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A tradição grecolatina da persona 
  

Teresa Pais Zambujo
Presidente da Câmara 

Municipal de Oeiras

azer uma revista cujo tema principal se centra na educação, obriga 
evidentemente a olhar para a escola e a analisá-la, seja nas suas cores 
reais, seja nas ideais. Vale ainda dizer que a apreciação não ficará 
completa caso não contenha os simbolismos e as utopias que ela reúne. É 

justamente um pouco de tudo isto que temos procurado carrear com maior ou menor 
sucesso para o interior das páginas desta publicação. E da mesma forma que a leitura 
constitui para todos nós um momento privilegiado no processo da auto formação, 
seria interessante poder afirmar que a Sumário é um pequeno contributo da Câmara 
Municipal de Oeiras no que se refere à divulgação de experiências, à fundamentação 
de reflexões, ao estimular de mudanças e à valorização do professor. Dentro desta 
perspectiva, daremos hoje particular destaque aos centros de recursos, na convicção 
de que a intervenção destes em contextos escolares, mais do que credível é 
imprescindível na melhoria do ambiente educativo e da qualidade da aprendizagem 
dos alunos. Atendendo ao relevante papel que desempenham, no âmbito da filosofia 
da nova escola, merecem de igual modo a nossa atenção, algumas actividades 
escolares de complemento curricular.  

A Sumário é um pequeno contributo da CMO no que se refere à divulgação de 
experiências, à fundamentação de reflexões, ao estimular de mudanças e à 
valorização do professor. 

Objecto, ainda, de cuidada informação, focalizada nos professores que as 
protagonizam, são as experiências no domínio da pedagogia que por Oeiras se vão 
fazendo. Afinal de contas a tradição cultural portuguesa, de profundas raízes greco-
latinas, privilegia as pessoas. 
A Sumário também! 



Um dominó de amizade 

Desde que foi criada, há quinze anos, a Escola EB 1 n.º 4 de Paço de Arcos já 
passou por várias fases. Está localizada no Alto da Loba, e os seus alunos, que 
começaram por ser meninos da classe média, são hoje filhos dos 
realojamentos. Os professores efectivos partiram e deixaram os seus lugares 
ser preenchidos por outros que dão todo o seu tempo e dedicação à escola.

naugurada no ano lectivo de 1986/1987, a Escola EB 1 N.º 4 e Jardim de 
Infância viu a sua população escolar alterar-se significativamente em 1990, 
quando no Alto da Loba passaram a residir famílias realojadas oriundas de 
vários bairros degradados do concelho. Ainda sem o pavilhão que 

entretanto foi construído, a lotação ultrapassou os seus limites, e os portões da escola 
foram ultrapassados por muitos meninos crescidos, por vezes violentos e para os quais 
o crioulo era a língua materna. Segundo a professora Maria do Rosário, responsável 
desde então pela escola, não foi fácil conseguir ultrapassar os muitos problemas que 
surgiram. "A população anteriormente tradicional deixou de pôr aqui os seus filhos, 
escolheu outras escolas',recorda, "e nós sentimos várias dificuldades, entre as quais 
as regras de conduta, de higiene, de alimentação, etc. A escola não era valorizada 
pelas famílias, problema que ainda hoje existe, embora mais atenuado, e havia um 
complicado choque de culturas". Eram meninos de origens cabo-verdiana e guineense, 
de segunda e terceira gerações, e os professores não se mantinham ali mais do que 
um ano lectivo. Um estigma que Maria do Rosário e mais alguns professores que 
entretanto ali foram colocados e permaneceram na escola têm tentado combater. 
Actualmente com 90 alunos, dos quais 42 
por cento são oriundos de famílias 
africanas, distribuídos por turmas, e 22 
meninos no jardim de infância, a escola 
possui hoje melhores condições de 
espaço do que em 1990. No edifício 
principal, um P3 funcionam oito salas de 
aula, existindo em cada duas um espaço 
comum, a que chamam a "sala suja", 
destinado a actividade desenvolvidas 
pelos alunos fora do âmbito curricular. 
Ainda no edifício principal existe um 
espaço polivalente, o refeitório, a sala dos professores e o gabinete da direcção. Nos 
pavilhões funcionam o jardim de infância, com duas salas por onde se distribuem as 
crianças de 3, 4 e 5 anos e que estão preparadas para receber mais dez alunos do que 
o número dos actualmente inscritos; e a biblioteca, que integra o projecto Rede de 
Bibliotecas Escolares e possui um programa que se adapta às características da 
escola e ao espaço: duas salas, uma das quais equipada com jogos, tintas para as 
crianças pintarem, etc.; e a outra com quatro computadores sem rede e um com 
ligação à Net, um scanner ganho num concurso, mesas e estantes de livros.

Gerar afectos

Com o objectivo de ir resolvendo os problemas inerentes ao projectos é o da 
animação: na última quinta-feira de cada mês os tipo de população que a escola 
alberga, o Projecto Educativo do ano lectivo de 1995/1999 procurou adoptar 
estratégias que os atenuassem e que permitissem que a comunidade respeitasse o 
trabalho da escola, integrando também parte das famílias que já viviam anteriormente 
no Alto da Loba. Este Dominó da Amizade, como foi intitulado, procurou dar resposta a 
algumas questões fundamentais, como a falta de hábitos de higiene e saúde, as 
dificuldades na comunicação - oral e escrita -, as carências alimentares, a negligência 
familiar, o alheamento dos pais relativamente à escola. Uma tarefa hercúlea, já que, 
segundo Maria do Rosário, muitos dos alunos da escola são crianças oriundas de 
famílias desestruturadas e muito entregues a si mesmos, ou que vivem com avós por 
vezes já idosos e sem energia, acontecendo, com alguma frequência, chegarem à 
escola com febre e sem nunca terem sido observados por um médico. 'O nosso 
objectivo principal é criarmos um ambiente afectivo que lhes facilite a aprendizagem, 
criar-lhes o sentido de pertença à escola e reforçarmos o contacto com a comunidade 
e o trabalho de equipa entre professores por isso, o Dominó..." Sem ela própria 



pertencer aos quadros de efectivos, Maria do Rosário lamenta a pouca permanência 
dos colegas nesta escola, um aspecto que tem impedido, também ele, a criação de 
laços e afectos entre a escola e os alunos. "Na minha opinião, de procura ser um 
veículo mais de contacto com a comunidade; deveria haver incentivos para o corpo 
docente querer este tipo de Ambiente, que inclui tratamento da horta, uma brigada de 
limpa-escolas, o que não acontece. Aqui era fundamental uma estabilidade do corpo 
docente, já que nenhum dos efectivos daqui está cá. O facto de nunca sabermos se 
permaneceremos aqui no ano seguinte retira necessariamente investimento pessoal 
aos professores e cria-nos instabilidade profissional." 
O alheamento verificado pelas famílias em relação à escola originou a inexistência de 
uma associação de pais e a consequente necessidade de surgir uma solução de 
gestão do refeitório. "Quando as famílias de realojados passaram a viver no Alto da 
Loba, os pais destes novos alunos não tinham acesso nem ao ATL nem ao refeitório 
por falta de dinheiro. A Câmara Municipal propôs, então, ao corpo docente que 
passasse a gerir o refeitório, o que foi feito durante cinco anos. Deu muito trabalho, 
mas foi muito gratificante. As ementas eram feitas pelos alunos, partindo de 
determinadas regras nutricionais, e os custos eram mais baixos. A autarquia dava-nos 
um subsídio, e os pais pagavam segundo os seus rendimentos. Considerámos a 
cantina um subprojecto, uma situação que pretendíamos fosse transitória.' Há três 
anos esta tarefa passou a ser assumida pela Câmara, embora os professores 
mantenham alguma participação, 'porque queremos estar por dentro de tudo o que se 
passa na escola, que é um espaço global". Idêntica metodologia foi seguida em 
relação ao Centro de Tempos Livres. Para Maria do Rosário,'deveria haver um olhar 
diferente de escola para escola. Nós, aqui, estamos muito sozinhos porque não há 
grande envolvimento por parte dos pais; temos limitações nas actividades, como as 
visitas de estudo, devido à falta de meios económicos das famílias, etc.' E para 
procurar chamar os pais à escola, um dos sub-projectos é o da animação: na última 
quinta-feira de cada mês os alunos participam numa festa, e uma vez por ano os pais 
também. Outros sub-projectos do novo projecto educativo, Paço por Passo, são o 
jornal Os Lobinhos, editado trimestralmente e que procura ser um veículo mais de 
contacto com. a comunidade; o Ambiente que inclui tratamento da horta, uma brigada 
de limpeza, um conto viajante que passa de turma para turma construindo uma história 
sobre o ambiente, a Biblioteca, "nele se realizam actividades programadas. e outras, 
livres e, a Associação de Escola, que não conta com a participação do jardim de 
infância. e através da qual são promovidas assembleias onde os alunos podem discutir 
os assuntos relacionados com o funcionamento da escola e elaboram depois a acta. 
Angustiada com o futuro dos seus alunos Maria do Rosário refere que a escola pouco 
pode fazer mesmo quando os pro-fessores muitas vezes logo a partir do jardim de 
infância se apercebem de que eles se encontram na fronteira da marginalidade.Não 
existem respostas Há aqui meninos no limite de idade, com aprendizagens difíceis, 
que não fazem a aquisição da 'linguagem nem da escrita e que irão abandonar a 
escola sem perspectivas. É uma frustração porque nós detectamos os problemas e 
não temos meios para fazer seja o que for. 



JOSÉ AUGUSTO LUCAS 

PRESIDENTE DA SECUNDÁRIA DE LINDA-A-VELHA 

Acreditar no fazer certo 

 

A sabedoria está cheia de incertezas, e a 
convicção inteligente aprecia a dúvida. 
Céptico, mas não necessariamente 
desconfiado, a opção tornou-se óbvia 
quando, aos 13 anos, dois professores lhe 
fizeram sentir que a escola podia encerrar 
saberes e magias infindáveis e, além do 
mais, transmissíveis. Vigilante atento da 
sua consciência, é um grande pai ao qual a 
sapiência não roubou a humildade de 
aceitar a falta de resposta para, por vezes, 
muitos porquês. Na sua escola não existem 
enteados, só filhos.

Quando se avaliam as escolas deveria ter-se em conta não só as notas, mas 
também as características dos alunos. E deveria ser tomado em linha de conta 
que muitos têm de ser apoiados, porque quando o são conseguem fazer a sua 
vida. 

Por mais que afirme que houve, na sua decisão, uma opção política, dadas as suas 
andanças pelo movimento estudantil e a sua urgência ideológica de mudança, a 
verdade é que ser professor sempre lhe esteve na massa do sangue. E sê-lo não é 
necessariamente entrar numa sala de aula e transmitir matéria. É também uma acção 
pedagógica e uma fraternidade. Por isso, pertencer ao Conselho Executivo da Escola 
Secundária de Linda-a-Velha há quase 20 anos e ser seu presidente há 12 é, mais do 
que um cargo, um prolongamento do seu entendimento da escola. Seja no seu 
gabinete ou nas suas deambulações pelas instalações da escola, ao professor Lucas 
nada escapa. Conhece, quase pelo nome completo, os 71 alunos que a frequentam, 
sabe das suas indisciplinas e das suas inteligências, vive o tempo escolar numa 
inquietação dedicada. Não pode mudar o mundo, como intimamente gostaria, mas 
afeiçoou aquele território à sua convicção de que todos os homens nascem simples e 
quase iguais.

Tornou-se professor aos 20 anos, ainda estudante. Porquê? 
Foi uma opção política. Fiz o Instituto Comercial de Lisboa e depois frequentei o 
Instituto Superior de Economia (ISE), mas não terminei o curso. Tirei uma 
especialização em Gestão Escolar. Quando comecei a dar aulas estava no 1.º ano do 
ISE e era mais ou menos militante político, participava no movimento associativo e 
estava ligado a movimentos católicos progressistas, de forma que foi uma questão 
ideológica. 

Mas nunca tinha ponderado a possibilidade de ser professor?  
Aos 13 anos decidi que queria ser professor. 

Porquê? 
Porque tive dois professores que me impressionaram.

Estava a estudar onde? 
Em Pombal, na Escola Comercial. 

E que professores foram esses? 
Um de Francês, que tinha uma relação muito fraterna com os alunos, e outro, de 
História, que era muito austero e exigente, possuía grande rigor e sabia o porquê das 



coisas – e quando não percebo o porquê das coisas fico muito desorientado. Por isso, 
se não tivesse sido professor tinha ido para padre! 

É católico? 
Não! Sou agnóstico, e para mm o universo são os deuses. As mortes injustificadas, 
principalmente, não as percebo, mas tenho de me conformar... No entanto, sempre 
que possível, procura o porquê. 

Estudou em Pombal. É de lá? 
Não, sou de uma aldeia de proprietários agrícolas chamada Marco do Sul, perto de 
Pombal. Fiz a primária numa aldeia próxima, porque a minha s tem doze casas, muitos 
rios, regatos, a serra ao lado e muitas reminiscências dos romanos. Fica a 12 
quilómetros de Conímbriga.

Essa aldeia onde cresceu é importante? 
Sou muito influenciado pela vida das aldeias, e visito a minha sempre que posso. 

Os seus pais vivem lá? 
A minha mãe vive, já não tenho pai. Também faço agricultura.

Que tipo de agricultura? 
De sobrevivência! 

Fez a primária numa aldeia vizinha, a Escola Comercial em Pombal, e depois? 
Depois do 5.º ano vim para Lisboa, fiz o Instituto Comercial e, paralelamente ao 6º e ao 
7.º anos, entrei para o IS E, porque fiquei dispensado da admissão. 

Que idade tinha? 
16 anos. 

Não foi complicado, nessa idade, vir para a capital? 
Vim sozinho mas tinha um amigo que já cá estava, e apesar de ter cá família fui viver 
para um quarto alugado. 

