valores de média, enquanto as piores se registaram no Alentejo Central (9,1), 
no Pinhal Interior Norte (9,4) e nos Açores (9,7). 

No exame de Matemática A, a região do Baixo Mondego volta a liderar a tabela com 11,3 valores de 
média, seguida da Grande Lisboa com 11,2, sendo que os resultados mais baixos se registaram no Alto 
Alentejo (8,9) e no Douro (9,2).  Nos exames de Biologia-Geologia e Física-Química, cujas médias se 
situam entre os 9,8 valores para a primeira e 8,1 para a segunda, são de novo as regiões do Baixo 
Mondego e do Grande Porto que se destacam na frente, com médias entre os 10,3 e 10,5 a Biologia-
Geologia e 8,7 e 9,3 a Física-Química. Nesta contagem, os alunos açorianos apresentam níveis 
consentâneos com a média do país. 

Nas Ciências Sociais e Humanas, o Baixo Mondego volta a ter a segunda melhor média nacional a 
História A (13,1), sendo apenas batida pela região do Cávado (13,2), e a segunda melhor a Filosofia. 

De acordo com o relatório do Gave, a georeferenciação dos resultados não evidencia “alterações dignas 
de registo”, observando-se “melhores resultados das NUTS III localizadas na faixa litoral a norte do 
Tejo”. “As NUTS III cujos alunos, em termos gerais, continuam a evidenciar piores desempenhos são as 
do norte interior, do Alentejo e das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores”, conclui o relatório. 
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Há alunos surdos sem ensino de 
Língua Gestual Portuguesa (LGP), 
alunos cegos sem ensino de braille 
e, nalgumas escolas, as acessibilida-
des e equipamentos não estão ainda 
adaptados aos alunos com necessi-
dades educativas especiais (NEE). 
Mas os esforços feitos no sentido da 
inclusão têm tido resultados positi-
vos e também tem crescido o grau 
de satisfação de pais e encarregados 
de educação.

Estas são algumas das conclusões 
a que chegou a Inspecção-Geral da 
Educação e Ciência (IGEC) no rela-
tório Educação Especial: Respostas 
Educativas, referente ao ano lectivo 
de 2011/2012 e agora divulgado. O es-
tudo, resultante de uma inspecção 
realizada a 97 agrupamentos de esco-
las e escolas não agrupadas de todo o 
país, teve como principais objectivos 
a análise de documentação relativa 
aos alunos com NEE, a observação 
de contextos educativos e a verifi ca-
ção de instalações e equipamentos 
utilizados por estes alunos.

As escolas inspeccionadas, a gran-
de maioria dotada de unidades de 
ensino estruturado para alunos com 
perturbações do espectro do autis-
mo, multidefi ciência, surdocegueira 
congénita, surdez, cegueira e baixa 
visão, foram seleccionadas com vista 
a atestar se estes estabelecimentos de 
ensino apresentam as condições ne-
cessárias para dar respostas adequa-
das às populações que acolhem.

Assim, de um universo total de 
138.548 alunos abrangidos pelos 97 
agrupamentos e escolas não agrupa-
das, a IGEC concluiu que 6343 (cerca 

Educação especial
no bom caminho mas 
com muitas falhas ainda

de 4,6% do total) eram alunos com 
NEE, a grande maioria a frequentar 
o 1.º e 2.º ciclos do ensino básico. 
Num total de perto de cinco mil tur-
mas analisadas, 3489 tinham alunos 
com NEE, sendo que apenas metade 
benefi ciava da redução do número 
de alunos prevista na lei.

Como aspectos críticos ao nível 
da oferta escolar, o relatório desta-
ca que os alunos cegos e com baixa 
visão “apresentam níveis baixos do 
acompanhamento específi co em al-
gumas disciplinas”. Das 12 escolas 
inspeccionadas que então acolhiam 
alunos com este tipo de defi ciência, 
duas não tinham, em 2012, ensino 
de braille, três não benefi ciavam de 
orientação e mobilidade e quatro não 
tinham treino de mobilidade. Quanto 
às nove escolas que acolhem alunos 
surdos, cinco não tinham a LGP co-
mo língua materna desde a educação 
pré-escolar e, em quatro, os alunos 
não dispunham do serviço de intér-
pretes de LGP. 

O relatório salienta ainda que a 
maior parte destas escolas não or-
ganiza processos de transição dos 
alunos para a vida pós-escolar, tal 
como não consegue dar resposta à 
sua integração social em parceria 

com outras instituições. Continua 
também a haver um défi ce de técni-
cos, docentes e intérpretes para lidar 
com o número de alunos com NEE.

David Rodrigues, presidente da 
Pró-Inclusão — Associação Nacional 
de Docentes de Educação Especial, 
considera “meritório” que o estudo 
tenha sido produzido e divulgado, 
tendo em conta “a falta de cultura 
avaliativa sobre as políticas da edu-
cação especial” no país. Apesar de 
se mostrar satisfeito com o número 
de escolas que têm apostado na in-
clusão destes alunos e na preparação 
dos profi ssionais envolvidos, David 
Rodrigues considera que ainda há 
muito a fazer, nomeadamente na 
resposta a dar perante a transição 
dos alunos com NEE para o ensino 
secundário ou na forma restritiva 
como muitos destes alunos se man-
têm “confi nados às unidades”, que 
praticam ainda “valores menos in-
clusivos”. 

“Precisamos de criar estrutu-
ras de apoio a todos os alunos que 
apresentem difi culdades na escola 
e de aumentar recursos para evitar 
má pedagogia, abandono precoce e 
insucesso”, alerta o presidente da 
Pró-Inclusão.   

Ao todo, serão investidos 
7,5 milhões em novos meios

O ministro da Administração Interna 
fez ontem um balanço positivo do 
dispositivo de combate a incêndios. 
“Até ao momento, o dispositivo desta 
fase mais crítica de combate a incên-
dios fl orestais tem dado boa conta do 
recado”, afi rmou Miguel Macedo na 
cerimónia de assinatura de protoco-
los para aquisição de equipamentos 
de protecção individual para corpos 
de bombeiros.

Na sua intervenção, o ministro des-
tacou a capacidade operacional do 
dispositivo de combate a incêndios 
que tem estado à prova e que tem 
“respondido de forma excelente”.

“Encaramos com confi ança — sa-
bendo que estamos num ano difícil 
do ponto de vista de combate a fogos 
— o tempo que falta até ao fi m desta 
fase Charlie”, adiantou.

A Autoridade Nacional de Protec-
ção Civil (ANPC), Liga dos Bombeiros 
Portugueses (LBP) e 25 comunidades 
intermunicipais e áreas metropolita-
nas assinaram ontem no Ministério 
da Administração Interna (MAI), em 
Lisboa, protocolos para assegurar a 
aquisição de equipamentos de pro-
tecção individual. Miguel Macedo ex-
plicou que vai ser feito “um investi-
mento total de 7,5 milhões de euros, 
com recurso a fundos comunitários, 
para aquisição de forma descentrali-
zada” do equipamento.

Segundo o ministro, este inves-
timento vai permitir que metade 
dos efectivos que integram as cor-
porações de bombeiros voluntários 
receba equipamentos. O projecto 
fi nancia 92% do total da despesa, fi -
cando o restante a cargo das câmaras 
municipais. 

Miguel Macedo garante
que dispositivo de combate 
a incêndios ‘tem dado
conta do recado’

O presidente da LBP, Jaime Marta 
Soares, destacou que este apoio “é al-
go que acontece pela primeira vez”. 
E explicou que, com a extinção dos 
governos civis, os corpos dos bom-
beiros deixaram de ter fi nanciamen-
to para os equipamentos individuais 
de protecção.

Segundo o presidente da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, os 7,5 mi-
lhões de euros vão ser distribuídos 
pelas associações de bombeiros via 
comunidades intermunicipais e áre-
as metropolitanas. “É uma nova for-
ma de apoiar os bombeiros, o que 
permite que as câmaras tenham de 
disponibilizar só 7% para concretizar 
este grande objectivo”, disse, salien-
tando que o investimento é “prioritá-
rio porque garante mais segurança a 
todos os bombeiros”.

O presidente da LBP afi rmou tam-
bém que o dispositivo de combate a 
incêndios fl orestais está a responder 
com êxito. Mas alertou para a “ne-
cessidade de uma prevenção mais 
rigorosa”. O Ministério da Agricul-
tura, defendeu, “tem de preparar 
estratégias para que efectivamente 
os fogos se evitem e não tenham que 
se combater”. Lusa

Incêndios Educação
Catarina Durão Machado

Governo apoia em 92% a 
compra de equipamentos 
de protecção individual 
para metade dos 
bombeiros

Escolas devem apostar 
mais na formação interna 
e na transição dos alunos 
para a vida pós-escolar, 
conclui inspecção

PAULO PIMENTA

Continuam a faltar técnicos para lidar com alunos com NEE 

PUBLICIDADE
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Corte de turmas e cursos baralha 
escolas e preocupa professores 

Nuno Crato garante que ainda haverá lugar a reajustamentos

É mais um foco de tensão entre as 
escolas e o Ministério da Educação 
e Ciência (MEC). O desenho da no-
va rede escolar para o próximo ano 
lectivo, enviado ao fi nal da tarde de 
sexta-feira às escolas pela Direcção-
Geral dos Estabelecimentos Escola-
res (Dgeste), foi recebido ontem com 
um coro de protestos pelos diferen-
tes agentes educativos por reduzir o 
número de turmas e cursos na oferta 
pública de ensino.

Os directores acusam-no de não 
levar em conta as reais necessidades 
das escolas e de chegar tarde, numa 
altura em que muitos alunos já esta-
vam matriculados em turmas que 
agora podem nem sequer chegar a 
abrir. Já os sindicatos de professores 
vêem sobretudo nele um conjunto 
de “medidas orientadas para provo-
car o desemprego de docentes”. 

O ministro da Educação e Ciência 
procurou serenar os ânimos, garan-
tindo ontem que nenhum estudante 
“vai fi car de fora do sistema de ensi-
no por não existirem turmas” e que 
há reajustamentos que ainda serão 
feitos em estreita articulação com 
as escolas. 

Para Manuel Pereira, da Associa-
ção Nacional de Dirigentes Escolares 
(ANDE), a rede agora homologada 
“não tem nada a ver com as neces-
sidades reais das escolas” e “é muito 
inferior ao número proposto” pelos 
diferentes estabelecimentos de en-
sino. “Tínhamos as turmas prepara-
das. Há alunos que estavam a con-
tar ir para cursos profi ssionais e que 
agora deverão ter de ir para outras 
escolas ou ser integrados no ensino 
regular”, contou ao PÚBLICO. 

Segundo o presidente da ANDE, a 
redução de turmas é mais pronun-
ciada no ensino profi ssional e nos 
Cursos de Educação e Formação 
(CEF), mas também afecta os Per-
cursos Curriculares Alternativos, os 
Programas Integrados de Educação 
e Formação e o próprio ensino re-
gular. 

Manuel Pereira dá o exemplo 
do agrupamento que dirige, em 
Cinfães, onde foram propostas 32 
turmas do 1.º ciclo e apenas 22 fo-
ram homologadas. “Quero admitir 
que isto seja um erro da Dgeste”, 
diz o dirigente, que manifesta es-

perança no reajustamento que será 
agora negociado com o ministério.    

Ao invés, indica ainda Manuel Pe-
reira, registou-se um aumento da 
oferta nos chamados cursos voca-
cionais, o que não surpreende, dada 
a forte aposta que o Ministério da 
Educação e Ciência tem feito nesta 
modalidade de ensino que implica 
uma maior ligação ao tecido empre-
sarial das regiões em que as escolas 
se inserem. Uma leitura possível é 
a substituição gradual dos CEF por 
estes cursos de ensino vocacional, 
uma situação que, de acordo com o 
presidente da ANDE, pode não ser 

uma boa notícia para muitas escolas. 
É que, em algumas regiões do interior 
do país, “não existem empresas, nem 
indústria, nem comércio” que dêem 
resposta à necessidade de oferecer 
estágios aos alunos que frequentam 
estes cursos. “Em muitas escolas era 
preferível manter os CEF”, até por-
que já têm respostas estruturadas 
consoante as necessidades dos alu-
nos, explica Manuel Pereira.

Mais desemprego
Também a Federação Nacional da 
Educação (FNE) repudiou ontem as 
novas orientações enviadas às esco-
las, considerando que tais medidas, 
pela sua importância, “deviam ter 
sido dadas a conhecer em tempo 
útil e não já depois de realizadas as 
matrículas”. Além de revelar “des-
respeito pelo trabalho já efectuado 
pelos directores e professores” nas 
escolas”, a decisão vai traduzir-se, 
segundo a FNE, na “redução da qua-
lidade e oferta do ensino” e na “di-
minuição do número de professores 
necessários ao sistema”. 

A Federação Nacional dos Profes-
sores (Fenprof ) também já reagiu e 
acusou o MEC de estar a ceder pe-
rante os interesses das escolas pri-
vadas, que poderão ver com bons 
olhos a admissão de alunos que 
fi carão de fora das suas escolas de 

eleição. “Tudo aponta para que, em 
relação a muitos alunos [do ensino 
regular], o MEC tenha reservado, ile-
galmente, os colégios privados com 
contrato de associação, garantindo 
para estes o grande benefício com a 
situação que parece estar, delibera-
damente, criada”, lê-se num comu-
nicado divulgado ontem.

Em causa para a Fenprof poderá 
também estar o acréscimo do desem-
prego docente: “Quando se esperava 
que o número de docentes sem ac-
tividade lectiva nas escolas pudes-
se atenuar-se, cresce a preocupação 
face à possibilidade de esse número 
disparar fortemente, prevendo-se, 
também, que estas decisões tenham 
fortíssimo impacto no desemprego 
dos poucos contratados que ainda 
há no sistema”, diz a Fenprof.

Em declarações à agência Lusa, o 
vice-presidente da Associação Nacio-
nal de Directores de Agrupamentos 
e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto 
Lima, já tinha sublinhado a urgência 
em resolver-se a situação até ao fi nal 
do dia de ontem, a data limite “pa-
ra os directores de escola indicarem 
ao ministério o número de docentes 
sem componente lectiva”. Isto por-
que “neste momento há escolas que 
deram componente lectiva a alguns 
professores” que, “com este despa-
cho, correm o risco de fi car com ho-
rários zero”, explicou.

Em declarações ontem em Vila Re-
al, à margem da tomada de posse do 
novo reitor da Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro, o ministro 
da Educação explicou que as listas 
divulgadas na passada sexta-feira não 
passam de um primeiro movimento, 
“que terá de ser redimensionado em 
função das necessidades específi cas 
de cada escola”. Nuno Crato acredita 
que o processo de reajustamento de-
verá estar terminado durante o dia 
de hoje, até porque se “existem es-
tudantes interessados nesses cursos 
[profi ssionais e CEF], é evidente que 
nós vamos ter que abrir as turmas 
necessárias”, sublinhou.

Segundo o MEC, as turmas agora 
homologadas resultam de “um le-
vantamento exaustivo e aprofunda-
do das necessidades” das escolas. 
Por outro lado, diz ainda o minis-
tério, “caso exista componente lec-
tiva para atribuir em resultado de 
algum reajustamento da rede, po-
derão ser feitas correcções até dia 
14 de Agosto”.

Diminuição do número de turmas no próximo ano lectivo pode comprometer escolhas dos alunos e causar 
mais desemprego entre os professores. Ministro da Educação garante que processo ainda não está fechado

Educação 
Catarina Durão Machado 

“Não há nenhum 
estudante que vai 
fi car de fora do 
sistema de ensino 
por não existirem 
turmas”, garante 
Nuno Crato 
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Quando os professores começam
a virar-se para o estrangeiro

Quase todos os dias, Cláudia F., de 
30 anos, enfrenta viagens de uma a 
duas horas e meia em estradas “com 
muitos buracos”. Teve difi culdade 
em se adaptar ao clima húmido, tão 
diferente do seco Portugal, mas foi-
se habituando quer às estradas es-
buracadas quer à humidade. Sente 
falta da “família”, que escreve em 
letras capitais no email, e que está 
a quase 18.500 quilómetros de dis-
tância, em Lamego. É professora de 
Biologia e Geologia e está há quase 
um ano em Timor-Leste, na região 
de Baucau, a dar formação a pro-
fessores.

Em Portugal, a experiência como 
professora limitou-se a uns quan-
tos contratos na região de Lisboa: 
horários incompletos, temporários, 
mas também, pelo meio, experiên-
cias enriquecedoras que viveu pe-
las escolas por onde passou e que 
não puderam ser renovadas. Dois 
anos sucessivos sem colocação, ou 
com contratos cujos salários não 
chegavam para pagar as despesas 
mais básicas, levaram Cláudia F. a 
arriscar a última cartada: dar aulas 
no estrangeiro.

No caso de Cláudia, a opção até 
não foi a última e sim uma das pri-
meiras: “Depois de ter deixado a 
universidade, quase todos os dias 
pesquisava na Internet sobre con-
cursos e ofertas para África e para 
Timor.” Curiosa por natureza, sem-
pre teve uma “vontade imensa de 
conhecer outras culturas, modos 
de vida, formas de trabalhar”. Foi 
numa das suas pesquisas que encon-
trou um concurso de professores 
para Timor-Leste. Foi seleccionada, 
depois de cinco anos a tentar.

Tal como Cláudia, outros profes-
sores começam a virar-se cada vez 
mais para o estrangeiro. Por meios 
próprios ou através da colocação 
via Instituto Camões, muitos des-
tes contratados procuram novas 
oportunidades de vida na Inter-
net, no Facebook, em agências de 
recrutamento. Ensinam um pouco 
de tudo, em português ou nas lín-

guas locais, dão formação, estabele-
cem protocolos e acordos bilaterais.

Cláudia deixou Portugal para trás 
e um dia começou tudo de novo, so-
zinha, num país distante. As viagens, 
o convívio com os timorenses, o ví-
cio de fotografar paisagens e gentes 
são a prova de que arriscou bem. 
“Gosto de conversar com as pessoas, 
de ouvir as suas histórias reais.”

Apesar de as condições de traba-
lho não serem as ideais e a língua ser 
uma difi culdade, já que muitos timo-
renses não falam português, Cláudia 
vê várias vantagens na sua estada 
em Timor. “O tempo de serviço é 
contabilizado”, o que lhe permite 
acreditar numa futura colocação em 
Portugal. “A nível monetário tam-
bém é positivo.”

GPS com destino a Londres
Mais perto de Portugal fi cou José 
Finisterra, de 28 anos. Licenciado 
em Educação Física e Desporto, só 
tinha passado pela experiência de 
dar aulas de Educação Física nas Ac-
tividades de Enriquecimento Curri-
cular (AEC), no 1.º ciclo.

Há dois anos que José Finisterra 
concorria a “inúmeras ofertas de 
emprego, sempre sem sucesso”, 
depois de ter concluído o mestra-
do em Actividade Física Adaptada. 
“Fui para Londres sem nada asse-
gurado, apenas casa para fi car nos 
primeiros tempos”, explica José, 
que aproveitou a ida de um amigo 
para a capital britânica para se ins-
talar com ele, “pagando apenas o 
mínimo, enquanto não encontrava 
trabalho”.

Dadas as características da sua es-
pecialização, resolveu tentar a sorte 
como professor de alunos com defi -
ciência. Foi uma agência de recru-
tamento que o colocou, em Janeiro, 
numa escola londrina como profes-
sor assistente de Educação Física.

Procurar emprego em Londres 
não foi propriamente fácil, recorda 
José Finisterra. Uma das principais 
difi culdades foi “dar com os lugares 
das entrevistas, nos primeiros tem-
pos”. À falta de um GPS, José dese-
nhava num caderno os percursos 
que tinha de fazer e os transportes 
que precisava de apanhar. A língua, 

Só através da Cooperação Portuguesa são cerca de 1500 
os docentes portugueses que trabalham por todo o mundo. 
Outros, muitos (não existem estatísticas), partem por conta 
própria. Vão à aventura, guiados pela promessa de uma 
estabilidade que não conseguem encontrar em Portugal

Educação 
Catarina Durão Machado

embora a domine, foi outra barrei-
ra, até porque levou o seu tempo a 
adaptar-se ao “British accent”.

Hoje, já não precisa de dar tan-
tas voltas. Tem lugar fi xo de traba-
lho e até parece que a escola o vai 
contratar a partir do próximo ano 
lectivo: “Propuseram-me deixar 
de trabalhar para a agência que me 
colocou, para fi carem comigo em 
defi nitivo”, conta José, que assume 
ter criado “uma óptima relação de 
amizade com o staff  e alunos da es-
cola”. Não obstante a distância da 
família e dos amigos, sente-se bem 
onde está. “Voltar a acreditar nas 
minhas capacidades foi essencial 
para a minha felicidade e realiza-
ção pessoal.”

De acordo com a Associação Na-
cional dos Professores Contrata-
dos, Inglaterra é o destino comum 
a muitos docentes que se vêem sem 
colocação em Portugal. Há quem 
esteja “a satisfazer as necessidades 
transitórias de docentes, realizan-
do substituições diárias, em locais 
diferenciados de Londres”, disse ao 
PÚBLICO César Israel Paulo, porta-
voz da associação.

César Israel Paulo destaca a má-
goa com que muitos destes docentes 
abandonam o seu país e que, uma 
vez instalados no estrangeiro, não 
expressam vontade de regressar. 
Acrescenta ainda que são muitos os 
professores portugueses que emi-
gram para Inglaterra por ser mais 
fácil a obtenção de um visto para 
a Austrália, “onde as condições de 
trabalho são bem melhores”. Mas 
não dispõe de números. “São mui-
tos”, diz.

“Sozinha nesta caminhada”
Aos 44 anos, Ana Antunes divide 
o seu coração entre Portugal e a 
Alemanha. Nascida e criada em 
Hamburgo, conhece bem o funcio-
namento das escolas alemãs onde 
foi aluna e hoje é professora. Licen-
ciou-se em Portugal, em Línguas e 
Literaturas Modernas na variante de 
Inglês-Alemão, e, por um período de 
quatro anos, regressou para Ham-
burgo, onde deu aulas no ensino 
secundário. Há cerca de sete anos, 
o apelo à terra dos pais foi mais forte 

e decidiu dar uma oportunidade a 
Portugal. À semelhança de José Fi-
nisterra, passou pela experiência 
das AEC como professora de Inglês 
no 1.º ciclo e deu também formação 
a adultos, à noite, “sempre a recibos 
verdes, muitas vezes com meses de 
atraso no pagamento”.

Não se sentia professora. Começa-
va a trabalhar quando os restantes 
professores saíam das escolas. Horá-
rios reduzidos, inexistência de con-
tratos e a situação “complicada dos 
recibos verdes” fi zeram-na repensar 
a vida. “Resolvi telefonar para a mi-
nha antiga escola na Alemanha e, 
qual não foi o meu espanto, quando 
a directora me ofereceu um lugar e 

“Depois de 
ter deixado a 
universidade, 
quase todos os 
dias pesquisava 
na Internet sobre 
concursos e 
ofertas para África 
e para Timor”
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até me pediu desculpa por ser co-
mo professora primária e não no se-
cundário. Ela lembrava-se de que eu 
não gostava muito de leccionar aos 
mais pequenos.” Ana apressou-se a 
explicar-lhe que na realidade tinha 
passado os últimos anos dedicada 
ao 1.º ciclo. Hoje agradece às AEC 
pela experiência, que acabou por 
se tornar uma mais-valia.

No ano lectivo passado assegurou 
uma turma de 3.º ano, onde leccio-
na todas as disciplinas. Não tenciona 
regressar a Portugal, até porque não 
quer privar o fi lho, que entretanto 
levou consigo para a Alemanha, das 
“inúmeras oportunidades que este 
país tem para lhe oferecer”.

Na escola onde dá aulas sente um 
reconhecimento que não chegou a 
sentir em Portugal. “Não estou se-
quer a falar nas diferenças fi nancei-
ras, mas sim na valorização que dão 
aos professores, no apoio incondi-
cional por parte da direcção escolar, 
e os próprios alunos, que vivem nu-
ma realidade muito diferente da dos 
alunos portugueses.”

Uma aventura tropical
Em Hamburgo está em casa, apesar 
do seu amor incondicional por Por-
tugal. “Embora tenha aqui muitos 
amigos, estou nesta caminhada sozi-
nha. Não é fácil ter de tomar todas as 
decisões, sozinha, sem ajuda.”

Anos 
sucessivos 
sem 
colocação 
levam muitos 
professores 
a dar aulas 
no estrangeiro

 JOÃO GUILHERME

Mal se apercebeu de que o seu 
horário completo, mantido duran-
te três anos na mesma escola, iria 
desaparecer, Dulce Neves fez con-
tas à vida e não esperou pela reser-
va de recrutamento, que coloca os 
professores contratados nas escolas 
públicas, semanalmente, durante o 
ano lectivo. Perder tempo de servi-
ço, engrossar as fi leiras do centro de 
emprego, esperar por um horário 
que nunca se sabe quando vai surgir 
são problemas que quis contornar.

Aos 31 anos, tornou-se agente da 
Cooperação Portuguesa, através do 
Instituto Camões, e, há cerca de um 
ano, assumiu funções como profes-
sora de Ciências, Biologia e Geologia, 

no Instituto Diocesano João Paulo II, 
em São Tomé e Príncipe. Já antes, 
acabada de sair da faculdade, Dulce 
tinha dado aulas na Guiné-Bissau, 
também num projecto da Coopera-
ção Portuguesa, onde simplesmente 
“quis viver a experiência” — “Desta 
vez, quis fugir da precariedade das 
condições de contratação, já que o 
meu horário desapareceu devido à 
revisão curricular.”

Dulce é um dos 1465 docentes da 
complexa rede de Cooperação Por-
tuguesa, que se estende por cerca 
de 70 países, em todo o mundo. O 
Instituto Diocesano onde dá aulas é 
uma das duas escolas santomenses 
que seguem o currículo português. 
Além de São Tomé e Príncipe, exis-
tem mais Escolas Portuguesas em 
Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, 
Timor-Leste e Macau.