Foi estudando e, entretanto, aos 20 anos tornou-se professor... 
Aos 20 anos pôs-se-me a opção do exílio – por causa da tropa, que seria o mais 
indicado – ou ficar. Mas como era filho, e neto, único houve uma grande pressão da 
família, que tinha medo de nunca mais me ver, para se resolver a questão de maneira 
a eu não ir para África. Na altura havia quem defendesse que se devia minar por 
dentro, e foi isso que eu fiz. Fui para Mafra, e como nunca gostei de tiros escolhi uma 
especialidade de acordo com o meu curso: Contabilidade e Pagadoria. Fiquei em 
segundo lugar e fui dar aulas para a Escola Prática de Administração Militar. Mas antes 
disso leccionei durante dois anos, na Marinha Grande e em Ponte de Sor. 

Conseguiu não ser mobilizado? 
Não sei como foi, nem o que aconteceu, mas fiquei cá. No entanto, como o meu 
comportamento não era o mais adequado, fui sucessivamente saneado da instituição 
militar, antes e depois do 25 de Abril. 

E quando regressa ao ensino? 
No ano lectivo de 75/76 sou colocado em Alcanena durante três anos, onde fiz parte 
do Conselho Directivo. Depois vim fazer o estágio para Lisboa, na Ferreira Borges: vim 
para Linda-a-Velha, fui um ano para o Restelo e voltei, em 81/82.

Está na Escola Secundária de Linda-a-Velha há 
20 anos e é presidente do Conselho Executivo 
há 12. Não tem saudades de dar aulas? 
Não. Gosto do que faço. Mas se tiver de voltar a 
dar aulas também as dou, naturalmente. 

Ao fim de 31 anos como professor houve 
alunos que o marcaram? 
Houve! Uns por serem brilhantes, com grandes 
competências, e outros por serem alunos com 
dificuldades em termos económicos e sociais, e 
que com alguns apoios conseguiram ultrapassar 
essas dificuldades. Quando se avaliam as escolas 
deveria ter-se em conta náo só as notas, mas 
também as características dos alunos. E deveria 
ser tomado em linha de conta que muitos têm de 
ser apoiados, porque quando o são conseguem 
fazer a sua vida. 

Os alunos brilhantes podem apresentar questões complicadas às quais os 



professores não sabem responder. Alguma vez se sentiu ameaçado por isso? 
É natural que isso aconteça e é estimulante. Os professores devem ter a modéstia de 
reconhecer que não sabem tudo, e devem ser questionados. Devem ser humildes, 
como todas as pessoas, sem deixarem de ser professores. 

O que é ser-se professor, actualmente? 
Penso que na aula, na escola, há diferentes papéis, segundo o corpo a que se 
pertence. O professor é quem lidera a aula, e tem de haver uma atitude de respeito 
entre ele e o aluno: mesmo nas situações em que o professor está perante uma 
dificuldade. Os alunos hoje têm acesso a informações com as quais o professor pode 
ser confrontado.

Os alunos lêem menos mas têm mais informação, é isso? 
Estão mais informados do que antes. Mas eu tenho percepções muito diversas porque 
dei aulas em zonas rurais, industriais e aqui. Notei, no final da década de 80, talvez, 
um salto na informação, o que terá que ver com a abertura da sociedade em geral e 
com os meios. 

Refere-se às novas tecnologias, ao computador. Parece-lhe que a escola 
acompanha essa quase voracidade dos alunos relativamente ao recurso a novas 
fontes de informação? 
Os alunos usam muito o computador na escola. No 3.º ciclo estamos na gestão flexível 
dos currículos. Esta escola esteve na rede de experiência que irá recriar-se para o ano. 
A área das Tecnologias de Informação é uma delas. 

Além do Centro de Recursos a sua escola está bem equipada nessa área? Está! 
Os Serviços administrativos estão todos informatizados e em rede. 

Esta escola não tem um patrono. Há alguma razão? 
A escola tem 22 anos e as pessoas sempre acharam o nome bonito. Como foi a 
primeira escola secundária desta zona nunca tiveram vontade de lhe dar um nome. 
Quando abriu, a escola acolhia muitos miúdos de origem cabo-verdiana e pensou-se 
em dar-lhe o nome de Manuel Ferreira, que foi um escritor que escreveu muito sobre 
Cabo Verde, mas depois desistiu-se. 

Vai continuar a ser presidente do Conselho Executivo? 
Não penso continuar depois de terminar este mandato, que é em Junho. Já sou um 
dinossauro... É demasiado tempo. As escolas precisam de mudar as lideranças e 
receber uma lufada de ar fresco. Penso que não teria estado tanto tempo no Conselho 
Executivo de uma escola como estive nesta, porque ela possui características muito 
próprias: tem alguma qualidade pedagógica e complemento curricular. Por outro lado, 
há o aspecto de eu não gostar de estar nas coisas por estar, e que quando inicio um 
novo mandato há sempre um projecto e um objectivo. É isso que me tem levado a 
estar tanto tempo. Há sempre um desafio e uma equipa excepcional. • 



Conhecer e estimar o património para uma boa cidadania 

Na Secundária Amélia Rey Colaço o património e a cidadania têm honras de 
oficina. Uma iniciativa de professoras de História que entenderam a importância 
da promoção do meio como um exercício de consciencialização do quanto a 
preservação do que nos pertence é essencial para um desempenho idóneo da 
nossa cidadania. Porque nós somos o que nos rodeia e o que herdamos e o 
futuro depende de todos e de cada um.

uando, hipocrisias à parte, o mundo se indignou com a destruição dos 
budas existentes no Afeganistão, fê-la com a consciência do dano 
patrimonial que tal acção constituía. É que o nosso património, individual ou 
colectivo, enforma aquilo que somos, as nossas heranças que nos 

determinam, o nosso contexto - passado, presente e futuro. 
Não é, pois, de estranhar que a criação da Oficina do Património e da Cidadania na 
Escola Secundária Amélia Rey Colaço tenha sido uma iniciativa de professores de 
História, e que possua, com exactidão, a designação que tem. Porque uma boa 
cidadania passa, sempre passou, por uma consciência maior de nós e do outro, do 
respeito por quanto nos rodeia e que é testemunho de um caminhar da Humanidade. E 
se actualmente esta questão se apresenta de modo ainda mais urgente do que antes, 
isso deve-se certamente à realidade do contexto actual, à cada vez maior vivência 
perecível que a sociedade nos vai criando. Mas não só. Localizar-mo-nos não apenas 
territorialmente, mas também em termos culturais e patrimoniais, contribui para 
maiores enraizamento e contextualização de nós no mundo. Um mundo global que nos 
distingue apenas pela nossa capacidade de localidade. 
A par desta vertente foi 
determinante para a criação 
desta oficina - segundo Maria 
José Antunes, a coordenadora 
do projecto - o facto de muito 
provavelmente os novos 
programas tecnológicos irem 
incluir, já no próximo ano lectivo, 
para quem seguir o curso de 
Turismo, a disciplina específica 
de Património Local e Regional; 
um curso que pretenderá formar 
'profissionais capazes de 
compreender as dinâmicas do 
produto e do mercado turísticos, 
as características dos diferentes 
públicos, bem como o funcionamento dos diversos intervenientes no processo'. 
Segundo o projecto de criação deste curso, ele deverá habilitar 'o aluno com um 
conjunto de saberes que lhe possibilite conhecer a identidade histórica, cultural, social, 
patrimonial e paisagística de cada lugar, no sentido de promover a actividade turística 
num quadro de desenvolvimento sustentável". Para isso, o 10.º ano abordará dois 
grandes temas - "O património no nosso quotidiano' e "Reconhecer o património' - ; o 
11.º, "Proteger o património"; e o 12.º, "Valorizar e divulgar o património" e "O 
património como recurso de desenvolvimento local e regional".

A consciência da identidade local



Para Maria José Antunes, o conhecimento e o respeito pelo património poderão tornar-
se um recurso de desenvolvimento local e regional, bem como uma Vertente de 
empregabilidade, principalmente nos concelhos mais interiores do País, onde pode agir 
como elemento detractor da desertificação, ou seja, um elemento essencial no 
desenvolvimento local. Na perspectiva da globalização, torna-se cada vez mais 
importante a firmação da identidade local". A relação entre património e cidadania é 
explicada por esta coordenadora como uma inevitabilidade, já que "o primeiro está 
directamente interligado com a segunda, uma vez que um cidadão consciente preserva 
o seu património, o sente e, no fundo, ao respeitá-la está também a contribuir para 
uma cidadania consciente'. 

O conhecimento e o respeito pelo património poderão tornar-se um recurso de 
desenvolvimento local e regional, bem como uma vertente de empregabilidade.

Assim, e na perspectiva de esta disciplina passar a integrar, no próximo ano lectivo, o 
curso tecnológico de Turismo, a escola decidiu convertê-la, para já, numa actividade 
de complemento curricular, através da Oficina. 'É um dos recursos a que os alunos 
podem recorrer em termos humanos e materiais", explica Maria José, que acumula a 
coordenação da Oficina com a responsabilidade da área de património na biblioteca da 
escola, função esta que a apetrecha a fornecer todo o apoio logístico necessário e 
disponível aos alunos que dele necessitem nesta área. Para um melhor funcionamento 
desta vertente existe, no espaço da biblioteca, o chamado "Cantinho do Património", 
onde pontuam as obras relacionadas com o tema, sobretudo sobre o património do 
concelho de Oeiras, aquele que mais directamente pertence não s à escola como 
também ao local de residência dos alunos. "É nossa preocupação que sejam 
sensibilizados principalmente para o património do concelho", explica Maria José. 
"Aliás, possuímos já alguma bibliografia que nos foi oferecida pela Divisão de 
Educação da Câmara sobre questões relacionadas com o concelho'. 
A Oficina, a funcionar desde Setembro último, teve a sua criação aprovada, durante o 
ano lectivo passado, pelo Conselho Pedagógico da escola, e conduziu já várias visitas 
de estudo de interesse para as disciplinas de História, Geografia e Biologia. É intenção 
das professoras que mais directamente estão empenhadas no seu funcionamento - 
Maria José Antunes conta com a colaboração activa de Maria do Céu Jaime, também 
ela professora de História e a responsável pela biblioteca da escola - que este projecto 
continue, independentemente da disciplina que no próximo ano lectivo passará a 
existir, e que a sua actividade seja dirigida não apenas para o património construído 
mas também para o natural, particularmente os de Oeiras e de Lisboa. Pretendendo 
transformar a Oficina num projecto aberto, embora a carga horária a que os alunos 
estão submetidos seja consideravelmente limitadora de uma participação mais activa 
em alguns dos projectos, a par das visitas de estudo e do apoio logístico, 
principalmente bibliográfica, um dos trabalhos actualmente em preparação tem por 
objectivo a realização de uma grande exposição, a apresentar no final do ano lectivo, 
sobre os locais, em Portugal, classificados pela UNESCO como património mundial. 

PELOS CAMINHOS DO MARQUÊS
 



A escolha para a primeira visita no concelho de 
Oeiras organizada pela Oficina foi o Palácio dos 
Marqueses de Pombal. Fazendo parte do 
programa da disciplina de História, duas turmas 
do 11.º ano puderam, através desta visita, 
analisar a distinção social do Antigo Regime 
através da habitação, e verificar os traços 
arquitectnónicos da época e o modo como se 
desenrolava a vivência do marqueis de Pombal 
em termos familiares. Segundo Gorete Coelho e 
Maria do Céu Jaime, as professoras da disciplina 
que levaram as suas turmas a esta visita, a 
preparação desta obedeceu a um trabalho prévio 
de pesquisa que permitiu aos alunos saberem de 
antemão o que iriam ver. Por outro lado, o 
objectivo consiste não apenas em proporcionar 
aos alunos uma verificação in loco das 
condições de habitação da nobreza e as 
características da arquitectura da época, mas 
também em integrar esta aquisição de saberes 
num trabalho mais vasto. Assim, segundo Gorete 
Coelho, "antes da visita pedimos a biografia do 
marquês para que eles pudessem de antemão familiarizar-se com a personagem em 
questão, incidindo principalmente numa perspectiva económica, já que a seguir irão 
estudar o absolutismo". Além disso, após a visita os alunos abordaram na sala de 
aula o património relacionado com o marquês, o racionalismo da reconstrução típico 
da época, e outros aspectos relacionados com esta temática.
Embora na opinião destas professoras os alunos não revelem todos o mesmo grau 
de interesse pelas questões patrimoniais, a maioria manifesta grande curiosidade 
pela área, tanto pelo construído como pelo natural.
Determinadas em seguir cursos na área das Humanidades, Cláudia e Sofia – tal 
como a maioria dos demais colegas de turma – manifestam interesse na disciplina de 
História. Por isso, a visita ao palácio onde o marquês de Pombal passou parte da sua 
vida e onde recebeu inúmeras vezes o rei D. José, foi rodeada de grande 
entusiasmo. É certo, tal como admitem, que sair da sala de aula para realizar um 
trabalho diferente é sempre agradável, mas também é verdade que esta visita, cheia 
de curiosidades e pormenores, não só estéticos, como sociais, antropológicos, 
arquitectónicos, etc., lhes foi particularmente agradável e útil. "É uma forma de 
consolidarmos os nossos conhecimentos através de um contacto mais directo, 
embora a visita por si só não seja suficiente", explica Cláudia, secundada por Sofia, 
que acrescenta: "nas aulas não é tão específico”.
Para a Cláudia, que fez parte de uma filarmónica que actuava um pouco por todo o 
concelho, o património de Oeiras é já razoavelmente conhecido, e considera 
importante que assim seja. A Sofia, em contrapartida, lamenta a sua falta de tempo 
para calcorrear as freguesias e meter o nariz em tudo aquilo que considera 
interessante; por isso afirma: "tenho curiosidade, o tempo é que nem sempre é 
suficiente porque temos uma carga horária muito pesada e ainda temos de estudar".
Interessadas pelo trabalho que a Oficina poderá vir a desenvolver, consideram a sua 
criação como algo muito positivo, adiantando: "conhecer o património contribui para 
aumentar a nossa cultura geral, e é necessário, além disso, preservá-la". Por outro 
lado, "a cidadania pode ser uma maneira de estar", embora a relação entre uma 
coisa e outra não seja entendida por todos imediatamente. Mas é também para 
clarificar essas questões que a Oficina existe e continuará a existir no próximo ano 
lectivo.