Em São Tomé, Dulce tem aloja-
mento garantido e a possibilidade 
de renovar o seu contrato, embora 
nem tudo seja fácil na opção que 
fez. “Não vou ver o meu sobrinho 
crescer. O meu namorado fi cou em 
Portugal. A minha casa fi cou em Por-
tugal”, explica.

Admite não suportar a xenofobia 
e o machismo que sente em seu re-
dor, na ilha africana. “Aqui, só por 
seres mulher, muitas vezes nem te 
ouvem.” Apesar de tudo, “as difi cul-
dades são contornáveis”.

São também muitos os aspectos 
positivos que destaca em relação à 
experiência. E enumera-os numa lis-
ta de 13 itens, onde sublinha o res-
peito que a comunidade educativa 
tem pelo trabalho dos professores e 
o facto de ter “turmas pequenas”. 
Além disso, tem a oportunidade de 
comer frutas tropicais todos os dias 
e de poder ir à praia durante todo o 
ano. Delicia-se com as bananeiras e 
as crianças que brincam ao ar livre. 
“Gosto de ouvir os santomenses a 
dizer ‘chê piquena’ e ‘kê quá!’.”

Tão cedo não prevê voltar a Por-
tugal, a não ser de férias.

Ensinar português lá fora
A rede da Cooperação Portuguesa, 
gerida pelo Instituto Camões, inclui 
também o Ensino de Português no 
Estrangeiro (EPE), que conta com 
383 professores do ensino básico 
e secundário e 51 leitores do ensi-
no superior. Estão espalhados por 
nove países europeus (Alemanha, 
Reino Unido, Luxemburgo, Países 
Baixos, Bélgica, Espanha, Andorra, 
França e Suíça) e quatro africanos 
(África do Sul, Namíbia, Suazilândia 
e Zimbabwe). “Na sua maioria, [são] 
professores com graduação na área 

do português, mas há também pro-
fessores na área da história”, expli-
ca Mário Filipe, vice-presidente do 
Instituto Camões.

O número de vagas para professo-
res para o EPE tem vindo a diminuir. 
Os candidatos não, continua.

Adivinham-se mudanças. A partir 
do próximo ano lectivo, os profes-
sores da rede EPE vão passar a ter 
“uma comissão de serviço de dois 
anos”, diz Mário Filipe, quando até 
aqui os contratos, ainda que renová-
veis, eram de apenas um ano.

Irene Lemos, 51 anos, é uma das 
professoras que têm exercido fun-
ções no EPE, há 15 anos. Dá aulas 
em duas escolas do Luxemburgo, 
em cursos pós-laborais e em cursos 
integrados, diurnos. “Esses cursos 
integrados fazem parte de acordos 
bilaterais entre os dois países”, con-
ta Irene, que assegura as disciplinas 
de Ciências, História e Geografi a, 
sempre em língua portuguesa.

O marido já dava aulas também 
no estrangeiro e Irene aproveitou a 
boleia. Mudou-se com toda a família 
para o Luxemburgo, inicialmente 
com a ideia de obter uma boa re-
muneração, “o que não se verifi ca 
actualmente com os sucessivos cor-
tes e aumentos de IRS” que tem de 
pagar em Portugal.

“Apesar de todas as preocupações 
e do stress ao longo dos anos devido 
às mudanças no EPE, é uma experi-
ência muito positiva e a comunidade 
reconhece, na sua maioria, o nosso 
trabalho. É sobretudo um grande 
enriquecimento pessoal.”

“Desta vez, 
quis fugir da 
precariedade 
das condições 
de contratação, 
já que o horário 
desapareceu 
devido à revisão 
curricular.” Dulce 
é um dos 1465 
docentes da rede 
de Cooperação 
Portuguesa, que 
se estende por 70 
países, em todo 
o mundo
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ao 12.º ano sem se aperceberem que 
existe um serviço de psicologia e 
orientação. Joana França explica que 
“o que se faz depende muito” das 
escolas. “Há professores que organi-
zam visitas a faculdades ou a feiras 
de orientação, como a Futurália. Às 
vezes são as faculdades que cá vêm. 
A antiga Área de Projecto no 12.º ano 
era mais uma oportunidade para se 
debaterem esses assuntos, agora até 
isso desapareceu. Temos muita falta 
de momentos destes”. 

Encontrar a vocação 
Muitas das informações de que os 
alunos precisam estão no site do Mi-
nistério da Educação, mas não são 

RUI GAUDÊNCIO
sufi cientes para ajudar no processo 
da escolha. Os pais dos alunos são 
importantes na decisão mas já não 
impõem as suas opiniões como há 
uns anos. “Há mais pais a valorizar 
os interesses pessoais dos alunos, 
até porque neste momento todas 
as áreas apresentam problemas de 
saídas profi ssionais”, explica a psi-
cóloga. 

Isabel Alexandrino, professora de 
Português na Escola Secundária de 
Odivelas e directora de turma, con-
fi rma a sensação de que há mais en-
carregados de educação a apoiarem 
os seus educandos nas suas esco-
lhas pessoais. “Alguns pais que têm 
possibilidades fi nanceiras recorrem 
também a psicólogos de orientação 
vocacional fora da escola”, diz. Co-
mo directora de turma, tem feito o 
que pode: “Ajudo alguns alunos a 
refl ectir sobre o que é melhor para 
eles, aconselho-os e converso com 
os encarregados de educação, mas 
as escolhas são feitas em família”. 

As principais preocupações dos 
alunos continuam a ser as saídas 
profi ssionais, embora ainda existam 
muitos que “insistem no prossegui-
mento dos estudos de forma român-
tica, uma vez que não têm a noção 
ou das suas reais difi culdades ou das 
poucas ou nenhumas saídas que es-
ses cursos apresentam”, acrescenta 
Isabel Alexandrino. 

A própria adaptação à faculdade 
pode ser complicada. Pedro Barbo-
sa, 20 anos, esperou um ano para 
entrar na faculdade, tempo durante 
o qual aproveitou para melhorar Ma-
temática. Quando foi admitido em 
Química Aplicada na Universidade 
Nova de Lisboa, sentiu o embate: 
“Consegui acompanhar a grande 
maioria das matérias, mas em rela-
ção aos métodos de trabalho e de 
estudo nem tanto. Acabava as sema-
nas psicologicamente esgotado”. 

Outras vezes, são os cursos que 
trocam as voltas aos estudantes. Foi 
o que aconteceu a Patrícia Dias, de 
20 anos, que iniciou o seu percur-
so em Enfermagem, há dois anos, 
mas que, ao constatar que não tinha 
vocação para enfermeira, decidiu 
recandidatar-se a Medicina Veteri-
nária. Foi a experiência no terreno 
que lhe deu a certeza do que queria 
fazer para o resto da vida: “Enquan-
to terminava o primeiro ano em 
Enfermagem, procurei uma clínica 
veterinária onde pudesse passar 
algum tempo, assistir a consultas, 
receber conselhos de profi ssionais 
da área. Foi esse período que me 
permitiu encontrar a vocação”, con-
ta Patrícia. 

“Com os mega-
agrupamentos e 
com o aumento de 
alunos por turma, 
[a incapacidade 
de resposta dos 
psicólogos] tende a 
piorar”

Joana França
Psicóloga

750
é o número de psicólogos a 
tempo inteiro de que as escolas 
precisam, para fazer baixar o 
rácio actual de 1500 alunos por 
psicólogo

A caracterização dos psicólogos es-
colares ainda não está completa, 
mas os primeiros resultados de um 
inquérito realizado a 477 profi ssio-
nais de estabelecimentos públicos 
e privados do território nacional, 
ilhas incluídas, demonstram que 
uma percentagem signifi cativa tem 
um vínculo laboral precário e que o 
elevado número de alunos por cada 
técnico favorece intervenções reme-
diativas e não preventivas, como se-
ria desejável. 

A sobreposição de níveis de ensino 
é frequentemente observada: 62% 
trabalham em escolas com quatro ou 
mais níveis de ensino. E não parece 
haver dúvidas de que a reorganiza-
ção escolar, que ditou a constituição 
dos mega-agrupamentos, irá piorar 
as condições de trabalho desses 
profi ssionais que, dessa forma, se-
rão “chamados a intervir junto de 
populações ainda mais numerosas 
e diversifi cadas”. 

A actual crise económica e a re-
tracção do investimento público no 
sistema educativo podem ajudar a 
explicar o cenário. “Tanto no sec-
tor público, como no privado, há 
um elevado número de psicólogos 
escolares a trabalhar em condições 
precárias”, refere Sofia Mendes, 
investigadora da Faculdade de Psi-
cologia e Ciências da Educação da 
Universidade do Porto, que está a 
estudar esta área num projecto de 
doutoramento apoiado pela Funda-
ção para a Ciência e Tecnologia. No 
artigo Psicólogos Escolares em Por-
tugal: Contributo para a sua Carac-
terização Profi ssional, Sofi a Mendes 

Mega-agrupamentos 
dificultam trabalho dos 
psicólogos escolares 

e Isabel Macedo Pinto, ambas da 
Universidade do Porto, e Leandro 
Almeida, da Universidade do Minho, 
revelam os primeiros dados de uma 
investigação que, durante mais dois 
anos e meio, pretende caracterizar 
e analisar a implementação da psi-
cologia escolar em Portugal. 

Da amostra analisada durante o 
ano lectivo 2011/2012, em escolas do 
básico e secundário, o contrato a ter-
mo certo atingia 40% dos psicólogos 
do ensino público e 42% do privado. 
Os contratos por tempo indetermi-
nado abrangiam 57% dos profi ssio-
nais do público e 51% do privado. Há 
ainda 3% no regime de prestação de 
serviços no público e 7% no privado. 
O estudo também analisa a dispersão 
geográfi ca, concluindo, a esse nível, 
que 30% dos psicólogos trabalham 
em apenas uma escola, 20% entre 
duas e cinco, 20% entre seis e nove, 
16% entre 10 e 15 e 14% em 16 ou mais 
estabelecimentos. 

Sofi a Mendes, que durante cinco 
anos trabalhou como psicóloga em 
contexto escolar, fala de um sector 
que lida com uma grande “preca-
riedade” e que “desempenha uma 
multiplicidade de funções”, tendo 
em conta “a grande variabilidade 
de faixas etárias dos alunos, de pro-
blemas e de necessidades dos pro-
fessores”. O rácio recomendado de 
um psicólogo por cada 1000 alunos 
também não é respeitado, sobretudo 
no ensino público, onde, segundo 
a investigadora, se regista uma mé-
dia de um técnico para cada 1300 
estudantes (a ordem dos Psicólogos 
aponta um rácio superior, de 1500 
alunos por psicólogo) e em que po-
derá haver psicólogos a trabalhar 
com mega-agrupamentos de 3000 
alunos. “Frequentemente, deparam-
se com o desafi o de servirem alunos 
dos diferentes níveis de ensino pré-
universitário, provenientes de esco-
las dispersas. Tudo isso se agrava de 
forma substancial no sector público 
de ensino”, sublinha. 

O estudo indica que a média de 
idades dos psicólogos escolares ron-
da os 40 anos e que 88% são do sexo 
feminino. Da amostra analisada, 65% 
são licenciados, 35% têm um mestra-
do e 2% são doutorados. 

Sara Dias Oliveira 

Muitos psicólogos são precários
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Cheguei ao 12.º ano. 
E agora, que rumo seguir? 

O desabafo parte de Fátima Silva, 
de 18 anos: “Estou tão confusa com 
a vida”. Mas é extensível aos milha-
res de estudantes que todos os anos 
se confrontam com as difíceis esco-
lhas no acesso ao ensino superior. 
No caso de Fátima Silva, a confusão 
perdura desde que, há três anos, to-
mou a outra grande decisão da sua 
vida: seguir Humanidades no 10.º 
ano. “É difícil termos de decidir tão 
cedo, algo que decide por completo 
o nosso futuro”. 

Por estes dias, a decisão é outra e 
passa por preencher uma candida-
tura de acesso ao ensino superior, 
onde terão de se considerar seis 
hipóteses de curso; seis potenciais 
caminhos determinantes na constru-
ção de uma vida. E Fátima continua 
confusa, não só porque não tem a 
certeza de ter as médias necessárias, 
mas porque, ao decidir um rumo que 
concilia interesses pessoais e saídas 
profi ssionais, estará a deixar de fora 
duas grandes paixões que entretanto 
consolidou: teatro e música. Quem a 
viu actuar no grupo de teatro ou na 
banda de rock da Escola Secundária 
Rainha D. Leonor, em Lisboa, não 
tem dúvidas quanto ao seu talento 
como actriz e cantora. Mas o fantas-
ma do desemprego e da instabilida-
de na carreira artística assustam-na 
e, quase por instinto, arrumou esses 
sonhos num armário, para mais tar-
de poder resgatá-los. 

Por ora, Fátima segue os seus 
outros instintos: “Quero cuidar de 
crianças especiais. Vou tentar fazer 
a licenciatura em Educação Básica e 
o mestrado em Educação Especial”, 
revela, acrescentando que, dessa for-
ma, sempre poderá recorrer às artes 
dramáticas e à música para desen-
volver um trabalho mais estimulante 
junto de crianças com necessidades 
educativas especiais. Foi a fórmu-
la mágica a que chegou, depois de 
muitas conversas com amigos, fami-
liares e professores, que lhe deram 
sugestões e conselhos. Ainda assim, 
o preenchimento das restantes cinco 
opções deixa-a apreensiva: “E se não 

consigo média para entrar?”. 
O medo do desemprego é o que 

mais atormenta os jovens candidatos 
ao superior e talvez por isso seja co-
mum a “desorientação” que muitos 
sentem nas vésperas da candidatura. 
Marta Martins, com o 12.º ano em Ci-
ências e Tecnologias, sempre soube 
que o futuro passaria pela vertente 
científi ca. Mas nem isso facilitou a 
escolha do rumo: “É muito difícil es-
colher uma coisa com base naquilo 
que nos imaginamos a ser daqui a 
tanto tempo. Há uma enormidade de 
factores que temos de ter em conta 
e que só deviam chegar mais tarde. 
Que vida queremos ter? Onde que-
remos viver? Filhos?” 

Já Rui Sousa garante que não está 
confuso e que desde o 9.º ano sa-
be exactamente o que quer. Ouviu 
“muitos conselhos e avisos contradi-
tórios”, mas chegou por si próprio à 
conclusão de que só tem uma voca-
ção, a comunicação social. A rádio, 
a televisão e o cinema são universos 
que o fascinam e dos quais Rui já 
começou a sentir o gosto. Escreve 
sobre cinema, literatura e televisão 
no seu blogue Companhia das Amên-
doas, desde os 14 anos. Aventurou-se 
numa estação de rádio escolar e foi 
um dos coordenadores do projecto 
“Cinema no Rainha”. “Se mantiver 
a média de 17, estou a pensar seguir 
Comunicação Visual na Universi-
dade Católica, até porque com es-
sa média consigo obter isenção de 
propinas. Se não, vou para Ciências 
da Comunicação na Nova”, esclarece 
o jovem de 18 anos. 

“Depende muito das escolas” 
No difícil processo de escolha, há 
os que, como Rui, defi nem um per-
curso claro a partir do 9.º ano, mas 
há uma vasta maioria que passa os 
três anos do secundário sem fazer 
ideia do que fazer a seguir ao 12.º. Os 
apoios previstos pelas escolas nem 
sempre são sufi cientes para informar 
os alunos sobre as ofertas de cursos 
e faculdades, bem como das médias 
necessárias para ingressar no ensino 
superior. Em termos de orientação 
vocacional, o apoio é mais garantido 
no 9.º ano, momento fundamental 
que determina o prosseguimento 

sensibilização para o superior. Joa-
na não considera que a lei deva ser 
mudada, “até porque ela prevê au-
tonomia científi ca e técnica aos psi-
cólogos”. O problema é, dentro da 
gestão do plano anual de actividades 
dos SPO, conseguir fazer tudo. 

Não obstante as difi culdades, Jo-
ana França conseguiu agendar com 
os alunos do 12.º ano sessões de es-
clarecimento sobre a candidatura ao 
superior, já de si um processo buro-
crático e complicado. “Infelizmente, 
muitos não aparecem nas sessões e, 
sabendo da existência de um gabine-
te de orientação, são poucos os que 
resolvem procurar-me”. 

É comum muitos jovens chegarem 

Joana França (com alunos Fátima e Rui) diz que realidade das escolas dificulta tarefa dos psicólogos 

Todos os anos milhares de alunos 
confrontam-se com a decisão das suas 
vidas: que rumo académico seguir, 
quando a crise afecta todos os sectores 
profi ssionais? 

Educação
Catarina Durão Machado 

dos estudos numa área de interes-
se dos alunos, aferida por meio de 
testes vocacionais realizados pelos 
Serviços de Psicologia e Orientação 
(SPO). 

De acordo com a psicóloga do SPO 
da Secundária Rainha D. Leonor, Jo-
ana França, “não existem momentos 
sufi cientes nas escolas para garantir 
uma boa preparação dos alunos do 
secundário no acesso ao ensino su-
perior”. É uma realidade que a ul-
trapassa e a todos os colegas de pro-
fi ssão, assoberbados com inúmeras 
tarefas. “Com os mega-agrupamen-
tos e com o aumento de alunos por 
turma, a situação tende a piorar, até 
porque não houve alteração quanto 

ao número de psicólogos”. 
A própria Ordem dos Psicólogos 

defendeu, no dia 17, que eram pre-
cisos mais 750 profi ssionais a tem-
po inteiro nas escolas, de modo a 
encurtar o rácio de 1500 para mil 
alunos por psicólogo. A Ordem de-
nunciou ainda o vínculo precário 
de 176 psicólogos contratados, sem 
condições para efectuar um trabalho 
continuado. 

A lei que regulamenta os SPO, de 
1991, é clara quanto à necessidade de 
se criarem actividades que fomen-
tem a orientação de alunos, mas 
não especifi ca a obrigatoriedade 
de priorizar a orientação no ensino 
secundário, com vista a uma maior 
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JOSÉ SARMENTO MATOS

Professores perplexos com questões 
de gramática colocadas ao 9.º ano

A direcção da Associação de Pro-
fessores de Português (APP) mani-
festou ontem alguma perplexidade 
pelo exame de Português do 9.º ano 
conter questões de gramática mais 
complexas do que as da prova do 12.º 
ano. E mostrou-se também preocu-
pada com a possibilidade de um dos 
textos do exame do 6.º ano usar ex-
pressões cujo signifi cado e referência 
não estão presentes numa criança 
de 11 ou 12 anos. Mas, pelo menos 
na Escola Básica Integrada Quinta 
de Marrocos, em Benfi ca, Lisboa, 
os alunos que ontem se estrearam 
nos exames nacionais parecem não 
ter tropeçado em expressões como 
“‘antiguidade’ como tempo histó-
rico” ou “arte contemporânea”. 

Do exame do 4.º ano já constava 
uma notícia do PÚBLICO, o do 6.º 
abriu com texto intitulado A Casa 
com Livros, da autoria de Humber-
to Lopes e publicado no suplemen-
to Fugas de 13 de Outubro de 2012: 
“Um jardim com palmeiras e uma 
escultura com três grandes pinácu-
los brancos entrelaçados marcam a 
frente marítima do conjunto de edifí-
cios da Bibliotheca Alexandrina (…). 

Complicado? Nada, garantiram os 
alunos que cruzavam o portão da 
Escola de Benfi ca, em Lisboa. “Por 
acaso até correu melhor do que es-
tava à espera. Matéria simples, as 
perguntas eram poucas, era muito 
fácil”, resumiu Eduardo Correia, 
de 12 anos. Mariana Ganhão, com 
a mesma idade, também “pensava 
que fosse mais difícil”. E Francisco 
Pires, de 11 anos, não detectou nada 
de complicado. 

Também não tiveram difi culdades 
de maior com a composição que, 
segundo Francisco, os convidava a 
imaginar que estavam a ler um texto 
“e, depois, encontravam a principal 
personagem na biblioteca”. Só cus-
tou mais um bocadinho, explicou, 
por só gostar de escrever “mais ou 
menos”. Maria, de 13 anos, perdeu 
tempo na escrita, mas foi por causa 
das contas. “Era para escrever até 
200 palavras, tinha de se contar as 
palavras todas”, contou. 

Ainda assim, estas são apenas 
quatro crianças entre as 109.374 
que ontem fi zeram o seu primeiro 

9.º vão preparar-se, agora, para fazer 
os respectivos exames de Matemática 
que o MEC antecipou um dia, para 
não coincidirem com a greve geral 
marcada para 27 de Junho.  

As direcções das federações das 
associações de pais já se tinham 
manifestado satisfeitas por as pro-
vas não coincidirem com a parali-
sação. À porta da escola de Benfi -
ca, a mãe de Mariana Ganhão disse 
concordar com a antecipação. “Os 
miúdos já estão mais do que satura-
dos do ano lectivo e, parecendo que 
não, isto para eles é enervante, tal 
qual é para nós, pais. Eles não vão 
aprender mais do que já aprende-
ram; é preferível ser antes do que 
depois”, justifi cou. 

Francisco Pires, de 11 anos, tam-
bém estava satisfeito com a decisão 
do Governo, “porque há pessoas que 
já podem ter marcado férias”, expli-
cou. Ele, por exemplo, vai para os 
Açores no dia 28 e está convencido 
de que se o MEC adiasse o exame ia 
“irritar muita gente”.

exame, o do 6.º, que se realiza este 
ano pela segunda vez. À tarde, foi a 
vez de 94.008 do 9.º ano fazerem o 
exame de Português de fi m de ciclo, 
que a APP considerou “trabalhoso”.

 “Os conteúdos encontram-se em 
consonância com o programa, embo-
ra cause perplexidade, aquando do 
cruzamento da prova com a de 12.º 
ano, afi gurar-se o grau de exigência 
mais elevado, no tocante às questões 
de gramática”, comentou a direcção 
daquela associação no parecer que 
enviou para o Ministério da Educa-
ção e Ciência (MEC).  

A opinião dos professores de Por-
tuguês foi mais favorável à prova do 
6.º ano, considerada bem estrutu-
rada, com respeito pelos conteúdos 
centrais do programa. Em relação à 
do 9.º, a APM sublinhou ainda o re-
curso a um enunciado com estrangei-
rismos e a escolha de um excerto de 
Os Lusíadas sem qualquer referência 
que permitisse situar as estrofes na 
estrutura interna da obra.

Quer as crianças do 6.º, quer as do 

Os alunos da Escola Básica Integrada Quinta de Marrocos, em Benfica, não acharam o exame de Português complicado

Mais de 200 mil alunos do básico fi zeram ontem os exames de Português. O do 6.º foi considerado adequado. 
O do 9.º causou dúvidas por ter perguntas de gramática mais complexas do que as da prova do 12.º ano

Educação
Graça Barbosa Ribeiro e 
Catarina Durão Machado

Greve a uma reunião de duas horas 
pode custar um dia de salário 

A 
Federação Nacional de 
Professores só hoje fará 
a análise ao resultado do 
parecer dos professores, 

que ontem participaram em 
plenários distritais para decidir 
se prosseguem com as greves 
à avaliação. Pode pesar na 
decisão o facto de o Ministério 
da Educação e Ciência (MEC) 
ter ordenado o corte de um 
dia de salário aos professores 
que tivessem como único 
serviço atribuído, em todo o 
dia, a reunião a que faltaram. 
A Fenprof considera a medida 
ilegal.

Em causa está a greve que 
dura desde o dia 7 e faz com 
que a maior parte dos alunos 

não conheça, ainda, as notas 
do 3.º período. A falta de um 
único professor da turma obriga 
ao adiamento deste tipo de 
reuniões e à sua remarcação 
nas 48 seguintes, o que faz 
com que, dizem os directores, 
“esta greve seja muito fácil de 
fazer”. Os professores têm-
se organizado de maneira a 
que esteja apenas um deles 
ausente, o que basta para 
haver adiamentos sucessivos, 
explicam. O MEC baseia-se no 
Estatuto da Carreira Docente, 
que define que é considerada 
falta a um dia a ausência a 
reuniões que visem a avaliação 
sumativa de alunos. A Fenprof 
promete recorrer aos tribunais.



 

Anexo 20 

Exame de Biologia e Geologia 

"até era fácil" 
CATARINA DURÃO MACHADO  

18/06/2013 - 16:11 

PÚBLICO ouviu alunos à porta de escola de Lisboa. 

À porta da Escola Secundária Filipa de Lencastre, em Lisboa, os primeiros 
alunos a terminarem o exame de Biologia e Geologia (702), ao final da 
manhã desta terça-feira, perguntam uns aos outros sobre os temas que 
consideraram mais difíceis. Segundo os dados do ministério, estavam 
inscritos 55.113 estudantes para esta prova. 

O tempo suplementar para finalizar o exame ainda não terminou, mas os 
mais despachados já respiram, do lado de fora da escola. Muitos são os 
alunos de 12.º ano que estão a repetir a prova porque não obtiveram 
aproveitamento no ano anterior ou porque querem fazer melhoria. É o caso 
de José André, de 17 anos, que espera tirar uma classificação superior a 
nove, nota que teve no exame de Biologia e Geologia, no ano passado: “Este 
ano estou a tentar melhorar, mas acho que não vai dar, porque não peguei 
nos livros de Biologia e vim fazer o exame. Mesmo assim achei mais fácil 
este ano do que no ano passado.” 

A tradição dita que os primeiros alunos a terminarem os exames, ou 
estudaram muito ou não estudaram nada. A última situação parece ser nota 
dominante entre o grupo de estudantes que ali permanece à porta. Os 
alunos de 11.º ano parecem mais baralhados quanto à dificuldade da prova. 
Mariana Rodrigues, de 16 anos, denuncia algum desapontamento no olhar: 
“Acho que correu pior do que esperava. Estudei outras matérias, que não 
foram aquelas que saíram no teste.” 