Um oceano de memórias 

  

alvez o interesse pela arte tenha tido origem no facto de tanto o seu pai 
como outros familiares gostarem de pintar. Ou talvez ele tenha surgido na 
infância distante, passada na sua terra natal, Bolama, e na memória que 
guarda dos corpos ululantes à beira-mar, sob o calor e a humidade 

intensos característicos da Guiné; ou, ainda, na sua sensibilidade desenvolvida pela 
proximidade de um mar mágico e trágico, belo e implacável, que um dia lhe roubou a 
mãe sem jamais a devolver. Impossível saber. Provavelmente foi tudo isto e algo mais, 
e provavelmente também essa averiguação não é essencial. Importante mesmo para 
esta afro-europeia de 53 anos, que aos 8 abandonou a Guiné sem nunca mais lá 
voltar, é o sangue que lhe corre nas veias, as memórias que não quer perder e regista 
obsessiva e metodicamente, recorrendo a técnicas adoptadas com critério e apuro, o 
entendimento que ganha de si mesma, como uma psicoterapia indispensável, 
destinada a apaziguar a perturbadora invasão onírica do passado. Autora de um selo e 
de um bloco filatélico comemorativo da visita do papa à Guiné, conta no seu 
curriculum  inúmeras exposições colectivas, em Portugal e no estrangeiro, e doze 
individuais, além de ter obtido várias menções honrosas e prémios que distinguiram 
cartazes de divulgação cultural e pinturas da sua autoria.

Tempo de escutar o mar

Vivi na Guiné, em Bolama - onde nasci - até mais ou menos aos 8 anos. O meu pai era 
militar e fazia comissões: era normal. Quando a comissão terminou, viemos para cá e 
nunca mais voltei à Guiné, porque não se proporcionou, mas mantenho contacto com 
as pessoas da embaixada e convido-as sempre para as minhas exposições, apesar de 
ter nacionalidade portuguesa. Suponho que tenho memórias muito mais positivas do 
que as pessoas que lá estiveram durante a guerra. Tenho a imagem que têm todas as 
crianças que são felizes. Tinha espaço e tinha amigos. Lembro-me da minha casa, que 
era perto da praia e aonde ia todos os dias. Tinha imensos animais, entre os quais 
pavões. Lembro-me dos dias de tempestade em que os pássaros caíam dos ninhos e 
de os apanhar para não morrerem. A Guiné não é árida, tem muita vegetação e muito 
densa, havendo um contacto muito forte com a natureza. Lembro-me do som do mar... 
naquela altura tinha tempo para o ouvir... O meu pai é madeirense e casou na Guiné 
com a minha mãe, que era de lá. Ela faleceu talvez um ano antes de nos virmos 
embora e já não veio connosco. Os meus avós viviam nos Bijagós, numa ilha em frente 
da nossa, e a minha mãe costumava ir passar os fins-de-semana com eles. Num dia, 
no regresso, houve uma tempestade, e o corpo nunca foi encontrado. Percebo bem o 
drama das pessoas de Entre-os-Rios... Guardo a lembrança de uma boa relação com 
ela, de brincarmos muito, de ser muito bom...

Professora de Educação 
Visual na Escola EB2,3 
Gonçalves Zarco, Manuela 
Jardim transporta consigo as 
imagens difusas de uma  
infância africana. Filha de 
ilhéus e também ela nascida 
numa ilha, a sua pintura é 
como um espelho de água 
onde as lembranças de uma 
infância vivida em África se 
reflectem diluídas, num misto 
de saudade e de reflexão 
interior. Um regresso 
permanente a si, sem fuga 
nem vontade de partida.



De Lisboa à Guarda, passando por Tomar

Quando vim para Portugal, o meu pai ficou a viver em Lisboa e eu fui estudar para um 
colégio interno, como era vulgar naquela altura. Fui para Tomar, para o Nuno Álvares, 
que era um colégio aconselhado e conhecido como sendo bom, e onde andavam 
muitos miúdos das colónias, mas não só. Aos fins-de-semana às vezes vinha para 
Lisboa, ou então ia o meu pai lá. Guardo boas recordações do colégio. Depois da 43 
classe o meu pai foi colocado na Guarda e fiz lá o liceu. Era o oposto da Guiné, nevava 
muito de Inverno... No 7.º ano, optei pela área artística, talvez porque o meu pai e 
outros familiares da Madeira gostavam de pintar, e isso provavelmente teve influência. 
Sempre fui à Madeira regularmente; ainda agora mantenho esse costume e vou com a 
minha filha, que tem 18 anos e também optou pelas artes plásticas. Depois do 7.º ano 
vim para Lisboa com o meu pai, mas como a guerra já tinha rebentado, e ele teve de ir 
fazer comissões para África; fiquei a viver na messe dos oficiais, no Campo de Santa 
Clara, que albergava, na altura, os filhos dos militares.

Um corte de meia asa

Sempre fui muito ligada ao meu pai. Apesar de ele ter sido, muitas vezes, um pai 
ausente por imperativos de serviço, tive sempre uma relação muito positiva com ele. 
Quando ele ia embora, às vezes ficava com as empregadas, e mais tarde, ainda na 
Guarda, quando já tinha 1 anos, o meu pai voltou a casar, com uma professora com 
quem me dei sempre muito bem. Como tinha um nível social semelhante ao nosso, 
nunca houve conflitos. Ainda agora, decorridos 23 anos desde o falecimento do meu 
pai, mantenho contacto com ela. Ele tinha uma relação muito forte com a arte e não 
era uma pessoa de postura rígida para comigo. Ainda ali tenho a bengala dele para me 
ir fazendo companhia. Quando partia para a guerra, era horrível, não sei descrever... 
Sempre que era mobilizado era um pavor. Quando partiu pela primeira vez compreendi 
que podia não voltar, e foi terrível a imagem da gare de Vilar Formoso... Depois, tenho 
a memória da Gare Marítima de Alcântara, onde, aliás, gostaria de um dia pôr uma 
escultura. É um dos meus projectos, embora ainda não tenha tido tempo para me 
mexer nesse sentido, tal como tenho muitas outras coisas adiadas... Vi o meu pai partir 
umas três vezes e foram todas horríveis, tão terríveis, que hoje se sobrepõem na 
minha memória e não consigo sequer perceber o que está dentro da mancha que lá 
existe. 

A descoberta de uma África de contrastes 

Num dos anos em que o meu pai estava em Angola, andaria eu no meu 3.º ano de 
Belas Artes, estávamos talvez em 1973, fui ter com ele a Sá da Bandeira. Foi um 
marco na minha vida. Tal como a partida do meu pai, em Vilar Formoso, também a 
minha chegada a Luanda foi um marco. A imagem que eu tinha de África era muito 
bonita e agradável, mas ao chegar vi aqueles musseques que nunca imaginara 
existirem, e percebi o que dava origem à guerra. Foi um choque tão grande, que até 
fiquei com febre. Eu não tinha a mínima ideia do que se passava. Até aí tinha tido uma 
vida boa, e quando voltei nada foi igual. Passei a ver as coisas de forma 
completamente diferente. Fiz uma viragem na minha maneira de fazer as coisas. Até o 
meu trabalho passou a ser observado de uma outra perspectiva. A ida a Luanda deu-
me a consciência do meu lado africano. Nunca sentira segregação devido à minha cor, 
mas a partir daí apercebi-me da xenofobia com outras pessoas. Quando entrei para 



Manuela Jardim é autora de um 
selo e de um bloco filatélico 
comemorativo da visita do 
Papa à Guiné

Belas Artes, em 9/70, já apanhara com algo 
próximo, devido à crise académica, e quando o 25 
de Abril se dá, é quase uma constatação do que 
então se passava. Luanda foi um corte de meia 
asa, a outra cai quando o meu pai morre, e é um 
marco no meu crescimento. Toda a vivência que lá 
tive, inclusivamente nos contactos com os ritos 
locais que o meu pai me levou a ver, foi muito forte 
para mm. Ele era um homem apaixonado por 
África, e o fim das colónias foi para ele muito 
complicado por ser um bocadinho o quebrar do 
seu brilho de vida em relação ao estar. 

O início da vida activa 

Depois de acabar o curso fui dar aulas para 
Massamá, mas fiquei sempre ligada a outras 
pessoas que continuam a expor, e participo no 
grupo Arte Ver, que funcionava na Amadora, onde então vivia no meu primeiro 
apartamento. No ano seguinte fui fazer o estágio. Na altura não éramos muitos, e 
como tinha saído da escola com uma boa média pude fazer logo o estágio, na Eugénio 
dos Santos, em Alvalade. Depois, fui destacada para a Amadora, para orientar estágio 
na Roque Gameiro, embora estivesse colocada em Lagos, após o que fui para o 
Ministério da Educação, na sequência de um trabalho que fizera com os meus alunos 
sobre segurança rodoviária, já que havia muitos atropelamentos na Av. da Aviação 
Portuguesa, fronteiriça à escola. No ME fui colaborar na elaboração das fichas que 
viriam a compor o programa da segurança rodoviária nas escolas, durante dois anos, e 
regressei à Roque Gameiro. Quando vim viver para a Marginal, mudei para a EB 2, 3 
de Miraflores e abandonei o grupo Arte Ver. 

Seis anos no FAOJ 

Em 1984 deixo Miraflores e vou para o Fundo de 
Apoio aos Organismos Juvenis (FAOJ), onde fico 
até 1990. Aí tinha a meu cargo não s a formação 
dos jovens no nível das artes plásticas, como a 
elaboração dos cartazes relacionados com a 
divulgação, representava o FAOJ nos júris, etc. 
Quando este organismo é extinto e passa para a 
Secretaria de Estado da Juventude, volto para Mi 
raflores e depois vou para a Gonçalves Zarco, em 
Algés, onde estou actualmente. A escola 
apresenta a vantagem de ter horários que me 
permitem dedicar-me à minha pintura e isso é 
importante. Além disso, a Gonçalves Zarco é uma 
escola pequena, perto de casa, virada para o rio. 
Tem todos os componentes para gostar dela. 

Uma pintura líquida, com búzios, tons pastel e 
referências interiores 

Há muito mar a separar a minha ilha da ilha do 
meu pai, e com as técnicas da escola aprofundei 
esse meu lado de o sentir e expressar. A arte 
permite um encontro constante connosco próprios. 
Se calhar andamos à procura do equilíbrio, e o 
nosso é a arte. Aquilo que eu possa representar 
em termos da minha imagem africana é muito 
mais simbólico do que real. Daí as tonalidades 
cinza misturadas com os elementos africanos. São 
memórias confusas e difusas que trabalho dentro 
de mim. A opção pelos azuis e cinzentos é 
consciente. Há uma série de simbologias da minha 
infância que me fazem ter influências africanas. As cores têm mais que ver com o 
onírico, com algo que vou buscar ao subconsciente para ser representado. É sempre 
um lembrar. As memórias de África são uma opção, mas dentro das origens que são a 
água, a ilha, e dentro da água há a memória. Vivi sempre com a água ao pé, e ambos 
os pais nasceram em ilhas. Talvez esta apetência pela água também se relacione com 
o facto de a minha mãe ter morrido num acidente na água. 

Ser professora 



No mercado de arte nacional, as pessoas não têm alternativa senão dar aulas. Mas 
depois de se estar no ensino, ou se desiste ou se continua. No meu caso, foi sempre 
gratificante, porque gosto de ensinar. Ao longo deste tempo, a ocupação da minha 
parte de artista vai tornando mais difícil conciliá-la com o ser professora, porque cada 
vez mais, também, sentimos que temos necessidade de ocupar as nossas vidas com 
aquilo por que optámos e que é o sermos artistas. Neste momento, começo a sentir 
falta de dedicar mais tempo a fazer o que verdadeiramente me agrada, e terei, mais 
cedo, ou mais tarde, de abandonar o ensino para me dedicar em exclusivo à arte. 
Acredito na reunião da escultura e da pintura, e sempre quis ser artista plástica. Aquilo 
que estou a sentir hoje, a falta de tempo, os projectos que têm ficado na gaveta, como 
a escultura, levam-me a pensar em que preciso de mais tempo para me dedicar às 
artes plásticas. Quando puder, certamente seguirei por aí... • 



PROFESSORA LEONOR SANTOS 

Uma vocação inata para ensinar as primeiras letras 

Com 34 anos de serviço e de dedicação a esses 
muitos pequeninos aos quais ensinou as 
primeiras letras, esta professora de 1.º ciclo na 
Sylvia Philips não lamenta qualquer dos passos 
que deu na vida. Actual presidente do Conselho 
Executivo, desenvolve esta função com 
seriedade e carinho iguais àqueles com que 
sempre segurou nas diminutas mãos dos 
alunos para lhes ensinar a pegar no lápis, ou os 
ajudou, em fim de dia lectivo, a papaguear a 
tabuada

  