Mas todos são unânimes em referir que as matérias incluídas no exame 
foram devidamente trabalhadas ao longo do ano: “Nisso eu acho que 
tivemos uma boa preparação para os exames. Só que as perguntas têm 
sempre muitas rasteiras”, diz Inês Naré, de 16 anos. 

Perguntas com rasteiras, escolha múltipla de difícil interpretação, questões 
de desenvolvimento em que é “preciso pensar muito”, ou simples falta de 
estudo, são alguns argumentos para justificar a dificuldade que sentiram no 
exame. Entre a Biologia e a Geologia, é esta última que mais dores de 
cabeça dá aos estudantes. “A parte da Geologia para mim é o pior. Mas, 
comparado com os outros anos, foi relativamente fácil”, conclui Hugo 
Raimundo de 17 anos. 

"Parece-me ser uma prova equilibrada", comentou o presidente da 
Associação Portuguesa de Professores de Biologia e Geologia, que amanhã 
divulgará o seu parecer. 



 

Anexo 21-a 

Para os alunos do 6.º ano da Quinta de 

Marrocos o exame de Português era fácil 
CATARINA DURÃO MACHADO  

20/06/2013 - 14:45 

PÚBLICO foi ouvir alunos à saída de escola em Lisboa. 

O toque da campainha ecoa na Escola Básica Integrada Quinta de Marrocos, em Benfica, Lisboa. Do lado exterior ao 
gradeamento, juntam-se pais, tios e avós, na expectativa de verem chegar os seus pequenos estudantes de 6.º ano, com um 
estojo na mão e um sorriso de alívio. É dia de exame de Português. 

Telma Rosa estranha a filha não ter saído ao toque dos 90 minutos: “Costuma ser muito despachada, mas não estou muito 
preocupada, preocupo-me mais com o de Matemática.” Os seus olhos continuam fixos no pátio da escola. Começam a chegar 
os que conseguiram cumprir o tempo regulamentar. São meninos e meninas de 11 e 12 anos, que fazem pela primeira vez um 
exame na vida. As provas de aferição, extintas, não contavam para a avaliação, pelo que este é um momento importante para 
os alunos do 6.º ano. Mariana Ganhão, de 12 anos, revela: “Estava nervosa no início, mas depois quando comecei a fazer 
passou-me o nervosismo. Pensava que fosse mais difícil. Saiu tudo o que eu tinha estudado, fui bem preparada.” 

Francisco Pires, de 11 anos, tentou não estudar na véspera porque “não resulta”, mas foi bem preparado, à semelhança de 
Mariana. “Foram muitas horas de estudo, sobretudo ao longo da última semana. A stôra preparou-nos para o exame e acho 
que nos preparou bem”, diz com serenidade. O mais difícil? Não se recorda de nada que possa ter sido difícil no exame, 
talvez a composição, embora fácil, tenha custado um bocadinho mais por só gostar de escrever “mais ou menos”. “O tema era 
imaginarmos que estávamos a ler um texto e que depois encontrávamos a principal personagem na biblioteca”, conta 
Francisco. 

Entre alunos e familiares, o burburinho cresce à porta da Quinta de Marrocos. Todos comentam o exame e Eduardo Correia, 
de 12 anos, é um deles. Traz na mão uma folha de rascunho em branco, carimbada pela escola. “Por acaso até correu melhor 
do que estava à espera. Matéria simples, as perguntas eram poucas, era muito fácil.” Cláudia Silva, 29 anos, é uma mãe 
diferente. Fala com o filho, Fábio Madeira, de 12 anos, através de gestos. Diz-nos que o exame correu bem e que Fábio fez a 
prova, à semelhança dos seus seis colegas surdos de turma, numa sala especial. A escola integra uma das maiores 
comunidades de alunos surdos de Lisboa. 

São 11h30, mas não se ouve o toque do fim da tolerância. Alguém recorda que se dão mais cinco minutos extra para o 
preenchimento do cabeçalho do exame. Há pais mais nervosos do que os filhos. Telma Rosa continua a perscrutar o 
horizonte. Maria Branco destaca-se, por fim, entre os colegas que a acompanham a cruzar o pátio até à entrada da escola. 
Tem cerca de 1,70 metros e apenas 13 anos. Telma respira de alívio. Maria confirma o que já todos disseram antes. “Não foi 
nada difícil. Saiu só um bocadinho da matéria que foi dada ao longo do ano. Mas também porque parte já vinha do 5.º ano”, 
explica Maria. Afinal a despachada Maria podia ter saído aos 90 minutos, se não fosse a composição. “O mais difícil foi a 
parte da escrita, porque era para escrever até 200 palavras, mas depois tinha de se contar as palavras todas! Por causa disso 
acabei por ficar mais cinco minutos depois do tempo, e por isso fiquei mais meia hora… Mas aproveitei para rever o texto”, 
revela, com um suspiro. 

Todos são unânimes no que toca à antecipação do exame nacional de Matemática para dia 26. É uma boa ideia, a melhor que 
se podia ter tido, de acordo com os pais que falaram com o PÚBLICO, à porta da escola. Adiar só poderia trazer mais 
inconvenientes para as famílias que já têm as suas vidas decididas a partir de 27 de Junho. Francisco Pires, 11 anos, dá a sua 
opinião: “Acho muito bem, porque há pessoas que já podem ter marcado férias. Eu, por exemplo, vou para os Açores no dia 
28. Acho que se adiassem ia irritar muita gente.” 

Mas não só, adiar o exame poderia também influir no estado psicológico de muitos alunos. “Os miúdos já estão mais do que 
saturados do ano lectivo e, parecendo que não, isto para eles é enervante, tal qual é para nós, pais. Eles não vão aprender 
mais do que já aprenderam. É preferível ser antes do que depois”, desabafa a mãe de Mariana Ganhão. 

Quem não tem ainda a certeza se a antecipação da data é benéfica para o seu filho é Cláudia Silva. Não por ser surdo, mas por 
Fábio pertencer a uma turma que ficou sem professora de Matemática entre Fevereiro e Maio. “Desde o Carnaval que ele 
praticamente não tem aulas. A professora deu uma queda e não puseram ninguém a substituir. Foi feito um requerimento 
para a DREL, mas só em Maio é que puseram alguém a dar apoio a Matemática”, conta Cláudia com apreensão. “Ou seja, 
este exame [da semana que vem] é crucial. Se ele tirar negativa, está sujeito a chumbar o ano por um erro. E provavelmente 
será a turma toda dele também a chumbar. Uma turma especial de alunos surdos.” 

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/exames-de-matematica-antecipados-para-dia-26-1597818
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MIGUEL MANSO

uma associação designada Projecto 
Safi ra para “ajudar” outros doentes 
que pretendam ir a uma das clínicas 
alemãs, reduzindo os encargos (tem 
um protocolo que permite um des-
conto de 10% no preço fi nal). 

“É importante que as pessoas 
percebam que o tratamento está 
em fase experimental”, refl ecte Ma-
nuel Sobrinho Simões, director do 
IPATIMUP (Instituto de Patologia e 
Imunologia Molecular da Universi-
dade do Porto). Mas, nestas maté-
rias, não é “fundamentalista”. Se lhe 
perguntam se faz ou não sentido ir à 
Alemanha, o que Sobrinho Simões 
responde é: “Se acredita nisso, vá. 
Eu não ia. Mas não tiro esperanças 
à pessoa”. com A.C.F.

caso] opções para além da quimio-
terapia [que a doente continuou a 
fazer em simultâneo] e esta clínica 
era uma opção”. A doente acabou 
por morrer meses depois.

O fenómeno da ida de portugueses 
para a Alemanha para experimentar 
este tratamento já começou há vários 
anos, mas foi com a história de Safi ra, 
divulgada numa Grande Reportagem 
SIC/Visão, em 2011, que muita gente 
ouviu falar, pela primeira vez, da va-
cina. Os pais de Safi ra recusaram os 
tratamentos de quimioterapia no IPO 
de Lisboa, depois de uma cirurgia pa-
ra remoção de um tumor renal. Hoje 
com sete anos, ela tomou a última 
dose da vacina este ano, conta o pai, 
Gabriel Mateus, que entretanto criou 

28
mil euros é quanto custa, no 
mínimo, o tratamento com 
vacinas de células dendríticas 
numa das várias clínicas alemãs 
que trabalham nesta área

Esperavam fraca adesão durante 
a manhã. Mas foram aparecendo, 
aos poucos, “grão a grão”, os que 
ouviram o apelo de um grupo 
de 12 mães que organizaram, em 
dez dias, um arraial para ajudar 
duas crianças especiais com 
cancro: Leonor, de quatro anos, 
e Ivanoel, de 14. A urgência em 
angariar fundos para os levar à 
Alemanha, para serem tratados, 
não foi sufi ciente para salvar 
Ivanoel. Morreu na noite de sexta-
feira para sábado, no Instituto 
Português de Oncologia (IPO), 
precisamente na véspera do 
arraial cuja intenção era salvá-lo. 

A notícia não chegou ainda aos 
convidados que afl uem à Escola 
Avé-Maria, em Lisboa. Pelas 
14h00, já são 250 as pessoas que 
passaram por aqui. A morte de 
Ivanoel vê-se nos olhos de Joana 
Haderer e de Diana Frazão, duas 
das organizadoras do evento. 
Fazem por não chorar, embora a 
dor as assole. Não podem quebrar, 
há um arraial para manter de pé e 
dinheiro para angariar.

Escolas, empresas e restaurantes 
contribuíram para o colorido da 
festa, as mesas estão recheadas de 
comida: salgados, doces, bebidas. 
Assou-se um porco. Tudo em troca 
de “grãos”. É hora do almoço, mas 
os pátios da escola não convidam 
só ao repasto. Há diversão para 
as crianças, insufl áveis e pinturas 
faciais. O cheiro a bifana invade 
o espaço. Há rifas, uma banca 
solidária e, ao longo do dia, 
sortear-se-á uma viagem a Cabo 
Verde e outras estadias em hotéis. 
A fi losofi a da angariação não podia 
ter nome mais adequado: “Grão a 
Grão”. 

Os fundos angariados ajudarão 
as famílias na luta contra o 
cancro. Vinte e oito mil euros é 
quanto custa o tratamento na 
Alemanha. “Nós sabemos que essa 
terapêutica não é reconhecida 
em Portugal, mas nem sequer 
perguntámos aos pais o que 
era isso das células dendríticas. 
Pensámos que estes pais 

“Íamos até ao fim do mundo 
para salvar um filho”

precisavam de ajuda fi nanceira 
para tratar os fi lhos e quisemos 
ajudar, seja pelo método que 
for. Se fosse o nosso fi lho, nós 
íamos até ao fi m do mundo para 
o salvar”, explica Joana Haderer, 
porta-voz do Movimento de 
Apoio, Esperança e Solidariedade 
(MAES), que concebeu a ideia 
do arraial. “Infelizmente, já não 
fomos a tempo pelo Ivanoel”, diz, 
com tristeza.

Com a notícia da morte do 
jovem de 14 anos, o grupo de mães 
pensa ajudar da mesma maneira 
a família do Ivanoel, até porque 
foram muitas as despesas. “Se for 
para ajudar no apoio psicológico à 
família, também poderá ser”, diz 
Diana Frazão. “Os pais de Ivanoel 
estiveram connosco aqui ontem 
à noite a ajudar-nos um pouco, e 
explicaram- nos que o Ivanoel não 

estava bem”, conta Joana, que 
via nas mensagens que Ivanoel 
escrevia no Facebook um sinal de 
esperança. “Apesar das dores e da 
febre, dava a ideia que estava com 
muita força e que estava a tentar 
controlar tudo isso. Ele estava já 
há duas semanas internado no 
IPO. A família, que é de Odemira, 
já tinha sido chamada para cá 
para estar perto dele”, diz Joana 
Haderer.

Grão a Grão pode bem vir a 
ser o início de qualquer coisa 
que poderá, no futuro, abraçar 
outras causas. Capacidade de 
organização e espírito solidário 
não faltam a este grupo de mães 
que começou a movimentar céus 
e terra através do Facebook. “Foi 
um milagre”, conta Joana. “Eu 
não conseguia acompanhar o 
ritmo dos patrocínios que nos iam 
chegando”. A página Grão a Grão 
no Facebook foi criada há cerca de 
dez dias e já tem mais de três mil 
seguidores.