Apesar de ser boa aluna e de as suas notas lhe apontarem o caminho da universidade, 
Leonor Santos decidiu de forma diferente. Gostava de crianças, guardava dentro de si 
a gratidão para com as suas professoras de instrução primária, e decidiu seguir o 
Magistério. Uma escolha feita com apenas 15 anos e que s poderia ter sido abalada 
pela indecisão entre o 1.ciclo e o pré-escolar, mas que acabaria por ser determinada 
pelo facto de achar a primeira 'uma faixa etária que, embora ainda in fantil, tinha já 
alguma capacidade para me entender. Algo que nas crianças mais pequenas talvez 
não fosse tão visível". 
Quando, em 1971, o namorado foi mobilizado para Angola, decidiu casar-se e 
acompanhá-la, acabando a ensinar em Luanda, na escola anexa ao Magistério; uma 
tarefa difícil mas que lhe permitiu criar uma estrutura que muito útil lhe seria nos anos 
seguintes. 
Ao longo dos seus 34 anos de serviço, trabalhou sempre com crianças, exceptuando 
quando esteve destacada no Ministério da Educação, e, mais recentemente, no 
Conselho Executivo da escola. Por isso, calcula que ao longo da sua carreira como 
professora tenha ensinado as primeiras letras 'a umas centenas largas de crianças. 
Houve uma altura em que tive imensas sem preparação pré-escolar e às quais tive de 
ensinar tudo: a pegar no lápis, as primeiras letras, os números. Mais recentemente é 
raro que assim aconteça, mas é fascinante ver uma criança 'a abrir' e, depois de 
termos acompanhado os pri meiros dias de aulas, vê-las no final do 2.º período'. 
Sem grandes preocupações com a caligrafia, "embora muitos colegas a 
considerassem importante', nunca aceitou que se recorresse aos cadernos de duas 
linhas. A letra é uma coisa própria e reflecte a personalidade. "No 3.º e no 4.º anos as 
crianças começam a desenhar as suas próprias letras, por ve zes muito pequenas; 
outras, muito grandes. Estão numa fase de afirmação de personalidade. Também há 
uma fase, a que chamamos a da borracha, em que apagam tudo o que fazem. Estão à 
procura da perfeição, e a borracha é muito usada.
Também os números encerram os seus segredos, e para Leonor Santos, que ao longo 
da sua carreira teve a oportunidade de conviver com várias reformas do ensino, foi 
importante estar a par das pedagogias que foram sendo adoptadas. "Hoje em dia a 
Matemática está a ser encarada de outro modo, estando muito mais voltada para o 
raciocínio lógico do que para a simples redução de operações." Por isso, embora tenha 
deixado de obrigar os alunos a "cantar" a tabuada, não abandonou totalmente esta 



técnica, que considera útil se bem utilizada, propondo-lhes o exercício da cantilena no 
final da aula, en quanto arrumam os livros e aguardam o toque de saída. Também não 
é crítica quanto ao uso da máquina de calcular, já que ela faz parte dos tempos 
modernos, profusamente invadidos pelas novas tecnologias. "A máquina de calcular 
faz sentido desde que a técnica da multiplicação esteja bem aprendida", argumenta, 
"mas deve ser introduzida só numa fase posterior, de consolidação dos saberes e 
técnicas da Matemática." 
Pese embora a sua convicção de que seguiu a profissão que sempre quis ter, Leonor 
admite a dúvida secreta sobre o que teria sido capaz de fazer se tivesse optado por 
outra actividade. Por isso, quando foi colocada no Ministério da Educação e teve de 
fazer coisas diferentes, percebeu que se não tivesse sido professora não teria sido 
difícil seguir outras opções. Por outro lado, estes anos que tem dedicado ao Conselho 
Executivo da sua escola têm demonstrado que possui competências múltiplas para 
além daquelas que a sua carreira comprovou. Não que esta constatação resulte de um 
arrependimento, já que está muito segura da sua escolha. Mas depois de tantos anos 
a ensinar é legítimo que a dúvida, relativamente à sua capacidade para ter escolhido 
outros caminhos, se lhe coloque. Isto, apesar de considerar que o ensino lhe deu a 
possibilidade de experimentar e desenvolver uma série de actividades de que sempre 
gostou, como o teatro ou a expressão plástica.
Com dois filhos, de 28 e 25 anos, nunca pretendeu para eles a sua profissão, antes 
preferindo deixá-los entregues às suas opções. Casada com um engenheiro 
electrotécnico a desempenhar funções de gestão, tem recebido deste ajudas 
importantes par gestão da sua escola. 'Fui percebendo como ele ultrapassava 
dificuldades e fui aplicando à minha actividade", esclarece. 
Com saudades dos últimos anos em que leccionou, sente-se grata com as visitas de 
quando em vez de alguns antigos alunos e principalmente daqueles que decidiram, em 
virtude do exemplo, seguir a sua profissão. "à imagem que as crianças guardam do 
seu professor de 1.º ciclo pode deixar marcas tanto positivas como negativas. É uma 
fase em que as crianças absorvem tudo desde a personalidade até ao modo de sentir 
do professor." 
Sem nada definido para a reforma que se avizinha, afirma, canudo, que esta não lhe 
provoca medo porque não tenciona parar. "Talvez possa desenvolver agora, com um 
pouco mais de profundidade, as vertentes de arte dramática e plástica. Mas não tentl4 
nada de concreto. Gostava de continuar ligada às crianças. Pena que sou uma pessoa 
capaz de deitar mão a novos projectos e não me vejo em casa, sentada, a ver 
televisão e a fazer tricô. Quando se começa a trabalhar com 18 anos nesta profissão, 
que é uma profissão desgastante, esta é a altura ideal para parar." 



Ir direito ao assunto 

Distantes vão os tempos em que as bibliotecas 
eram locais soturnos, pouco apetecíveis, 
pomposos e de silêncios forçados. Imponentes 
e, por isso mesmo, intimidatórias, frequentá-las 
era quase um acto de coragem. Ineficazes na 
apetência sugerida e na sedução, foram votadas 
ao abandono. As novas tecnologias impuseram-
se, e as escolas criaram os seus Centros de 
Recursos. Sem – e com – pioneirismo, as novas 
bibliotecas escolares tornaram-se locais de 
saberes múltiplos.Aqueles pelos quais os 
alunos, tenham 3 ou 18 anos, podem ter 
apetência.

ibli(o) é um conceito. Elemento de composição exprimindo a ideia de livro 
herdada da Grécia Antiga, a ele foi agregado um outro, o de teca, 
entendida como repositório ou objecto onde se guardam coisas, uma caixa, 
elementos, uma unidade de conjunto. Portanto, biblioteca é, na sua 

essência, uma palavra composta que define um conjunto uno de livros. Também os 
gregos se encarregaram de nos deixar a herança de um conceito conjuntivo a este 
respeito. Portanto, biblioteca foi, desde a Grécia Antiga e até há algumas décadas, um 
armário extrapolado, um casulo, uma casa, uma sala, enfim, um ninho de livros; 
saberes catalogados para, desse modo, se tornarem mais acessíveis. 
Extrapolemos, pois, um pouco, o conceito original. Muito antes de Gutenberg, muitos 
séculos antes e até ele, o livro era uma compilação original e manuscrita de ideias e 
construções literárias transpostas para o papel, primeiro por fiéis aficcionados; depois 
por propagadores de ideias. Morosa, a tarefa era, contudo, empenhada na sua 
determinação da criação do livro. E a biblioteca, por seu turno, um local de culto do 
saber e, também, da veneração por quem tão dedicadamente copiava a soberba 
literacia alheia. Gutenberg, através da sua impressora, criou um novo livro: aquele que, 
através da técnica da impressão por si inventada, permitia um acesso mais vasto e 
uma independência voadora das ideias. A pouco e pouco as bibliotecas ganharam uma 
nova dinâmica e expressão social. Mesmo que os letrados não fossem muitos, a sua 
leitura colectiva retirou o saber a uns tantos, para o alargar a alguns mais. 
Se a biblioteca ganhou uma nova dimensão com Gutenberg, as novas tecnologias 
fizeram o resto. Por isso, falar, pensar ou conceber uma biblioteca hoje é algo de muito 
mais vasto do que aquela memória que vamos guardando de um local silencioso e 
temerário, por encerrar uma sabedoria perante a qual o respeito e o sentimento de 
pequenez nos faziam medo. O saber deixou de ser tão douto quanto antes, porque 
hoje ele já não pertence a um mocho de óculos. Os ratos de biblioteca, encafuados na 
poeira dos livros, sempre pálidos pela falta de sol, já não existem. O saber é hoje outro 
e constrói-se múltiplo. Sabe-se o que se ouve no telejornal, o que nos dizem nas aulas, 
o que os amigos aprenderam, o que apreendemos ao navegar na Internet, o que a 
nossa experiência nos dita e, também, o que os livros nos dão. Há um conjunto de 
redes, de tecnologias, de canais, enfim, de transmissores de informação. Todos são 
válidos, todos são úteis. E a teca tem hoje de ser globalizante. A bibli(oì tem agora 
suportes diversos. A teca tem de saber enquadrá-los, englobá-los, diversificá-los. O 
papel foi o primeiro suporte. Mantém-se válido e sem ele não estaríamos onde 



estamos. Mas ele extrapolou-se. E hoje o texto já não é só matéria escrita. Mas não 
deixa de ser texto. Por isso, as bibliotecas tornaram-se arejadas, claras, luminosas, 
apetecíveis. O saber embrulhou-se assim. E as escolas, locais de aprendizagem por 
excelência, têm as suas tecas de sapiência, bíblia(o), e não só. Mas o conceito de 
biblioteca, entendida no seu primado, mantém-se válido. Flexibilizemos, pois, como o 
século XXI nos exige.

Ser biblioteca municipal hoie

"A biblioteca tem tradições 
seculares, e o que acontece é 
que ela tem hoje de ser 
diferente. Podemos chamar-
lhe outra coisa, mas não deixa 
de ser o que era."
Ana Runkel

É exactamente nesta lógica e na percepção lúcida 
desta nova realidade, que Ana Runkel, responsável 
pelas Bibliotecas Municipais de Oeiras, defende a 
ideia de que não é necessário mudar o nome ao 
espaço: o importante é mudar o conteúdo e a 
filosofia do mesmo. Chamem-se-lhes Centros de 
Recursos, Centros Culturais, ou qualquer outra 
coisa, na opinião desta técnica são bibliotecas, e se 
houve a necessidade de lhes mudar o nome, isso 
deveu-se principalmente a uma má conotação das 
mesmas. A biblioteca tem tradições seculares, e o 
que acontece é que ela tem hoje de ser diferente. 
Podemos chamar-lhe outra coisa, mas não deixa 
de ser o que era', afirma Ana Runkel, que interroga, 
sublinhando a sua ideia: "Aquilo que possuem hoje 
os Centros de Recursos não é aquilo que existe 
actualmente na Biblioteca de Oeiras?' Afinal, qual é 
a diferença entre um CR e uma biblioteca? Na 
verdade, a Biblioteca Municipal de Oeiras está em 
rede desde 199, e os seus utentes têm acesso 
gratuito à Internet desde então. Por outro lado, 
existem espaços públicos para os mais pequenos 
desde 1994/1995, e as bibliotecas municipais de 
Oeiras encontram-se equipadas com material 
informático de apoio, como PC, scanners, etc. 'Começámos a disponibilizar 
ferramentas que não acrescentaram, afinal, uma maior leitura. Apostámos nos 
computadores e chegámos à conclusão de que não chega; por isso, voltámos a 
montante.
" Através de um protocolo assinado entre o Ministério da Cultura e os municípios foi 
possível que as bibliotecas públicas se modernizassem e criassem uma rede, o que 
lhes permitiu, a partir daí, criar um corpo técnico que pode dar apoio às bibliotecas 
escolares e transferir um modelo. Por isso, desde 1992 a Biblioteca Municipal de 
Oeiras possui um projecto de apoio às bibliotecas escolares, e, segundo Ana Runkel, 
"desde então sempre estivemos abertos às solicitações das bibliotecas escolares, 
ajudámos a informatizá-las e a transpor o nosso modelo, incluindo a catalogação, e, 
posteriormente, isso implicou que repensássemos todo o espaço e o sistema. O nosso 
crescimento obrigou à alteração do sistema informático, e por essa razão ainda não 
nos foi possível fazer migrar para o exterior os nossos registos. Mas esse é um 
projecto que temos e que assim que for possível irá funcionar também com as 
bibliotecas escolares'.

Directamente dependentes das autarquias, as escolas do 1.º ciclo têm 
necessariamente merecido atenção e apoio particular por parte da Biblioteca 
Municipal. Por outro lado, ela própria criou o seu espaço destinado aos mais 
pequenos. "Se queremos fazer a mudança é necessário investir nas crianças", clarifica 
Ana Runkel, "por isso temos o nosso projecto Gente Pequena, que é um investimento 
nas crianças e que visa comprometer os pais, ]á que pretendemos, também, dar uma 
oportunidade aos adultos, que foram afastados deste processo, de poderem participar. 
A biblioteca pretende ser um agente mais que contribua para a consciência da nossa 
população". Além de darem formação, em colaboração com os Centros de Formação, 
é ainda intenção, a curto prazo, que cada biblioteca escolar do 1.º ciclo possua a sua 
página na Internet. "É uma maneira de os professores incorporarem os seus saberes", 
conclui.