Reportagem
Catarina Durão Machado

PERGUNTA E RESPOSTA

O que são células dendríticas?
Fazem parte do nosso sistema 
imunitário. Foram descobertas 
em 1973 pelo canadiano Ralph 
Steinman (que morreu de 
cancro do pâncreas, em 2011, 
dias antes de ser distinguido 
com o Prémio Nobel, por 
esta descoberta). Steinman 
percebeu que estas células 
imunitárias têm a capacidade 
de activar os linfócitos T, um 
dos principais actores na defesa 
do organismo perante uma 
ameaça patogénica.
Qual o seu potencial?
Têm potenciais aplicações 
médicas de peso. Podem 
permitir o desenvolvimento de 
vacinas mais eficazes contra 
as infecções e de formas de 
estimular o sistema imunitário 
para o tornar capaz de atacar 
eficazmente os cancros. Há 
vários ensaios clínicos (alguns 
em fase II) nos EUA e na Europa 
para estudar este potencial.
Como podem ser usadas no 
tratamento para o cancro?
A grande promessa reside 
na possibilidade de serem 
“ensinadas” a combater as 
células cancerígenas. Um dos 
métodos usados passa por 
retirar sangue ao doente e 
proceder a uma leucoferese 
(remoção de glóbulos 
brancos, para isolar as células 
dendríticas). Depois, estas 
células devem ser expostas 
a uma amostra do tumor do 
doente para que “aprendam” a 
reconhecê-lo. São, de seguida, 
multiplicadas e reintroduzidas 
no doente, como uma vacina, 
onde deverão procurar as 
células tumorais. Os estudos 
ainda estão a avaliar o número 
de doses necessárias para 
concluir sobre a eficácia do 
tratamento, bem como sobre os 
eventuais efeitos secundários. 
O que fazer?
Os especialistas recomendam 
aos familiares de doentes 
com cancro que peçam uma 
segunda opinião a médicos 
e a instituições de referência 
em Portugal e no estrangeiro 
ou que recorram aos sites das 
sociedades europeia e norte-
americana de oncologia médica 
para obter mais informação.

A página Grão a 
Grão criada no 
Facebook há dez 
dias já tem mais de 
três mil seguidores
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Afonso Vaz Pinto
Paleontólogo
aos oito anos
Tal como um cientista crescido, deu uma palestra, com PowerPoint e nomes científi cos incluídos, no 
Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. Título: O mais novo paleontólogo que conhecemos. Tudo começou 
com uns desenhos animados na televisão e muitos livros de dinossauros oferecidos pelo pai

É 
dia de festa no Pavilhão 
do Conhecimento, em 
Lisboa. A Orquestra 
Geração afi na os instru-
mentos para o concerto 
que vai animar os convi-
dados. Na rua, fazem-se 
experiências químicas 
junto da recém-inaugu-
rada tabela periódica 

que preenche uma das paredes da-
quela que é por excelência a casa 
da ciência no Parque das Nações. 
O azoto líquido faz as delícias das 
crianças, de bocas e olhos abertos, 
enquanto o monitor da actividade 
manuseia o componente como se 
fi zesse um truque de ilusionismo. O 
Pavilhão do Conhecimento – Ciência 
Viva faz 14 anos, é dia de inaugurar 
uma exposição interactiva como se 
estivéssemos numa ofi cina, de ver 
a uma peça de teatro sobre a água, 
mas é sobretudo dia de conhecer 
Afonso Vaz Pinto, um pequeno pa-
leontólogo. 

Chega acompanhado da família. 
Vieram de Angola há uns dias, co-
mo fazem muitas vezes no Verão, 

quando tiram férias. O pai, Pedro 
Vaz Pinto, é o biólogo que mais tem 
defendido a conservação da palanca-
-negra, símbolo da fauna angolana, 
em vias de extinção. 

Daí a uns minutos, o pequeno pale-
ontólogo fará a primeira palestra da 
sua vida. Tem apenas oito anos. Nada 
tem de pomposo quando o avista-
mos de T-shirt azul, sorridente, pele 
muito morena. É um menino como 
todos os outros, gosta de brincar, é 
bom aluno, mas sente-se como peixe 
na água quando lhe pedem para falar 
de fósseis. E não fala por falar, sabe 
o que diz, emprega os nomes cientí-
fi cos, memoriza palavras compridas 
que até um adulto não conseguiria 
pronunciar.

Afonso Vaz Pinto nasceu em Portu-
gal, mas é angolano. Desde os cinco 
anos que sonha com dinossauros, 
época em que costumava ver uns 
desenhos animados na televisão, on-
de os animais pré-históricos eram as 
estrelas. “Chamava-se o Comboio dos 
Dinossauros”, recorda, como se tal 
coisa lhe tivesse sucedido há muitos 
anos. O interesse transformou-se em 
fascínio, sobretudo alimentado pelo 
pai, que lhe comprava livros e mais 
livros sobre dinossauros.

tres, apesar de terem vivido ao mes-
mo tempo que os répteis marinhos 
e voadores e de se terem extinguido 
também ao mesmo tempo.” 

A história de Afonso Vaz Pinto cru-
za-se com a do paleontólogo portu-
guês Octávio Mateus, que tanto es-
cava na Lourinhã, sua terra-natal, 
como em Angola, onde está por es-
tes dias. Foi o investigador português 
que descobriu o Angolatitan em 2011, 
no decorrer do projecto PaleoAngo-
la. Afonso chama-lhe “paleontólo-
go famoso” e tem-no como amigo e 
professor. “O Octávio ensinou-me 
muitos nomes de fósseis.” Não se 
recorda bem de como o conheceu, 
mas é como se sempre tivesse feito 
parte da sua vida.

Sempre que ambos estão em An-
gola, Afonso junta-se à equipa de 
Octávio Mateus e participa nas es-
cavações. Não consegue passar sem 
isto, nem consegue tirar os olhos do 
chão e das paredes das montanhas. 
Foi assim, quando tinha sete anos, 
que fez aquele que considera ser o 
seu primeiro grande achado pale-
ontológico, em Bentiaba, perto do 
Lubango, onde mora com a família: 
“Estávamos a andar de carro, olhá-
mos em frente e dissemos: ‘Isto é 

um osso?’ Ainda pensámos que era 
uma raiz, mas depois saímos do car-
ro e vimos que tinha dentes!”, relata 
Afonso, abrindo as mãos para mos-
trar o tamanho da mandíbula de um 
mosassauro, um réptil marinho, que 
encontrou há cerca de dois anos.

A sua outra grande descoberta é 
portuguesa. “Só descobri um único 
dinossauro, aqui em Portugal, na 
Lourinhã”, conta, com orgulho. Foi 
convidado por Octávio Mateus para 
participar numa escavação com ou-
tros dois paleontólogos, e, enquanto 
Afonso Vaz Pinto dava um passeio, 
com os olhos cravados no chão, en-
controu algo que lhe pareceu ser 
osso. “Um dos paleontólogos disse 
que aquilo era uma pedra e que eu 
devia deitar fora. Mas depois o outro 
sugeriu que fi zéssemos um truque 
para ver se era osso ou pedra. Passas 
a língua no lábio e depois beijas o 
fóssil, se colar é osso, se não colar é 
pedra”, descreve com a simplicida-
de da sua experiência de vida. “Um 
paleontólogo fez isso… colou e come-
çou a gritar: ‘É osso, é osso!’”

O osso era afi nal a base de um espi-
nho de um Miragaia longicollum, per-
tencente à família dos estegossauros. 
“Mas era uma espécie diferente por-

Catarina Durão Machado
A caminho do 4.º ano, já sabe que 

não pode falar muito sobre o seu pas-
satempo aos amigos da escola, até 
porque “eles não querem saber de 
dinossauros, estão mais virados pa-
ra a tecnologia” e ele é um convicto 
admirador das coisas antigas. Já foi 
chamado ao quadro pela professo-
ra para falar sobre a sua paixão, os 
fósseis, mas nunca lhe tinha passado 
pela cabeça fazer uma palestra, co-
mo a que fez na última quinta-feira, 
sobre paleontologia, a que o Pavilhão 
do Conhecimento deu o título O mais 
novo paleontólogo que conhecemos.

Traz um PowerPoint com explica-
ções científi cas e com as novidades 
das suas descobertas. Diz que não 
está nervoso e até parece que faz isto 
todos os dias.

“Em Angola, só foi descoberto um 
único dinossauro, o Angolatitan”, 
conta-nos, antes de iniciar esta nova 
experiência como conferencista. O 
resto são répteis marinhos e pteros-
sauros, ou seja, répteis voadores. É 
aqui, na desmistifi cação de que nem 
todos os répteis pré-históricos são 
dinossauros, que o paleontólogo jú-
nior insiste e, na apresentação no 
PowerPoint, quer chamar a atenção 
para isso. “Os dinossauros são terres-
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que tinha 17 vértebras no pescoço, 
enquanto os outros só têm apenas 
quatro ou cinco. Agora o meu acha-
do vai para ao Museu da Lourinhã.”

Desde aí, não tem parado de colec-
cionar fósseis de répteis marinhos, 
dentes de tubarão e de outros peixes 
que encontra nas suas prospecções 
em Angola. “À porta de minha casa 
tenho os fósseis mais antigos do mun-
do. Olhava para o chão e via muitos 
dentes diferentes. Há um dente de 
tubarão que tem duas cúspides de 

lado que se chama Cretolamna biau-
riculata.” 

As explicações continuam, Afonso 
Vaz Pinto não faz qualquer esforço 
para se recordar de tudo o que nos 
diz. Fala de estromatólitos, que vi-
veram há cerca de 1100 milhões de 
anos no território que agora é Ango-
la, como quem fala de um qualquer 
assunto banal: “Há uma zona muito 
perto do Lubango, que é Humpata, 
que tem umas falésias cheias desses 
fósseis, que são os estromatólitos. 

de que os seus achados não lhe per-
tenciam, mas sim à ciência. É um 
projecto para o futuro, mas ainda 
em fase embrionária. A mandíbula 
de mosassauro, descoberta que tanto 
o orgulha, está guardada numa caixa 
à espera do dia de ser mostrada ao 
público angolano.

Para já, o período de férias em Por-
tugal sabe-lhe bem. Além da habitual 
ida ao Museu da Lourinhã — onde se 
encontram os ovos de dinossauros 
carnívoros mais antigos do mundo, 
com 150 milhões de anos —, que visi-
ta sempre que pode, delicia-se com 
a exposição Quando as galinhas ti-
nham dentes, no Pavilhão do Conhe-
cimento até 8 de Setembro e onde 
os dinossauros parecem de verdade. 
Conhece-os todos e o Tyrannosaurus 
rex não é o seu preferido. “Gosto de 
todos”, diz, encolhendo os ombros. 
Todos gostam do T-rex ou do Tricera-
tops ou dos enormes braquiossauros, 
por isso não tem piada escolher os 
mesmos. Mas, pensando melhor, ele-
ge o Stygimoloch. “Era um paquicefa-
lossauro, herbívoro e mais ou menos 
da minha altura. Gosto dele porque 
tem um capacete oco com espinhos 
e cornos na cabeça.”

Não tem dúvidas quanto à profi s-

são que quer ter. “Se não for pale-
ontólogo, vai ser muito difícil esque-
cer estas coisas todas.” Insistimos: e 
se não for paleontólogo? Detém-se 
uns segundos a pensar e, sem en-
contrar outras opções, abana por 
fi m a cabeça, rejeitando a ideia. 
“Não, tenho mesmo de ser!”

A hora de discursar aproxima-
se. O átrio do pavilhão está cheio 
de convidados para o ouvirem e 
Rosalia Vargas, directora da Ciên-
cia Viva-Agência Nacional para a 
Cultura Científi ca e Tecnológica, 
apresenta-o. Foi numa expedição 
que a equipa do Ciência Viva fez 
há uns meses ao deserto do Nami-
be, no Sudoeste de Angola, que co-
nheceram Afonso, “no terreno, em 
plena acção”. “Andava à procura 
de fósseis de tubarões, de répteis 
marinhos e de peixes com mais de 
70 milhões de anos”, conta Rosalia 
Vargas. “É uma inspiração para os 
mais novos. Diria mais, é uma inspi-
ração mesmo para os adultos.”

Ele avança para a tribuna e, es-
ticando o pescoço na direcção do 
microfone, inicia: “Olá, eu sou o 
Afonso e vou falar-vos das minhas 
aventuras paleontológicas em An-
gola.”

MIGUEL MANSO

Eram bactérias que cresciam de 
baixo de água, mas à medida que [o 
nível] da água subia [bastante], as 
bactérias morriam.”

Em casa, no Lubango, a colecção 
vai-se avolumando. “Os fósseis que 
tenho agora estão todos guardados 
em casa, estão limpos e protegidos, 
todos prontos para ir para o mu-
seu”, explica Afonso, que acalenta 
o sonho de construir uma casa para a 
paleontologia angolana no Lubango. 

Foi o pai que lhe transmitiu a ideia 

Afonso Vaz 
Pinto à entrada 
do Pavilhão do 
Conhecimento 
(em cima); 
e nas suas 
prospecções 
paleontológicas 
em Angola 

DR
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Uma academia internacional de teatro 
que ensina as crianças a amar a vida

NUNO FERREIRA SANTOS

No Seminário Maior de Almada 36 jovens descobrem  a magia da representação

Nélson Gonçalves, um angolano 
de 22 anos vestido de branco, dá 
indicações em voz alta às 36 crian-
ças francesas, belgas, portuguesas e 
angolanas que rodopiam no ginásio. 
Parece um professor de dança, mui-
to direito, muito elegante. Mas é de 
teatro que se trata. E o teatro, que 
se faz com o coração e com o cor-
po, precisa de música, de dança, de 
desinibição. Os exercícios de Nélson 
servem precisamente para isso.