Inovar e recriar espaços de saberes

O programa Escolas em Rede nasce, no Ministério da Educação, em 1996, através de 
um acordo estabelecido com o Ministério da Cultura, que decide encomendar um 
trabalho técnico sobre o que poderia vir a ser uma rede de bibliotecas escolares no 
Pais: é o relatório que resulta deste estudo, elaborado por Isabel Veiga, que o então 
ministro Marola Grilo decide entregar para aplicação, na crença de que é possível 
executar, em Portugal, uma rede de bibliotecas escolares. A coordenação da aplicação 



deste plano recai sobre Teresa Calçada, que, desde 1997, o vem pondo em prática. 
"Os ministros eram pessoas que sabiam, por experiência vivida, que a biblioteca é o 
espelho de uma escola, e eram, portanto, sensíveis a esta questão. Por outro lado, 
esta preocupação cruza-se com uma necessidade real sentida pelas escolas de alterar 
os padrões até então existentes de bibliotecas, razão pela qual começam a criar os 
chamados Centros de Recursos Educativos (CRE)", recorda Teresa Calçada. "No ME 
foi havendo alguns pro1ectos, dos quais o mais conhecido é o Projecto Minerva, que 
apoiava a introdução de audiovisuais. Os CRE passam, assim, a integrar no mesmo 
espaço diversos recursos, como o impresso, o áudio, o vídeo e os multimédia em 
geral. Com o novo programa, os recursos documentais ficam em livre acesso, com 
empréstimo domiciliário rio e acompanhamento bibliotecário que ajuda a orientar a 
utilização desses mesmos recursos; no fundo, nasce um novo conceito. A vantagem 
deste programa é essencialmente a assunção, por parte do ME, de que deve dotar 
todas as escolas, de todos os graus de ensino, de uma biblioteca." 
Para aplicar esta estratégia, o Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares promoveu 
candidaturas nacionais. Partindo do principio de que algumas já tinham a sua 
biblioteca, criou uma candidatura com apoio subsidiário destinado ao efeito, sendo 
dada prioridade às escolas que lá possuíam infra-estrutura que se enquadrasse neste 
princípio e nesta filosofia, mas que necessitavam de apoio para dar o passo seguinte. 
Desde então, anualmente são abertas candidaturas, e com base nestas, são 
escolhidas algumas tendo em conta o orçamento disponível para o efeito. 
A existência de bibliotecas municipais em diversos concelhos e a possibilidade de 
coordenação entre estas e as escolas abriu uma nova possibilidade de candidaturas, 
não já nacionais, mas, sim, concelhias. Assim, embora nos primeiros anos todas as 
escolas se tenham candidatado nacionalmente, a pouco e pouco tornou-se possível 
fazê-lo no nível concelhio, nos casos em que o município reunia condições para tal. 'A 
candidatura concelhia é orientada por concelho com o objectivo de criar, nesse nível, 
uma rede concelhia", explica Teresa Calçada. 'O objectivo é esgotar o número de 
escolas por concelho. Oeiras integra este caso. Desde 1997, tem vindo a ter escolas 
contempladas, e estamos dentro em breve em condições de criar uma rede do 
concelho." Segundo a responsável pelo GRBE do ME, este projecto passa "por um 
contacto com a autarquia, já que dela dependem as escolas do 1.º ciclo, e também 
porque se pretende vir a criar, em breve, um Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares 
(SABE), e Oeiras é um bom embrião disso.

Particularidades do 1º ciclo

"O objectivo é esgotar o 
número de escolas por 
concelho. Oeiras integra este 
caso. Estamos dentro em 
breve em condições de criar 
uma rede do concelho". 
Teresa Calçada

A gestão dos subsídios atribuídos é diferente entre 
as escolas do 1.º ciclo e as demais. A razão é 
óbvia: enquanto as primeiras dependem, em 
termos de gestão, das autarquias, as dos outros 
ciclos dependem total e directamente do ME. Por 
isso, no caso das do 1.º ciclo, as verbas destinadas 
às escolas cujo projecto foi aprovado é entregue à 
autarquia respectiva, enquanto nas outras segue 
directamente para a escola, com excepção do 
Fundo para Obras, que é gerido directamente pelo 
ME. 
Na zona da Grande Lisboa, Oeiras está 
acompanhado, em termos de rede concelhia, por 
Barreiro, Almada e Loures, Cascais, entre outros, 
mas para Teresa Calçada, é um bom exemplo e um 
concelho com o qual o seu gabinete espera poder 
em breve conseguir iniciar o SABE, pondo todas as 
escolas em rede. 
No caso das escolas que, por ausência de uma 
dinâmica de biblioteca municipal, não podem 
candidatar-se no nível concelhio, continuam a 
poder fazê-la no nível nacional, e, em substituição, 
recebem um apoio mais directo das Direcções 
Regionais de Educação, onde existem ele mentos 
especificamente destacados para ajudar na aplicação do projecto. 
"Como isto vive muito dos recursos humanos, não se compra feito. Há muitas lógicas e 
muitos saberes que têm de ser construídos; não pode ser uma coisa de amadores, tem 
de haver knowhow. As bibliotecas têm de estar organizadas e submetidas a regras. Os 
professores têm de aprender, e os funcionários, também. Não basta comprar por 
comprar, é necessário conhecer o justo equilíbrio entre todos os documentos. A nossa 
realidade é a de que as escolas têm de corresponder às actuais solicitações. A 
biblioteca é uma formadora de literais; tem de contrariar a iliteracia e tem de ter o bom 
senso de equilibrar todas as coisas", conclui. 



Uma prática exemplar 

Oeiras tem tido uma boa prática. Por isso 
mesmo, este é um concelho onde o Serviço de 
Apoio às Bibliotecas Escolares está prestes a 
funcionar e a ditar exemplo.

  

Com uma prática de trabalho com as escolas anterior à criação do projecto Escolas em 
Rede, este trouxe, contudo, no seu pacote, algo de verdadeiramente inovador: as 
escolas do 1.º ciclo. Até então, núcleos com poucas oportunidades, estas verdadeiras 
células de futuro viram, com este projecto, florescer um embrião fundamental daquilo 
que se concebe como a escola do futuro em Portugal. A biblioteca é aqui uma génese 
habilitadora. Para isso, ela começa por necessitar de um espaço, de salas que possam 
libertar-se e converter-se. E esse é, também, um passo essencial quando se pretende 
concretizar o projecto. Mas a par da disponibilização de área, também é importante 
saber como organizá-la e desenvolvê-la. Por isso, um dos materiais de fundamental 
importância editado pelo Gabinete de Redes de Bibliotecas Escolares foi precisamente 
a concepção, em jeito de proposta, de diversas possibilidades para a organização de 
um espaço de biblioteca, contemplando as zonas do conto, da expressão plástica, do 
audiovisual, da informática, da leitura, etc. A inovação do projecto teve que ver, 
também, com a filosofia de que a biblioteca é um local de múltiplos saberes acessíveis, 
e isso implica uma gestão equilibrada e correcta do espaço. Teresa Julião, a técnica 
que na Biblioteca de Oeiras tem a seu cargo a aplicação directa do projecto, vive 
entusiasmada com o muito que se pode fazer nesta área e com a riqueza de ideias e 
vontades que tem sentido entre os professores para a concretização do projecto. 
Assim que as candidaturas são aprovadas pelo ME, o que acontece, em geral, no mês 
de Junho, ela é informada, quase em simultâneo com a escola candidata. Em seguida 
entra em contacto com a escola e, em Setembro, convoca-a para uma reunião na 
Biblioteca Municipal na qual participam a directora e a responsável pelo projecto. "A 
biblioteca tem de fazer parte do Projecto Educativo da escola, e é importante que esta 
entenda que os problemas da biblioteca são pertença da escola', explica, 'até porque a 
pessoa que elabora o projecto tem de estar envolvida, embora muitas vezes, por 
razões várias, seja alguém que não transita na mesma escola para o ano lectivo 
seguinte". 
Durante a primeira reunião, na qual participam os candidatos eleitos, estão igualmente 
presentes os responsáveis das escolas que já estão no projecto, e a Biblioteca 
Municipal explica como funciona no apoio a esta área. "Fazemos o ponto da situação 
de todas as bibliotecas, das antigas e das novas', explica Teresa Julião. 'Todas 
passam por uma fase igual, que é o chamado ano zero, durante o qual há uma 
adaptação. Estes encontros começaram por ser semanais, mas no ano seguinte 
passaram a quinzenais, e decidimos fazer rotatividade: o primeiro é aqui, na Biblioteca 
Municipal, mas os seguintes vão sendo nas diferentes escolas.' Nos intervalos entre 
reuniões, Teresa não tem mãos a medir: os pedidos de auxílio chovem, principalmente 
por parte das escolas que entraram recentemente na rede, e ela desloca-se às escolas 
para ajudar a solucionar todos os problemas que vão surgindo, sendo os mais 
prementes relacionados com a organização do espaço. "Quando faço a aquisição de 
materiais, já que sou uma intermediária nesta matéria, peço os orçamentos e faço 
sugestões, mas é a escola que decide e que faz a selecção dos fundos documentais. 



Há um catálogo elaborado pelo ME com fundos documentais à escolha, e, além dele, 
sugiro que vão às editoras, que venham à biblioteca municipal, etc. Mas deixo ao 
critério de cada escola, embora sensibilizando-as para que avaliem cada livro pelos 
seus aspectos lúdico e também didáctico, já que as aquisições devem conseguir reunir 
e contemplar ambos.
" Mas se a relação é estreita com as escolas do 1.º 
ciclo, com as dos restantes ciclos as coisas 
processam-se em moldes diferentes, também por 
razões que se prendem com as competências de 
umas e outras. "As outras escolas têm outra 
autonomia e outras práticas, e como muitas delas 
já faziam parte do outro projecto da Biblioteca 
Municipal, têm, portanto, oito ou nove anos de 
trabalho, já possuem pessoas formadas, com 
noções de base quanto ao espaço e ao conteúdo, 
de forma que têm experiências diferentes. Por 
isso, procuram-nos mais para apoio relativamente 
às novas tecnologias, à organização do novo 
espaço e ao tratamento da documentação", 
explica Teresa Julião, que adianta que tanto 
professores como pessoal auxiliar têm recebido 
formação dada pelos técnicos da Biblioteca 
Municipal. Trata-se de formações credenciadas 
pelos centros de formação mas da responsabilidade da biblioteca. "Ministramos um 
programa que tem em conta as necessidades manifestadas, indo variando, embora até 
possam ser abordadas as mesmas temáticas mas com profundidades diferentes.
" Neste momento está a ser dada formação que incide na elaboração de uma página 
da Biblioteca Escolar na Internet e que vai sendo aplicada. Também os auxiliares de 
acção educativa estão a receber a sua formação. 'Temos tido o hábito de não juntar 
professores do 1.º ciclo com os dos demais ciclos porque possuem discursos e 
solicitações diferentes.
" 'Vamos caminhando", afirma. "Tem sido um processo lento, mas o que vejo nestes 
professores, que se calhar ainda estão um pouco na etapa do livro, é a de que 
começam a ter, na prática, a noção daquilo que já existe noutros países, e que é a de 
o professor bibliotecário não se limitar ao empréstimo domiciliário e às actividades de 
dinamização do espaço. O que é importante é ultrapassar a fase do saber ler e 
escrever para se passar à do saber interpretar. O professor deve ser, cada vez mais, 
um facilitado do acesso à informação.'

Um provocador pedagógico

Amália Silvestre não sabe estar quieta. Tem lá 
dentro um bichinho frenético que transporta todos 
os dias para a escola da qual é presidente do 
Conselho Executivo, a N.º 3 de Oeiras. Por isso, 
quando teve conhecimento do Projecto Rede de 
Bibliotecas Escolares não pensou duas vezes, pôs-
se a elaborar uma candidatura, pedindo, para o 
efeito, apoio à Biblioteca Municipal, e conseguiu 
que ela fosse aprovada logo à primeira. No total, 

entre obras, mobiliário e fundo documental, a sua escola recebeu um pouco mais de 
quatro mil contos. Para a ajudar a aplicá-los não necessitou de pedir a ajuda da 
Biblioteca Municipal, porque, antes disso, já esta tinha destacado quem de direito. A 
partir daí foi só fazer, puxando pela criatividade e pela vontade de avançar, 
características que lhe estão na massa do sangue e que náo lhe implicam grande 
esforço. Um arquitecto desenhou a biblioteca em função do espaço passível de ser 
disponibilizado. Depois chegaram os engenheiros da Câmara e os técnicos da 
Biblioteca Municipal, pintaram-se as paredes, adaptou-se mobiliário, e a biblioteca 
abriu com o que havia, "tornando-se um local apetecível não só para os alunos mas 
também para os professores e pessoal auxiliar', recorda.
Esta escola, que já possuía "algumas coisas' fruto de outro projecto, pôde abrir mesmo 
antes da chegada do mobiliário definitivo, graças a uma reciclagem prestidigitadora de 
algumas existências, "e ficou bonito". 

ESCOLAS DO CONCELHO EM REDE"Depois de aquilo ficar 
esteticamente apetecível 
começou a chegar o material, e 
fiquei a saber que podia haver um 
professor destacado", recorda 
Amália Silvestre, dizendo: "pensei 
num colega que já tinha estado 
aqui na escola e que possuía uma 



ESCOLAS 

EB 1 Algés n.º 1
EB Linda-a-Pastora n.º 3 (CHEUNI)
EB1 Linda-a-Velha n.º 1
EB1 Linda-a-Velha n.º 2
EB1 Oeiras n.º 3
EB1 Outurela/Portela
E81 Paço d'Arcos n.º 3
EB1 Paço d'Arcos n.º 4
EB1 Carnaxide nº 1 Sylvia Philips
EB1 Tercena
EB 2,3 Conde de Oeiras
EB 2,3 Dr. Joaquim de Barros
EB 2,3 João Gonçalves Zarco
EB 2,3 Miraflores
EB 2,3 S. Julião da Barra
EB 2,3 Vieira da Silva
EB1 Sophia de Mello Breyner
ES Amélia Rey Colaço
ES Aquilino Ribeiro
ES Camilo Castelo Branco
ES Linda-a-Velha
ES Luís de Freitas Branco
ES Miraflores
ES Quinta do Marquês
ES Sebastião e Silva

DESDE

1998
2001
1997
2001
1999
1997
1999
1998
1997
1999
1998
1998
2001
1997
2001
1997
1997
2000
2000
1997
1998
1998
1997
1999
1999

pós-graduação em Ciência 
Documental, o professor António 
Vicente". O colega aceitou, e, no 
primeiro ano, o trabalho principal 
consistiu em organizar e dar uma 
cota a cada documento existente 
na biblioteca, à qual foi dado o 
nome de Provocador Pedagógico.
Tal como acontece nas demais 
escolas que pertencem à rede e 
que abraçam a filosofia que a 
sustenta, os alunos podem 
requisitar livros pelo prazo de uma 
semana, renovável, possuindo um 
cartão de utente sem o qual s 
podem frequentar a biblioteca se 
acompanhados pelo professor.
Com uma população escolar de 
trezentos alunos, a escola já 

  

PINTADOS DE FRESCO
O 

Centro de Recursos da EB 2,3 de 
S. Julião da Barra ainda cheira a 
tinta. Integrando o conjunto de 
escolas do concelho que apenas 
em Junho último viram a sua 
candidatura ser aceite, entrou em 
funcionamento em Fevereiro 
passado, ou seja, é uma 
verdadeira novidade na escola, 
mas nem por isso menos 
frequentado do que a biblioteca 
anteriormente existente o era: 
muito antes pelo contrário. 
Segundo Isabel Perdigão, a 
responsável pelo Centro e autora 
do projecto de candidatura, a 
frequência duplicou desde então. 
Como fundo documental a escola 
recebeu 2500 contos e mais 3000 
para mobiliário, equipamento e 
obras, o que se revelou 
insuficiente, mas que foi resolvido 
pela própria DREL, que completou 
o orçamento. "A biblioteca fechou 
no dia 13 de Dezembro, e as obras 
começaram a 17. Quando o 2.º 
período começou estavam quase 
concluídas, e pudemos reabrir na 
semana de 4 a 9 de Fevereiro. No 
Verão tinha já pedido os 
orçamentos necessários, e antes 
de as obras começarem já tinha 



tomado opções e adquirido o 
mobiliário e o suporte documental', 
recorda Isabel Perdigão. Entre o 
mobiliário actualmente existente, 
as oito mesas foram herdadas da 
antiga biblioteca, tal como uma 
parte importante das estantes, e 
foram compradas cadeiras, quatro 
estantes duplas e uma simples, 
duas mesas de trabalho, mesas 
para os PC, o balcão de 
atendimento e respectivas cadeiras 
giratórias. Relativamente ao 
equipamento, e dado existir na 
escola uma sala multiusos, o 
Centro adquiriu uma fotocopiadora, 
uma gilhotinadora, uma máquina 
de plastificar e uma outra, de 
encadernar. Já anteriormente 
existiam computadores, a 
impressora e o scanner, estando 
aqueles todos em rede (são 18), e 
5 ligados à Internet. O Centro 

possui ainda aparelhagem de 
audio portátil e 2 DVD. Os volumes 
de suporte de livro ultrapassam os 
cinco mil, e muitos foram agora 
adquiridos, já que "esta escola foi 
criada para servir o 2.º ciclo 
apenas, razão pela qual grande 
parte dos livros que possuíamos se 
destinava a essa faixa etária. 
Agora, procurámos, portanto, 
compensar esta lacuna, e 
comprámos duas boas 
enciclopédias. Para me orientar na 
aquisição dos materiais passei 
muitas horas a estudar os 
existentes nas Bibliotecas 
Municipais, ouvi os pedidos dos 
professores das diferentes 
disciplinas, escolhi uma turma de 
8.’ ano à qual pedi listas de livros, 
e na Assembleia de Escola pedi o 
mesmo aos pais", conta Isabel 
Perdigão, lamentando que apenas 
os colegas tenham realmente 
correspondido à sua solicitação, já 
que pais e alunos não lhe deram 
grande ajuda. "Agora temos estado 
a fazer as cotas e a classificação, 
tendo decidido seguir o método do 
núcleo de Algés da Biblioteca 
Municipal, em vez do anterior 
método CDU, usado na maioria 



das bibliotecas, porque nos parece 
mais acessível o da Lista 
Classificada de Assuntos." Para se 
apetrechar para esta função de 
responsável do Centro de 
Recursos, Isabel fez o Curso do 
Centro de Formação na Biblioteca 
Municipal, ainda antes de a 
candidatura ser aceite pelo ME. 
"Foi muito útil, porque uma coisa é 
sabermos fazer as coisas 
intuitivamente, e outra é 
aprendermos a fazê-las. Ajudou-
me a fazer a candidatura, e como 
foi muito completo não necessitei, 
depois, de pedir muito apoio à 
Biblioteca Municipal. Mas sei que 
se necessitar de qualquer coisa 
posso contar com os técnicos de 
lá. Só ainda não o fiz por não ter 
sido necessário".



Viagem ao interior do Aqueduto de Carnaxide 

Construído por D. José I, para calar as 
vozes descontentes da população da 
freguesia, o Aqueduto de Carnaxide, 
cuja construção ficou concluída em 
1765, abasteceu de água a população 
local até há não muito tempo. 
Verdadeira réplica em ponto pequeno 
do Aqueduto das Aguas Livres, visitá-
la é uma experiência única, recheada 
de curiosidades históricas, e uma 
aventura inesquecível. 

om um quilómetro de comprimento, desde a porta de entrada - localizada 
no largo da igreja velha e não muito distante do chafariz do qual a água por 
ele transportada jorra - até à nascente que o abastece na serra de 
Carnaxide, o aqueduto que recebeu o nome da freguesia é seguramente 

uma das obras patrimoniais mais interessantes do concelho. 
Mandado construir pelo rei D. José I, para com ele satisfazer uma reivindicação da 
população da freguesia - que não se resignava por conviver com um outro aqueduto, o 
das Águas Livres, que consideravam lhes retirava a sua água sem dele beneficiarem - 
seria inaugurado 10 anos depois do terramoto e 34 após a conclusão da edificação do 
das Águas Livres. 
Abandonado durante várias décadas pelo desinteresse funcional que passou a ter em 
virtude do abastecimento de água canalizada, a sua recuperação e a sua manutenção 
t0m estado a cargo de João Figueiredo, um amante empenhado da sua freguesia e 
funcionário camarário, que além de manter o aqueduto em bom estado de 
conservação e limpeza, é ainda o cicerone mais credenciado para a condução das 
visitas que ali se efectuam. 
Passada a porta de entrada, lanternas na mão, dá-se início à descida até se chegar à 
galeria de cantaria e tecto abaulado, com cerca de dois metros de altura e 80 
centímetros de largura, através da qual corre a caleira, tapada por uma construção de 
pedra. Três clarabóias arejam o percurso de 700 metros até à mãe-de-água, uma 
edificação octogonal com 20 metros de altura, e no chão da qual assentam bancos de 
pedra corridos em torno do tanque da mina, cujo diâmetro é de cerca metro e meio. 
Com saída independente para o exterior, de fora avistam-se os respiradouros do 
Aqueduto das Águas Livres ao longo da serra de Carnaxide. 
O aqueduto prossegue por mais cerca de 300 metros, através de uma galeria 
igualmente de cantaria mas de tecto angular, com 79 cm de largura e apenas 1,79 m 
de altura, e que culmina na nascente, sem cobertura da caleira. 
O tempo que demora a percorrer é variável dependendo do número de pessoas que o 
fazem em simultâneo, sendo desaconselhável que ultrapasse as 18 mas em média, é 
de cerca de uma hora. 
Uma vez chegados ao ponto de partida, a visita conclui-se com uma inevitável incursão 
ao local onde a água brota para a população: o chafariz. Aí se poderá ler em latim: 'O 
fidelíssimo rei D. José I, liberal, magnífico e piedoso, mandou que para utilidade deste 
povo crescesse livre esta água. Ano do senhor de 1766.
 Por razões que se prendem, segundo João Figueiredo, com obras verificadas em 
1997, a água que sai da mãe-de-água em direcção ao chafariz perdeu a sua pureza, 
que, para ser recuperada, terá de passar por um processo de filtragem. No entanto, e 
apesar do anúncio bem evidenciado no chafariz que informa não dever aquela água 
ser bebida, há quem o faça. Mas não se aconselha. 



 

Entrada 
Localizada frente à igreja paroquial, a 
entrada faz-se, depois de transporta uma 
insuspeitável porta, através de um 
pequeno corredor que antecede alguns 
degraus. É neste local que a visita 
verdadeiramente se inicia através das 
explicações dadas pelo cicerone João 
Figueiredo relativamente àquilo que 
iremos ver e ao primeiro troço do 
percurso até à mãe-de-água. É também 
aqui que os olhos deverão preparar-se 
para a intensa escuridão que, apesar das 
lanternas, irá acompanhar a caminhada.

   
Primeira galeria 
Com setecentos metros de 
comprimento, a primeira galeria, que 
termina na mãe-de-água, é construída 
em cantaria e tem uma altura de cerca 
de dois metros, medindo 89 centímetros 
de largura, e acompanha a caleira. Três 
clarabóias sensivelmente equidistantes, 
e os únicos elementos do aqueduto 
visíveis do exterior, além da mãe-de-
água, deixam penetrar alguma luz e 
permitem a refrigeração do túnel, 
sempre fresco, mesmo nos dias de 
maior calor. Ligeiramente inclinada, já 
que se dirige para a serra, possui tecto 
abaulado.

 

   

 

A mãe-de-água 
No centro da sala octogonal deparamo-
nos com um tanque incrustado no solo, 
com cerca de metro e meio de diâmetro, 
ao qual chega a água da nascente e do 
qual parte em direcção ao Chafariz de de 
Carnaxide. Com bancos corridos de 
pedra convidando ao descanso, uma 
pequena escada também de pedra que 
se faz o acesso ao exterior. De fora, pode-
se então observar a imponência desta 
clarabóia, o cume da serra de Carnaxide 
e a Terra Francesa, na qual se três 
clarabóias do Aqueduto das Águas Livres.

   

 

A cúpula 
A vinte metros do tanque encontra-se a 
magnífica clarabóia octogonal, possuindo 
duas ordens de jamelões: oito maiores 
em baixo, com gradeamento do tempo do 
Marquês de Pombal, e outros tantos, 
mais pequenos, no torreão que enforma a 
carrapeta da clarabóia. Imponente, 
quando observada de fora, é 
particularmente curiosa se olhada de 
baixo pelo lado de dentro.

   



Segunda galeria
Partindo da mãe-d’água em direcção à 
nascente, uma segunda galeria, esta 
com 300 metros de comprimento e 79 
cm de largura, é mais baixa do que a 
primeira, possuindo apenas 1,79 m de 
altura, e embora também ela seja 
construída em cantaria, o tecto é aqui 
angular. A caleira, que ao longo da 
primeira galeria se encontra coberta por 
uma construção de pedra, está aqui 
descoberta.

 

   

 

O chafariz 
 Duas bicas jorram a água que da 
nascente corre pelo Aqueduto de 
Carnaxide em direcção ao Chafariz, 
localizado do lado de fora do muro que 
ladeia a igreja. Durante duzentos anos, 
este foi local de abastecimento de uma 
população que viu o seu aqueduto ser 
construído, e é independente do Grande 
Aqueduto que abasteceu a cidade de 
Lisboa. Em homenagem àquele que o 
mandou construir, uma inscrição ] no 
frontispício reza, em latim: "O fidelíssimo 
rei D. José I, liberal, magnífico e piedoso, 
mandou que para utilidade deste povo 
corresse livre esta água. Ano do Senhor 
de 1766"

 



Um quartel onde o saber ocupa lugar 

Destinada a formar elementos das 
Forças Armadas e de Segurança nas 
áreas de electromecânica, 
electrónica e telecomunicações, a 
Escola Militar de Electromecânica, a 
funcionar no quartel de Paço de 
Arcos, é a única no País a dar 
formação neste âmbito. Daqui saem 
os técnicos que irão posteriormente 
integrar as diferentes unidades e que 
terão à sua responsabilidade a 
manutenção e a reparação do 
conjunto de material desta área.

ompletando, no corrente ano, 50 anos de existência, a unidade que alberga 
a Escola Militar de Electromecânica foi talhada, desde o seu início, para ser 
o que é: uma escola. Quem passa na Marginal, ou atravessa Paço de 
Arcos, poderá nem suspeitar de que naquele quartel a instrução dada aos 

militares não passa pelo manuseamento de armas convencionais nem por outro tipo de 
treino militar, mas, sim, pela formação de elementos das Forças Armadas e de 
Segurança em áreas tão importantes como a Electrónica e as Telecomunicações, já 
que as tecnologias que originalmente lhe deram o nome que mantém deixaram de 
corresponder, na sua maioria, às actualmente existentes. A pouco e pouco, a 
electromecânica foi sendo substituída pela electrónica, e os aparelhos hoje utilizados 
pelas nossas Forças Armadas apresentam uma outra sofisticação. Referimo-nos a 
coisas tão diversas como geradores, radares, circuitos eléctricos, etc. 
Segundo o comandante Coronel Darcilio Lamelas, nos níveis de electrónica, 
electricidade e telecomunicações esta escola é a única dirigida para as necessidades 
específicas do exército, e o seu principal objectivo é a formação de futuros técnicos 
nesta área". Formado em engenharia, tal como o director de Ensino da escola, major 
Vicente, e a maioria dos demais docentes, aqui a hierarquia mi litar funciona como em 
qualquer outra unidade, embora as funções desempenhadas requeiram des tes oficiais 
uma formação específica. Afinal, aqui disparam-se saberes, mais do que tiros, e 
tratando se embora de uma escola militar, a verdade é que os pupilos são formados 
com outros objectivos e muito concretos. Deles dependerá o bom funcionamento dos 
aparelhos existentes em todos os quar téis do País, bem como daqueles que poderão 
ter de ser transportados em missões específicas, co mo as desempenhadas na Bósnia, 
ou em Timor.