Mais do que memorização de tex-
tos, uma academia de teatro para 
crianças como esta precisa de tra-
balho duro. De suor e algumas lágri-
mas. Ainda que seja por apenas três 
semanas, durante o Verão. 

Os exercícios são feitos a pares. 

As canções são o ponto mais alto 
das manhãs. Elas farão parte do re-
pertório do Pássaro Azul, bem como 
algumas coreografi as que são treina-
das nos exercícios de expressão cor-
poral. Os textos só serão entregues 
daí a uns dias. O mais importante 
agora é treinar o corpo e a voz. 

O canto e o movimento fazem par-
te deste espectáculo, adaptado de 
um texto original de Maurice Maeter-
link. É quase um musical, mas muito 
mais do que isso. O encenador, Júlio 
Martín da Fonseca, explica-nos: “O 
Pássaro Azul simboliza a procura da 
felicidade, não a felicidade simples 
de alguém que come um gelado num 
dia de Verão, mas a felicidade que 
nos dá uma razão de viver.”

É este o espírito de toda a acade-
mia. Sente-se em cada pormenor da 
organização e até no espaço de aco-
lhimento, que respira paz do alto da 

De origem francesa, mas sediada há vários verões na Bélgica, a Academia Internacional de Teatro para 
Crianças tem agora a sua primeira experiência em Portugal. E Angola juntou-se à festa

Educação Artística
Catarina Durão Machado

pares tocam-se e dançam. Num 
instante, a sala fi ca suspensa num 
silêncio comovedor, embora a me-
lodia da música de fundo embale a 
dança das mãos. Momentos depois, 
os mais agitados já abrem os olhos, 
fl ectem os joelhos. Sorriem.

“Já começam a acusar cansaço 
depois de duas semanas”, segreda-
nos Ana Sofi a Santos, a formadora 
portuguesa que se juntou este ano 
à equipa da Academia Internacional 
de Teatro para Crianças, pela pri-
meira vez a trabalhar em Portugal. 
Fundada em Paris em 1986, a equipa 
encabeçada por Elisabeth Toulet, 
Christine Saillet e Francisco Mar-
ques, um português radicado em 
França, tem desenvolvido projectos 
de educação artística e teatral junto 
das comunidades infantis em países 
como o Canadá, a Bélgica, a Itália, o 
Líbano, o Senegal, a Argélia e o Chile. 

Nélson ensina as crianças a dançar 
“com um morto”. Deixa-se cair nos 
braços do seu par, arrastando-se 
consoante os passos do compa-
nheiro. Os 36 pares de olhos fi tam 
a cena. Riem, não acreditam que vão 
conseguir fazer o mesmo, mas ten-
tam. O ginásio do Seminário Maior 
de São Paulo, em Almada, enche-se 
de pares que dançam desengonça-
damente. Uns caem, outros riem, 
perdem a concentração. É um exer-
cício que desenvolve a expressão 
corporal, mas também a confi ança 
no outro.

Todos os exercícios são transmiti-
dos em português e em francês. “Si-
lêncio! Silence!” As crianças põem 
fi m à tarefa transformada em brin-
cadeira e logo Nélson inicia a ex-
plicação para o próximo exercício. 
Em silêncio, de olhos fechados, as 
palmas das mãos de cada um dos 

Há vários anos a funcionar na Bél-
gica durante o Verão, a academia 
teve agora condições para juntar em 
Almada, durante três semanas, 36 
crianças e jovens entre os 8 e os 14 
anos. Convivem, aprendem e tra-
balham arduamente. Parte do que 
fazem durante o dia de trabalho, 
que começa às 10h00 e termina às 
18h30, tem um objectivo defi nido: 
ensaiar uma peça que será levada 
à cena nos próximos dias 23 e 24, 
no Teatro da Comuna, em Lisboa. 
Pássaro Azul é o nome. 

Os exercícios são para ajudar a 
crescer, numa atmosfera onde a 
criatividade e a relação com o ou-
tro são como o oxigénio. 

A meio da manhã afi nam-se as 
gargantas. As letras das canções es-
tão escritas em cartazes afi xados nos 
espaldares do ginásio. Todos cantam 
em francês, português e inglês. 
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“O Pássaro 
Azul simboliza 
a procura da 
felicidade, não a 
felicidade simples 
de alguém que 
come um gelado 
num dia de Verão, 
mas a felicidade 
que nos dá razão 
de viver” 

escarpa almadense. Do outro lado, 
Lisboa estende-se numa paisagem 
de tirar o fôlego. É a cidade, de uma 
ponte à outra, que por momentos as 
crianças contemplam em silêncio 
ao fi m do dia. 

Os telemóveis, os computado-
res, as televisões, os Mp3 não têm 
espaço durante as três semanas. Os 
adultos que compõem a equipa as-
seguram-se da comunicação com os 
pais. Escrevem-se cartas em vez de 
se enviarem emails. Brinca-se, joga-
se, dança-se, ri-se, lê-se, canta-se, 
em vez de se passarem horas à fren-
te de um computador. 

É a segunda vez que o belga Hu-
go d’Ursel, de 12 anos, participa na 
academia. No ano passado, na ter-
ra natal, a experiência foi diferente: 
“Foi giro, mas foi mais clássico. Aqui 
fazemos muitos ateliers.” Cantar é o 
que mais gosta de fazer o franco-se-
negalês Francisco Pereira, de nove 
anos — embora confesse, um pouco 
envergonhado, que não gosta “de 
cantar sozinho”. Fica admirado, du-
as semanas depois, por saber que 
Hugo é belga, uma vez que ambos 
falam francês.

Sem telemóveis e Internet, a por-
tuguesa Beatriz Ramos, de 14 anos, 
vacila quando lhe perguntamos se 
sente falta das tecnologias. “Só me 
lembro que essas coisas existem 
quando me falam disso.” A france-
sa Johanna, 12 anos, pela terceira vez 
a participar, ri-se, admite que lhes 
sente um pouco a falta. 

Ainda não sabem se querem ser 
actores, mas não é para isso que ali 
estão. “O teatro ajuda-nos a ganhar 
confi ança em nós mesmos. Pode-
mos dizer as coisas livremente.” É 
a pequena Julia Munoz, de 12 anos, 
franco-portuguesa, quem o diz. 

“É graças ao empenho do senhor 
Orlando que estamos aqui. Ele já 
emagreceu muito para nos trazer a 
Portugal.” O monitor angolano Nél-
son Cabanga, 20 anos, parece tímido 
mas diz as coisas de forma certeira. 
“Tenham respeito pela minha bar-
riga”, brinca Orlando Domingos, o 
“pai” da missão de trazer um grupo 
de cinco crianças angolanas e três 
monitores a Portugal. 

Fazem parte da associação juvenil 
Globo Dikulu, do município do Ca-
zenga, na periferia de Luanda. “Nós 
apoiamos as crianças desta região 
para poderem participar em activi-
dades nos seus tempos livres, para 
que se desviem das más práticas”, 
explica Orlando. A parceria com a 
Academia Internacional de Teatro 
para Crianças surgiu quando Fran-
cisco Marques e Christine Saillet vi-

sitaram o seu centro de educação 
artística e organizaram um estágio 
de formação em que várias crianças 
foram convidadas a participar. As 
que se destacaram ganharam lugar 
na academia, em Portugal. 

“Escolhemos 12 crianças, mas 
só puderam vir cinco. Alguns pais 
fi zeram um esforço suplementar 
para poderem pagar as passagens 
dos fi lhos. Pediram empréstimos e 
adiantamentos de salário. A orga-
nização da academia também fez 
outro esforço”, explica Orlando.

Os cinco seleccionados são, aos 
olhos de todos, os mais esforçados 
e os que têm mais “sede de apren-
der”, diz Elisabeth Toulet, fundado-

ra da academia.   Cássia Armando, 14 
anos, João Domingos, de 15, Wagner 
Mateus, de 14, Edna Menezes, de 13, 
e Madalena Gola, de 14 fazem teatro 
há um, dois, três anos no centro de 
educação artística no Cazenga. To-
dos falam do seu amor pelo teatro. 
“Foi algo que começou do nada e 
que se tornou quase tudo”, diz Cás-
sia. Edna reforça: “Para mim o tea-
tro é como uma mãe ou como um 
pai. Não há nenhuma arte melhor.” 
Madalena acredita que o teatro “é 
uma bela arte, porque não ensina só 
a representar, também educa”. 

João gosta muito de comédia e até 
se vê um dia a fazer fi lmes comos os 
do Mr. Bean. Já Madalena gosta mais 

do drama. Edna encolhe os ombros: 
“Tanto faz, gosto de tudo.” Na aca-
demia dançam, cantam e encarnam 
personagens. “Gosto do modo de 
ensino dos professores. Da união 
entre as crianças aqui. Não estava 
à espera de encontrar este ambien-
te”, confessa Wagner.

Na próxima sexta-feira é o gran-
de dia da apresentação ao público 
na Comuna. Cássia, que usa as asas 
azuis na peça, está ansiosa. O ence-
nador revela-nos: “O Pássaro Azul é 
uma viagem que estas crianças vão 
fazer, uma procura. E o que vamos 
descobrir é que o Pássaro Azul não 
é exterior a nós. Ele está dentro de 
nós.”

1986
é o ano de fundação da 
Academia Internacional de 
Teatro para Crianças

400
crianças francesas, canadianas 
e ameríndias do Québec 
participaram no filme que 
inspirou a criação da academia 
de teatro infantil

MAIS DE 150 000 JÁ VISITARAM

ÚLTIMOS DIAS • ATÉ 25 DE AGOSTO

A MAIOR EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE JOANA VASCONCELOS
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Todos os dias, das 10h às 19h.
Sábados, das 10h às 21h.
Encerra à Quarta-Feira.
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REGRESSO ÀS AULAS

C
om o início de Setembro, 
milhares de famílias portu-
guesas preparam-se para o 
próximo ano lectivo. Para 
organizar de forma efi caz o 
novo ano, não basta a muito 

pungente lista de compras que é pre-
ciso adquirir. É importante planifi car 
e defi nir regras em casa, não só para 
evitar confl itos dentro da família, 
mas também para criar as condições 
mais adequadas ao desempenho es-
colar dos mais novos.

Da autoria de Andreia Jaqueta 
Ferreira, psicóloga e directora de 
projectos da Associação Epis – Em-
presários pela Inclusão Social, Di-
cas Epis para Mães e Pais é um pe-
queno guia que oferece sugestões 
aos encarregados de educação para 
que consigam lidar com os desafi os 
diários que crianças e jovens tra-
zem da escola para casa e de casa 
para a escola. Está organizado por 
meses, e embora repita algumas 
dicas ao longo da sua leitura tem-
poral, adequa-se às fases específi -
cas por que passam os estudantes 
portugueses. Não estará à venda, 
mas será disponibilizado gratuita-
mente em muitas escolas.

Estabelecer rotinas e regras
Com o fi m das férias, criar uma no-
va rotina nem sempre é fácil. Regu-
larizar o sono, as horas de acordar 
ou de tomar as refeições pode ser 
essencial para uma adaptação mais 
saudável ao novo ano lectivo e que 
deve ser feita com pelo menos uma 
semana de antecedência. O mesmo 
deverá aplicar-se ao uso das tecno-
logias que criam algum vício entre 
os mais novos. “Implementar regras 
de contenção”, como por exemplo 
“restringir o acesso aos jogos de 
computador, ao Facebook, aos te-
lemóveis, consolas” é vital para que 
a mudança da rotina “seja o mais 
suave possível”.

É aqui que começa o rol das di-
cas às quais crianças e jovens mais 
torcem o nariz. Regras. É preciso 

negociá-las e discuti-las de “forma 
explícita, clara, concreta e positiva”, 
para que não haja dúvidas sobre os 
seus limites. Mas também não criar 
demasiadas regras, porque se tor-
nam difíceis de cumprir. Não abrir 
excepções e saber punir quando 
se registarem transgressões. “Não 
ameace com castigos que sabe que 
não pode aplicar. Quando prometer 
um castigo, cumpra-o.” Mas logo de 
seguida o guia acrescenta: “Não se 
esqueça que um adolescente acos-
tumado a uma punição vê-a como 
um hábito e não como um castigo”, 
e isso é de evitar.

Para um estudo produtivo
O espaço onde se estuda é de grande 
importância para uma maior con-
centração no trabalho. Pode parecer 
óbvio, mas se é verdade que muitos 
alunos afi rmam que preferem estu-
dar com a televisão ligada ou com 
o chat do Facebook activo, também 
não deixa de ser verdade que os fra-
cos resultados muitas vezes obtidos 

Catarina Durão Machado

Dicas para um ano lectivo produtivo

Podem parecer óbvias, mas para os que andam mais distraídos ou para quem está no início, pode ser muito 
útil ter à mão o guia Dicas Epis para mães e pais com vista a um melhor desempenho dos mais pequenos

nas provas de avaliação se devem à 
falta de tempo de estudo útil, devido 
ao enorme conjunto de distracções 
a que estão sujeitos os alunos. Por 
isso, é importante clarifi car os ho-
rários de estudo nos “momentos do 
dia em que o rendimento é mais ele-
vado” para que não existam “outras 
actividades mais apetecíveis” que 
os distraiam. “Incentive-o a colocar 
um aviso na porta nos períodos de 
concentração.”