Cursos com vários níveis

A escola ministra formação de componentes 
básica e específica de manutenção dos 
equipamentos ao serviço do exército. Mas não só. 
"Graças ao knowhow que acumulámos", explica o 
major Vicente, 'tanto em recursos humanos como 
em recursos materiais, nomeadamente em 
radares, mísseis, equipamentos de optrónica, etc., 
permite-nos acolher, nos nossos cursos, 
elementos das Forças de Segurança que vêem na 
nossa escola uma instituição credível e que 
dignifica a formação dos seus próprios técnicos. 
Eles possuem os seus meios, mas recorrem a esta 
escola para formar os seus técnicos."
Assim, pode frequentar esta escola pessoal militar 
em regime de voluntariado e de contrato destinado 
à manutenção nas áreas de Electricidade e 
Electrónica, Telecomunicações, Termodinâmica e 
Optrónica, Instrumentos de Precisão, Radares e 
Mísseis, e Equipamentos Aviónicos; Pessoal da 
GNR, PSP e CVP; civis das Forças Armadas; e 



PALOP, no âmbito da cooperação técnico-militar. 
Com cursos de nível II (destinados a praças) e de 
nível Ill (para sargentos), a escola ministra ainda 
formação de qualificação, ou seja, com destino ao 
aperfeiçoamento e à actualização dos técnicos já 
existentes. Os cursos de nível III, de paralelismo 
pedagógico ao 12.º ano e que se encontram 
actualmente à espera de aprovação pelo Instituto 

do 

Emprego e da Formação Profissional, têm 
a duração de três anos e permitem ainda, 
a quem os frequenta, tornar-se sargentos 
do quadro. 'Para os elementos do serviço 
militar obrigatório é necessário concorrer 
ao curso de sargentos',explica o major 
Vicente. 'Há um número limitado de 
vagas; portanto, ficam apenas os mais 
bem classificados, sendo obrigatório, 
independentemente da patente que 

possuam, que tenham o 9.‘ ano. Depois, em função das vagas existentes nas 
diferentes armas e serviços, os melhores alunos escolhem a área pretendida. Os que 
escolhem Serviço de Material ou Transmissões vêm para aqui. No fundo, serão os 
futuros técnicos de electrónica e manutenção.'
Os cursos de nível II de formação profissional e dirigem-se a praças em regime de 
voluntariado ou contratado, sendo-lhes exigida a 
escolaridade obrigatória de acordo com o ano de 
nascimento. Neste nível existem quatro cursos: 
Operador de Electrónica, Electricista de 
Instalações, Técnico de Electricidade e Electrónica 
Auto e de Refrigeração e Climatizarão. Estes 
cursos, reconhecidos pelo IEFP, poderão ser 
frequentados apenas pelos voluntários que optem 
por ficar na instituição", esclarece o major Vicente, 
acrescentando: 'qualquer cidadão que queira vir 
para as Forças Armadas e fazer carreira pode tirar 
um destes cursos." 

Instalações privilegiadas 

O nível II tem, em geral, em funcionamento entre quatro e seis turmas por ano, com 16 
alunos cada, decorrendo cada curso ao longo de um ano lectivo e com uma carga de 
1200 horas. Os de nível Ill são neste ano frequentados por 27 alunos, havendo ainda 
um número considerável de elementos a frequentar os cursos de formação contínua de 
qualificação.

Nos níveis de 
"electrónica, 
electricidade e 
telecomunicações 
esta escola é a única 
dirigida para as 
necessidades 
específicas do 
exército e o seu 
principal objectivo é a 
formação de futuros 
técnicos nesta área”.

Possuindo cerca de 13 laboratórios destinados às diferentes áreas específicas, as 
instalações da escola incluem ainda vinte salas de aulas teóricas e um anfiteatro 
destinado a palestras sobre assuntos teóricos, abertura e encerramento dos cursos, e 
a apresentação das provas de aptidão. No final do curso de nível Ill os alunos têm de 
fazer um projecto, que se baseia essencialmente na construção de um protótipo, e de o 
defender perante um júri, além de ser exposto publicamente.



'Em material e equipamento, a escola está equiparada às melhores do País em termos 
de formação profissional", realça o major Vicente, acrescentando que sempre que é 
necessário aperfeiçoar os conhecimentos de um técnico por imperativos de serviço 
específico, ou não, é aqui que os elementos das Forças Armadas os recebem. É o que 
se passa, por exemplo, com os técnicos que têm de fazer a manutenção dos geradores 
que os contigentes levam nas missões, e que aqui adquirem e reciclam os seus 
conhecimentos, por ser um material em constante evolução do ponto de vista 
electrónico.
Consciente da fundamental importância que a sua escola possui para o bom 
funcionamento do material electrónico e de telecomunicações no conjunto das Forças 
Armadas, o comandante Lameiras orgulha-se de estar à frente de um quartel onde o 
estudo e o saber substituem as armas convencionais. Por isso, faz questão de afirmar: 
'90 por cento da nossa vida aqui é a escola'. • 



Quando os pais deitam mãos à obra 

Na EB 1 de Queluz de Baixo a Associação de Pais já tem mãos a medir para as 
tarefas que surgem pela frente. Depois de todo o trabalho que foram 
desenvolvendo ao longo dos anos, a escola possui equipamento invejável, um 
refeitório a funcionar exemplarmente, um bom centro de tempos livres e um 
bem estruturado programa de actividades. Tudo em estreita colaboração com a 
direcção da escola, da autarquia e dos profissionais que ali trabalham. Uma 
parceria que tem sabido entender-se, a bem da escola, que o mesmo é dizer, 
das crianças que a frequentam.

pesar de possuir apenas cinco elementos, a direcção da Associação de 
Pais tem chegado para as encomendas. Tal deve-se não só à capacidade 
de iniciativa e de resolução dos problemas que a equipa possui, mas 
também ao facto de fazer uma boa parceria com a direcção e com os 

demais professores da escola, bem como à colaboração mesmo que em muitos casos 
pontual de muitos pais e encarregados de educação par dar apoio na solução do que é 
necessário. 
Localizada numa zona onde proliferam empresas, a escola colhe alunos oriundos de 
famílias residentes, mas também muitos outros, cujos pais trabalham na freguesia. 
Filhos, portanto, de uma população activa e com alguma capacidade de intervenção e 
participação, colaboram, em muitos casos, doando às realizações da escola a sua 
experiência profissional, ou a sua influência junto de empresas. E este último aspecto 
não é de somenos importância se tivermos em conta que uma substancial parte dos 
equipamentos que a AP conseguiu para a escola tem sido obtida através de mecenas. 
Foi precisamente através deste sistema que a associação conseguiu montar, em 
grande parte, o anfiteatro. A partir de uma sala devoluta da escola onde habitual mente 
se armazenavam materiais fora de uso, a AP arregaçou as mangas e deu-lhe uma 
nova utilidade. Com o trabalho voluntário de vários pais e encarregados de educação, 
fizeram obras, pintaram e criaram a estrutura para um anfiteatro que possui, depois de 
concluído, capacidade para 3 alunos sentados em cadeiras almofadadas e 
basculantes, projector de vídeo, ecrã de grandes dimensões, televisor, vídeo, DVD, 
CDROM, projector de diapositivos, retroprojectar, opticart e aparelhagem sonora. 
Enfim, um verdadeiro luxo obtido através de protocolos estabelecidos com empresas 
ao abrigo da Lei do Mecenato. Segundo explica Pedro Dias, presidente da direcção, 
"procuramos sempre que as empresas com as quais trabalhamos - nos dêem qualquer 
coisa'. 



Através deste mesmo sistema, a 
AP conseguiu colaborar na 
aquisição de algum equipamento 
para a sala polivalente, 
nomeadamente uma 
aparelhagem profissional com 
mesa de mistura, duas mesas de 
ténis de mesa, duas tabelas de 
basquetebol, um trampolim e 
bolas: "um material de grande 
desgaste", refere Pedro Dias. Do 
mesmo modo, o Centro de 
Recursos, que funciona num 
prolongamento do Anfiteatro, 
possui hoje 14 computadores pessoais, todos em rede e ligados à Internet, duas 
câmaras preparadas para videoconferência, e biblioteca. "Também equipámos a escola 
com duas antenas de televisão, para que esta possa ser vista em todas as salas, com 
quadros de porcelana e de material de desenho, e as casas de banho possuem todas 
saboneteiras líquidas, rolos de papel 'jumbo' e caixotes. No essencial, na nossa escola 
nada falta. Tudo aquilo que os professores pretendem, por ser necessário, nós vamos 
arranjando", afirma o presidente da direcção da AP com a satisfação que lhe é 
merecida.
Uma outra área na qual a AP faz questão de meter a colherada, e não só, é o refeitório, 
já que é da sua inteira responsabilidade, tendo para o efeito contratado três 
funcionários uma cozinheira e duas ajudantes. "A compra dos géneros é feita pela 
cozinheira sob o nosso controlo e nos locais por nós estabelecidos. No início tivemos 
um médico nutricionista que nos elaborou ementas para quatro meses e que agora 
vamos aplicando. A autarquia dá-nos um subsídio que corresponde à diferença entre 
aquilo que as crianças pagam e aquele que está estabelecido ser o custo real de cada 
refeição. Somos a única escola do concelho onde o refeitório é da responsabilidade 
total da AP, mas nós preferimos assim, porque deste modo temos o controlo directo 
sobre a qualidade dos alimentos", esclarece Pedro Dias. 
Preocupação da AP é a de que todas as crianças tenham acesso às diversas 
actividades que a escola desenvolve festas, visitas de estudos, Centro de Tempos 
Livres, refeições independentemente da sua condição económica. Para isso, sempre 
que o rendimento familiar não permite o pagamento estabelecido, a AP complementa. 
'Cada caso é um caso, e o contexto de cada criança é tido em conta. Para nós, todos 
os alunos têm os mesmos direitos e nenhuma criança fica sem uma determinada 
actividade por não ter dinheiro. Arranjamos sempre maneira de resolver a questão."
Grande motivo de satisfação para a AP é o facto de desde há dois anos o pré-escolar 
ter passado para a responsabilidade do Estado, já que, até aí e desde cinco anos 
antes, foi a AP que decidiu abrir uma sala destinada para o efeito. "Contratámos uma 
educadora de infância e uma auxiliar. O Jardim de Infância foi funcionando sob a nossa 
responsabilidade, mas depois de grande insistência conseguimos que se tornasse 
oficial.Como foram destacadas uma educadora e uma auxiliar, decidimos manter a 
nossa e colocá-la no CTL e no acompanhamento do almoço", recorda Pedro Dias. O 
CTL, que funciona há cinco anos, proporciona educação física, actividades desportivas, 
expressão plástica, informática e visitas de estudo, actividades estas incluídas no preço 
mensal pago pelas crianças que o frequentam, e ainda, sendo pago à parte, música, 
inglês, praia na primeira quinzena de Julho, e natação, funcionando entre as 7.30h e as 
19.30h. 
Além de tudo isto, a AP encarrega-se ainda da organização de festas; colabora nas 
visitas de estudos; relançou, em conjunto com a direcção da escola, o jornal O Júnior; 
editando ainda, em iniciativas pontuais, outro tipo de materiais de interesse. 
"Na nossa escola", faz questão de sublinhar Pedro Dias, 'a relação entre a AP e a 
direcção da escola tem sido sempre muito boa. Sempre que temos reuniões na 
Câmara levamos alguém da escola mesmo que a reunião seja s connosco. Assim 
falamos todos em uníssono para o mesmo lado, e evitamos estar a fazer os mesmos 
pedidos repetidamente.' 

 



O RELATIVISMO CULTURAL 
E O PROCESSO EDUCATIVO 

A ANTROPOLOGIA SOCIAL NO CONTEXTO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

LUÍS CARLOS DOS  SANTOS*

1. O RELATIVISMO CULTURAL 

A Antropologia Social é ainda uma jovem ciência social. É a partir de 1922, com 
Bronislaw Malinowski, que o estudo das sociedades 'outras", as sociedades ditas 
tecnologicamente menos desenvolvidas, conta com uma metodologia de análise 
precisa: a observação participante. Desde essa altura que a parte da Antropologia que 
estuda a organização das sociedades humanas tem feito uma abordagem sistemática, 
um pouco por todo o mundo, da grande variedade de povos e raças que nele 
coexistem. 
Como sabemos, embora a Antropologia Social se tenha formado como ciência a partir 
do estudo das sociedades ditas "primitivas", passe o erróneo conceito, já há muito que 
os Antropólogos se viraram também para o estudo das suas próprias sociedades. 
Utilizando o método comparativo, ou seja, comparando entre si os inúmeros grupos 
sociais estudados, e concluindo da grande diversidade de formas através das quais os 
grupos humanos se organizam para viver, seja na política, no parentesco, na religião 
ou na economia, a Antropologia chega à universalidade da ideia de diversidade cultural 
ou de relativismo cultural. 
A ênfase posta pela Antropologia na generalização científica do relativismo cultural tem 
contrariado, absolutamente, algumas das teorias e ideologias mais radicalmente 
etnocêntricas como têm sido algumas ideias e práticas racistas, xenófobas, 
colonialistas ou de fundamentalismo religioso, que têm sustentado algumas das 
páginas mais negras da História da Humanidade. 
Os Antropólogos vêm, assim, dando conta das diferenças das sociedades que 
estudam, evitando toda e qualquer apreciação de umas em favor de outras. 
A ideia de diversidade cultural não tem sido só utilizada pela Antropologia para 
assinalar a existência de diferentes formas de organização social. Podemos dizer que 
no interior de uma mesma sociedade as formas de viver também diferem conforme, 
por exemplo, se vive num meio rural ou num meio urbano, se pertence a determinada 
raça, sexo, classe, profissão ou religião. E, se com a crescente Globalização, temos 
vindo a assistir a uma homogeneização económica um pouco por todo o mundo, 
também é verdade que as sociedades humanas se têm transformado em espaços 
cada vez mais multiculturais. 
Este novo mundo traduzido na metáfora da 'aldeia global", com as suas novas 
realidades da informação e da comunicação, vai-se transformando, cada vez mais, 
numa imensa rede de espaços multiculturais, onde se deverão assinalar fortes 
assimetrias de desenvolvimento entre países e regiões. 
Hoje, como ontem, tem-se assistido por parte das grandes potências económicas, à 
reprodução de relações de dominação económica, neocoloniais, para com os países 
menos desenvolvidos, não isentas de responsabilidades face a uma explosão social 
crescente, e causando ainda mais o fosso existente entre países ricos e países pobres. 
Hoje, como ontem, a compreensão e a operacionalidade dos conceitos da diversidade 
cultural/relativismo cultural/multiculturalidade pelas Ciências Sociais deverão contribuir 
mais ainda para uma maior aproximação entre os povos, despoletando políticas 
efectivas na área dos direitos humanos, proporcionando hipóteses para maiores 
equilíbrios na distribuição das riquezas, reduzindo as diferenças entre pobres e ricos 
em caminho de uma maior justiça social, diminuindo distâncias ás intolerâncias raciais 
e religiosas, numa manifestação pacífica de viver juntos.