Ser organizado na própria prepa-
ração do estudo evitará atropelos 
e esquecimentos. Priorizar tarefas, 
calendarizar, rever matérias, insis-
tindo nas mais difíceis, são objecti-
vos que devem ser considerados du-
rante o estudo. “Deve começar por 
defi nir o que é que não pode deixar 
de fazer naquele dia”, ou seja, dar 
prioridade ao que é mais importante 
ou que implicará maior peso na ava-
liação. Construir um cronograma 
por período onde o estudante possa 
calendarizar as actividades, sema-
na a semana, pode ser a dica mais 

útil do guia. “Cole o cronograma na 
porta do frigorífi co para que todos 
o possam consultar.” Pode parecer 
controlo, mas ajuda a envolver a fa-
mília na agenda dos mais novos.

A manutenção dos cadernos diá-
rios é fundamental para os estudan-
tes, pois, além de serem avaliados 
por isso em muitas disciplinas, tam-
bém fomenta o sentido de organiza-
ção e de revisão das matérias dadas. 
Outra das dicas que melhores resul-
tados podem trazer ao estudante é 
a preparação para a execução de 
testes e exames, até porque a pre-
cipitação e a insegurança no mo-
mento da verdade são os principais 
responsáveis por maus resultados. 
Ler os enunciados primeiro com 
atenção, deixar as perguntas mais 
difíceis para o fi m e reler as respos-
tas são dicas simples que ainda as-
sim muitos alunos não seguem.

Comunicar, reforçar (e punir)
Não é nada de novo, mas nunca é 
de mais enfatizar: é preciso tempo 

para conversar em família e conhe-
cer o que vai na cabeça dos mais 
novos. “Identifi que os factores que 
o impedem de comunicar com os 
seus fi lhos (ex: chego tarde a casa; 
o meu fi lho está sempre fechado no 
quarto; no fi m-de-semana, cada um 
tem as suas actividades) e elimine as 
que forem possíveis.”

Partilhar experiências dos velhos 
tempos de estudante com os fi lhos, 
analisar resultados, perceber as ra-
zões que motivam determinados 
comportamentos são algumas ideias 
sobre as quais pais e fi lhos podem 
conversar. O reforço positivo deverá 
ser uma constante ao longo do ano, 
mesmo quando a avaliação obtida 
não é muito encorajadora. “Não se 
esqueça que, para além do resulta-
do fi nal, devem ser elogiadas as ten-
tativas do seu fi lho para alcançar o 
objectivo desejado.” Contudo, não 
esquecer que os acordos estabeleci-
dos, uma vez não cumpridos, devem 
ser motivo de punição.

“O cérebro funciona melhor 
quando gostamos daquilo que fa-
zemos. O mesmo acontece nas 
aprendizagens: a atenção, o racio-
cínio, a compreensão e a memória 
são estimulados pelas emoções 
positivas.” Por isso é importante 
saber identificar precocemente 
indicadores que prenunciem uma 
desvinculação do aluno em relação 
à vida escolar. Combater esses indi-
cadores aproximará o estudante da 
escola, que, motivado, conseguirá 
obter sucesso com mais facilidade. 
“O meu fi lho gosta de ir à escola? 
Sente-se integrado ou gostaria de 
estar noutra escola?”

O guia aconselha ainda os pais 
a interessarem-se pelo futuro pro-
fi ssional dos fi lhos e a estabelece-
rem contacto directo com a escola, 
através do director de turma e da 
participação em reuniões de pais e 
outras actividades escolares. E tam-
bém deixa umas quantas dicas para 
os tempos livres: estimular a leitura, 
a prática do exercício ao ar livre e o 
voluntariado são algumas sugestões 
do guia, embora deixe de fora as ac-
tividades ligadas às artes.

NELSON GARRIDO

Ser organizado na própria preparação do estudo evitará atropelos e esquecimentos
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RITA CHANTRE

No último ano, entraram cerca de 20 mil novos alunos nas privadas

A redução de novos alunos colo-
cados no ensino superior público 
não está a ter correspondência no 
sector privado. Os resultados fi nais 
ainda não estão apurados, mas os 
primeiros números recolhidos pela 
Associação Portuguesa do Ensino 
Superior Privado (APESP) apontam 
para a manutenção do volume de 
novas inscrições face ao ano lecti-
vo anterior. A situação “não é bri-
lhante”, mas permite às instituições 
encararem o novo ano com algum 
optimismo.

No último ano lectivo, entraram 
cerca de 20 mil novos alunos nas 
instituições privadas, após as várias 
fases de acesso e dos concursos es-
peciais. No fi nal da primeira fase, a 
comparação permite antecipar uma 
manutenção do nível de inscritos. 
“Em relação ao número de inscritos 
no primeiro ano, estamos como no 
ano passado”, revela o presidente 
da APESP, João Redondo. Os núme-
ros ainda não são defi nitivos e só no 
próximo mês será possível ter uma 
leitura mais precisa do nível de pro-
cura das instituições privadas, mas 
para já os responsáveis respiram de 
alívio, depois de terem antecipado 
um cenário mais problemático em 
função da quebra do número de can-
didatos ao sector público.

“O ensino público tem a maioria 
das vagas sobrantes em cursos sem 
dimensão social para que tenham 
uma procura signifi cativa. São ofer-
tas muito localizadas, às quais as ins-
tituições privadas não chegaram a 
aderir”, explica João Redondo. Além 
disso, os números de candidatos ao 
concurso nacional de acesso são ape-
nas um valor indicativo para as ins-
tituições privadas. Isto porque uma 
parte dos seus alunos não chega 
sequer a candidatar-se às universi-
dades e politécnicos do Estado, op-
tando desde o início por concorrer 
apenas ao sector privado. 

O presidente da APESP admite, 
ainda assim, que os alunos que fi -
caram colocados mais longe dos seus 
locais de residência ou fora das suas 
primeiras preferências possam ainda 
optar pelas universidades privadas 
até ao início efectivo do ano lectivo, 

Universidades privadas 
não esperam sofrer quebra 
no número de novos alunos

na Engenharia Civil, e também na 
Arquitectura, situação que o presi-
dente da APESP atribui à forma co-
mo a crise tem atingido o sector da 
construção.

No início desta semana, começou 
a segunda fase de acesso ao ensino 
superior, mas, nos primeiros dias, 
não está a ser invertida a tendência 
de descida do número de candidatos 
às universidades e politécnicos públi-
cos. No arranque da ronda de candi-
daturas, regista-se uma quebra de 7% 
face a igual período do ano passado, 
de acordo com os dados disponibili-
zados até ao momento pela Direcção-
Geral do Ensino Superior (DGES).

A nova oportunidade decorre des-
de segunda-feira, principiando logo 
após terem sido conhecidos os resul-
tados da primeira fase do concurso. 
Até ao momento, submeteram can-
didatura 8.358 estudantes, menos 
635 do que em igual período do ano 
passado. A tendência começou, de 
resto, a verifi car-se desde o primeiro 
dia — em que habitualmente se con-
centra cerca de dois terços do total 
de propostas —, com 6123 validações, 
menos 394 que há um ano.

Estes números confi rmam a ten-
dência da primeira fase do concurso 
nacional de acesso, que terminou 
no início do mês passado, ao qual 
se apresentaram 40.546 estudantes. 
Representa uma quebra de quase 
5000 alunos face ao ano anterior. De 
resto, na primeira fase apenas 44% 
dos alunos que tinham manifestado 
intenção de prosseguir os estudos 
para o ensino superior o fi zeram. 

Os alunos que concluíram o en-
sino secundário têm ainda até ao 
próximo dia 21 de Setembro para se 
candidatarem a uma das 14.176 vagas 
sobrantes nas universidades e insti-
tutos politécnicos públicos.

como vem sendo habitual. De resto, 
há paralelismos entre público e pri-
vado na primeira fase do concurso 
de acesso. Tal como no sector do 
Estado, as universidades privadas 
sentiram uma quebra de procura em 
cursos de engenharias, sobretudo 

Ensino superior
Samuel Silva
Números apontam para 
mesmo nível de entrada. 
Segunda fase de acesso no 
sector público confirma 
tendência de perda

Exigência da Ordem

Reformar Engenharia

A redução da procura de 
algumas especialidades 
de Engenharia no 
concurso nacional de 

acesso ao ensino superior 
deste ano obriga a discutir a 
organização da formação nesta 
área científica. Pelo menos é 
assim que pensa a Ordem dos 
Engenheiros (OE), que reagiu 
aos resultados conhecidos no 
fim-de-semana pedindo uma 
“reestruturação urgente” das 
engenharias nas universidades 
e politécnicos.

Em comunicado, a OE diz 
ter havido um “crescimento 
descontrolado” do número 
de cursos de Engenharia 
existentes no país nas 
últimas décadas e acusa os 
subsistemas universitário e 
politécnico de “incapacidade 
de coexistência”. Por isso, os 
representantes da OE referem, 
no mesmo documento, que 
contam lançar, até ao final do 
ano, uma plataforma de debate 
que envolva as empresas e as 
instituições de ensino públicas 
e privadas, para debater uma 
reforma do sector.

A Associação Portuguesa de Dietistas 
(APD) divulga esta quinta-feira um 
estudo que se dedicou a explorar o 
baixo consumo de peixe das crian-
ças em casa e que é especialmente 
dedicado ao início do ano escolar, 
aconselhando um reforço das doses. 
Os especialistas defendem que, nesta 
época, as crianças devem consumir 
mais do que a quantidade mínima 
recomendada de peixe, ou seja, mais 
do que duas vezes por semana. 

O estudo, baseado num inquéri-
to realizado a 100 mães de Lisboa 
e a 100 mães do Porto, teve como 
principal objectivo compreender o 
comportamento destas mulheres em 
relação à alimentação dos seus fi lhos 
entre os 4 e os 10 anos, durante o pe-
ríodo crítico de adaptação ao novo 
ano lectivo. “Procurámos perceber 
quais os alimentos que são reforça-
dos nas refeições à mesa, em casa, 
bem como o tipo de composição dos 
pratos, para perceber se a alimenta-
ção é variada”, explicou ao PÚBLICO 
Zélia Santos, presidente da APD. 

Embora o estudo aponte para 
uma percentagem superior a 50% 
de mães que servem peixe aos seus 
fi lhos mais de três vezes por semana, 
31,5% admitem dar duas vezes e 10% 
só dão uma vez. No entanto, 67% ad-
mitem que as crianças já almoçam 
peixe duas a três vezes por semana, 
na escola. “As escolhas recaem pa-

Crianças devem 
consumir mais peixe 
no início do ano lectivo 
para reforço das defesas

ra os alimentos que os fi lhos mais 
gostam, permitindo uma refeição 
descansada e sem birras à mesa”, 
conclui o estudo. 

As conclusões do estudo vêm ago-
ra alertar mães e pais para o reforço 
de uma alimentação mais rica em 
nutrientes, até porque é nesta altura 
que “as crianças estão mais expostas 
a certas doenças devido ao contacto 
que têm umas com as outras”, es-
clarece Zélia Santos. Podem assim 
surgir infecções transmitidas pelo ar 
ou através de secreções, sobretudo 
entre as crianças mais pequenas, 
que podem levar à falta de apetite, 
ao cansaço e ao enfraquecimento do 
sistema imunitário. Uma alimentação 
correcta ajudará “não só a evitar vi-
roses como no desenvolvimento cog-
nitivo dos mais novos, numa altura 
crucial das suas vidas”, acrescenta.

Outra das conclusões a que a APD 
chegou é que 85% das mães desco-
nhecem as propriedades do selénio, 
“um mineral antioxidante fortíssimo 
responsável pelo desenvolvimento 
do sistema imunitário”, que existe 
em qualquer tipo de peixe. No en-
tanto, são conhecedoras da impor-
tância dos Ómega 3, “um tipo de 
ácidos gordos essenciais para o de-
senvolvimento cognitivo, na saúde 
cardiovascular, na acuidade visual e 
no desenvolvimento ósseo”. 

O mesmo estudo concluiu que os 
peixes preferidos para as refeições 
caseiras são o salmão, a pescada e 
o bacalhau, e que 71,5% das mães 
optam por peixe fresco contra 24% 
que recorre ao peixe congelado. A 
recomendação da APD é mais favorá-
vel à segunda opção, até porque “os 
congelados, além de serem mais em 
conta, conservam em maior quanti-
dade os nutrientes, nomeadamente 
os minerais, lípidos e vitaminas”. 

Nutrição
Catarina Durão Machado
Estudo revela que dez por 
cento das mães servem 
peixe aos filhos apenas 
uma vez por semana. A 
dose mínima são duas

ADRIANO MIRANDA

Refeições equilibradas na escola ajudam os jovens a criar defesas
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