2. O PROCESSO EDUCATIVO 

O processo educativo constitui uma das partes de qualquer estrutura social. Qualquer 
sociedade humana contempla em si um sistema educativo que assista à reprodução 
social. Graças à educação,, a cultura passa de um indivíduo para outro, de uma 
geração para a geração seguinte. O longo perlado de maturação não tem outro fim que 
o completar as estruturas físicas e mentais da criança, de acordo com o meio em que 



se insere, isto é, das necessidades específicas que este lhe impõe. O processo 
educativo vai condicionando a criança ao grupo em que está inserida, dando-lhe ao 
mesmo tempo aptidões capazes à sobrevivência. Desde que nasce, uma criança vai 
apreendendo as categorias sociais através de grupos sociais cada vez mais alargados: 
o grupo doméstico, família, vizinhos, grupos de pares, escolarização ou não, meios de 
comunicação.
Em suma, entendemos por processo educativo a necessidade de transmissão de uma 
memória colectiva.
Ainda utilizando o método comparativo, à boa maneira da Antropologia Social, 
podemos comparar de uma forma generalizada, recorrendo ao património teórico da 
Antropologia, as diferentes características que assume o processo educativo quando 
se analisam sociedades mais tradicionais, ou quando se analisam as sociedades 
modernas. 

Nas sociedades tradicionais 

●     o processo educativo é, muitas vezes, feito através de uma cultura oral;
●      é, antes de mais, a genealogia e a hierarquia que determina o lugar do iniciado 

na rede de relações sociais;
●      existem grupos de iniciação separados da família, onde os jovens são 

treinados em várias actividades, aprendendo cada um uma parte da totalidade 
do saber do grupo.

●     Aqui, o processo educativo é mais prático e menos violento. 

  Nas sociedades modernas 

●     uma parte do saber do grupo é transmitido oralmente família,vizinhos...); 
●     os novos membros são retirados do lar para serem ensinados na escrita, na 

leitura e no cálculo para obterem habilitações naquilo que cada um conseguir; 
●     a criança é muito cedo afastada dos pais para ficar ligada ao ensino, longe da 

vida quotidiana. O professor é o responsável pela passagem do conhecimento 
erudito à próxima geração.

●     Aqui, o processo educativo é menos prático e mais violento.

3. UMA PEQUENA SÍNTESE 

No primeiro caso, o processo educativo funciona estritamente ligado à vida cultural, 
mas é extremamente forte. Por  um lado, faz a subordinação do indivíduo ao grupo e 
às suas normas e, por outro, prepara a substituição das pessoas que desaparecem, 
mas cujas habilidades é preciso resgatar para a memória social.
No segundo caso, a escola e o professor são unificadores da história e da cultura em 
prole da produção. O professor é a parte do ensino que deve 'apagar" a mente cultural 
para incutir nos alunos o saber oficial.
A Antropologia Social revela-nos que a experiência cultural da criança, adquirida entre 
os seus pares, parece 'ser algo esquecida" quando esta entra na escola. Será algures 
entre o mundo imaginário da criança, os seus jogos e as suas brincadeiras, de acordo 
com a respectiva matriz cultural, e o mundo abstracto da gramática e da aritmética que 
nos deveremos situar. Estamos perante uma relação, este confronto da criança entre o 
mundo cultural e o mundo da escola, que deverá merecer a nossa particular atenção.
Os dias de hoje vêm-nos revelando uma crescente transferência do processo 
educativo da família para a escola, assistindo-se, simultaneamente, a uma crescente 
importância de questões advindas da referida Globalização, com escolas cada vez 
mais multiculturais. Temo-nos defrontado, nos últimos anos, com todo um conjunto de 
novas temáticas relacionadas com uma cada vez maior massificação do ensino:  salas 
de aula mais multiculturais; sucesso/insucesso escolar; maior igualdade de 
oportunidades no acesso à escola e ao saber para crianças de diferentes estratos 
sociais; e, consequentemente, maior igualdade de oportunidades nos acessos ao 
mercado de trabalho.
A necessidade de uma constante reorganização dos sistemas de ensino tornou-se, 
absolutamente, numa questão da ordem do dia; daí as inúmeras reformas educativas 
que se têm sucedido, todavia, sem que os resultados obtidos sejam os mais 
promissores.
Ainda e sempre deverão ser a prevalência dos direitos humanos, a dignificação dos 
indivíduos, a melhoria da qualidade de vida e o avanço da consciência colectiva, que 
nos deverão guiar. 

*Professor na Escola Superior de Educação  Instituto Politécnico de Setúbal



Reflexão pretende passar a ser um espaço de tribuna aberto aos professores 
interessados em publicar nas nossas páginas os seus textos teóricos. Para tal, 
aguardamos que enviem para a nossa redacção os vossos trabalhos, ficando à 
responsabilidade da Sumário a sua publicação, desde que enquadrados no espírito e 
filosofia desta secção e da nossa revista.
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ÁGATA MIDÕES 

Onde se fala de gatos...Z 

Para a Salomé

h, Mãe, quero um gato! Vá lá, Mãeeeeeeee ... !". E pronto. Instala-se o 
drama: de um lado os argumentos racionais - 'o espaço cá em casa não é 
muito, ao menos se tivéssemos um quintal" ou 'pois, pois, e quando formos 
de férias, quem é que dá de comer ao bicho?' -, do outro lado, as lágrimas 

amargas da sua Mafalda, as birras monumentais do seu Francisco, os 'beicinhos' 
insistentes da Ana Alice ou os silêncios castigadores dos gémeos Catarina e Bernardo. 
Numa segunda fase, lá vamos nós, pela calada, comprar o livro Como Cuidar do Seu 
Gato (101 Sugestões), que nos alicia para as maravilhosas vantagens da posse destes 
felinos domésticos, venerados desde o Antigo Egipto, e que nos inicia na arte de 
escolher um companheiro ronronante de quatro patas. 
No manual vem tudo aquilo que precisamos saber sobre estes parentes próximos dos 
leões, tigres e outros gatos selvagens. Desde a sua escolha - de raça? sem raça? de 
pêlo curto? comprido? adulto? cria? - passando pelos cuidados a ter - treino, higiene, 
alimentação, brincadeiras, vacinação, primeiros socorros, perigos, e pelas 
características 'psicológicas" deste animal de estimação independente e orgulhoso. 
Ainda não totalmente convencidos das vantagens pedagógicas da aquisição de mais 
um elemento para a família, prosseguimos na nossa pesquisa bibliográfica. "Deixa lá 
ler uns contos'. As Melhores Histórias de Gatos são uma antologia de textos, publicada 
pelas Edições ASA de, entre outros, Emile Zola, Patrícia Highsmith, Mark Twain, 
Rudyard Kipling e Doris Lessing. 
Enchem as páginas da colectânea, histórias como a do gato angorá, mimado pela sua 
dona, mas que só sonhava deixar o aconchego do lar e escapulir-se pela janela 
entreaberta, fugindo para os telhados vizinhos em busca de aventuras. Histórias como 
a da gatinha Liliane, companheira de um bêbado e como ele amante de whisky, ou a 
da gata gorda, que, com uma devoção cega, escolta um soldado pelas trincheiras da II 
Guerra Mundial. Animados, rumamos ao encontro de dois escritores sul-americanos 
que também escreveram sobre os felinos de que aqui falamos. O Gato Malhado e a 
Andorinha Sinhá, de Jorge Amado, com o subtítulo 'uma história de amor", foi escrito 
em Paris, em 1948. O mestre baiano presenteou o seu filho com esta fábula, quando 
ele completou um ano de idade. O texto, perdido primeiro e reencontrado mais tarde, 
só foi publicado trinta anos depois. "Nas profundas do passado, quando os bichos 
falavam', vivia num parque o Gato Malhado, de "olhos pardos (...) feios e maus (...) 
corpanzil forte e ágil, de riscas amarelas e negras". Nas redondezas, este gato de meia 
idade, era detestado pelos seus vizinhos animais, pela sua especial tendência para 
derrubar flores, arranhar os focinhos dos cães ou roubar ovos dos ninhos.
A desmistificação do escuro (de que todos os meninos têm receio) e que afinal vive 
dentro de nós, cheio com os nossos próprios medos, é dada por Mia Couto com uma 
enorme ternura.

Mas quando a Primavera entrou pelo parque dentro, "num espalhafato de cores, de 



A desmistificação do escuro 
(de que todos os meninos têm 
receio) e que afinal vive dentro 
de nós, cheio com os nossos 
próprios medos, é dada por 
Mia Couto com uma enorme 
ternura

aromas, de melodias', o impensável aconteceu. 
Malhado apaixonou-se pela bela e gentil Andorinha 
Sinhá. Culpa da Primavera? As conversas de 
Malhado e Sinhá, atravessaram aquela estação do 
ano e os passeios dos dois, ele correndo na erva 
verde, ela voando pelo azul do céu, prosseguiram 
Verão fora. Tão companheiros e cúmplices, que 
Malhad murmurou: ' Se eu não fosse um gato, te 
pediria para casares comigo...". Só que, desde que o mundo é mundo, às andorinhas é 
proibido casar com gatos, por serem inimigos irreconciliáveis.
O chileno Luís Sepúlveda, por seu turno, conta-nos a História de Uma Gaivota e do 
Gato Que a Ensinou a Voar, apelando à criança que cada um de nós guarda dentro de 
si. No porto de Hamburgo, era uma vez um gato grande, preto e gordo, Zorbas, que se 
viu escolhido por Kengah, uma moribunda gaivota, apanhada por uma maré negra de 
petróleo, para tomar conta do ovo que acabara de pôr. Do "ovito branco com pintinhas 
azuis', nasce, ao fim de vinte terríveis dias de choco para o gato, uma gaivotinha, que 
rapidamente o chama de 'mamã' Ditosa, rodeada do carinho dos gatos do porto, 
cresce depressa, tornando-se numa "esbelta gaivota de sedosas penas cor de prata'. 
Com a ajuda indispensável dos seus amigos Secretário, Sabetudo, Barlavento e 
Colonello, e de uma enciclopédia, o gato Zorbas consegue cumprir as suas promessas 
de cuidar da avezinha e ... ensiná-la a voar! Tarefa tanto mais difícil porquanto, como 
todos sabemos, os gatos não voam, e, para além disso, a jovem gaivota teimosamente 
insistia não querer ser um pássaro, mas sim uma gata.
Estas duas fabulosas narrativas centram-se nas relações (pouco prováveis no reino 
animal) entre gatos e pássaros, e têm ainda em comum a particularidade de serem 
ilustradas, a cores, por Carybé, no caso do livro de Jorge Amado, e a preto e branco, 
por Simona Mulazzani, que nos dá um Zorbas tão gordo, como o idealizado por 
Sepúlveda.

No entanto, para mim, o campeão da poesia, escrita e visual é O 
Gato e o Escuro, de Mia Couto, com desenhos magistrais de Danuta 
Wojciechowska. Ignoro se esta incursão de Mia Couto pela literatura 
infantil, a pedido de uma revista, possuía inicialmente a participação 
da ilustradora, mas julgo poder dizer-se, que as aventuras de 
Pintalgato, 'nessa linha onde o dia faz fronteira com a noite', são 
indissociáveis da visualização onírica que ela nos proporciona.
Esta é a história de um gatinho amarelo, às malhas e às pintas e da 
sua trespassagem para preto, depois de um mergulho bisbilhoteiro 
no para lá do poente. A desmistificação do escuro (de que todos os 
meninos têm receio) e que afinal vive dentro de nós, cheio com os 
nossos próprios medos, é dada por Mia Couto com uma enorme 
ternura. A ternura de quem é um apaixonado por gatos, escolhendo 
para nome artístico Mia.

Este texto poderia ter começado com um "Oh, Mãe, quero um cãooooo!". Mas 
confesso que tenho um certo receio daqueles animais. Para além disso, de repente, 
não me lembrei de livros cujas personagens fossem "o melhor amigo do Homem".
Mas, se por um acaso pouco provável, o seu filho Guilherme, lhe exigir a companhia 
diária de um burro (que, como se mete pelos olhos dentro de toda a gente, menos 
pelos dos nossos próprios pais, pode dormir perfeitamente na varanda...) ofereça-lhe 
Platero e Eu, de Juan Rámon Jimenez. Ou se a sua neta Joana insistir que era "coai' 
ter uma raposa a deambular pelo apartamento de três divisões em que vive, leia-lhe O 
Principezinho, de Antoine de SaintExupéry.
'Então, mãe, quanto ao assunto do gato?! 'volta a perguntar a Ana Alice. Tento 
negociar: "E se forem antes dois peixinhos vermelhos?". 'Pois, sabes o que é, mãe, é 
que vi no Centro Comercial umas Iguanas verdes... liiindas...'. 

"Socorro!!!'. Será que agora vou ter que pesquisar livros sobre Iguanas?! • 

1. Este texto foi inspirado no título de um livro para crianças Eu Quero um Gato, de Tony Rass, Editorial 
Presença, 1991, sem o qual não teria sido escrito. 



TSagração da PrimaveraZ 

1 Caderno com lápis Girare da Nava Design por 7,87 € na Papelaria 
Triformato. 2 Bloco espiral 5,99 € na Loja Casa. 3 Flor de post-it 
autocolante com esferográfica em forma de insecto por 17,20 € na 
Sempre em Festa. 4 Mola borboleta 7,35 € na Sempre em Festa.  5 
Argolas na Casa Alegre por 6,40 €  6 Velas com flor 2,99 € na Loja Casa.



TSagração da PrimaveraZ 

1 Organizador com capa em tecido da Nava Design por 58,95 € na 
Papelaria Triformato. 2 Estojo por 12,90 € na Zara. 3 Caderno de notas 
2,97 € na Loja Casa.. 4 Copo para as molas 1,62 € na Loja Casa.  5 T-
shirt de manga comprida por 12,90 € na Pull & Bear.  6 Porta-moedas 
4,95 € na Fantástico.



Orquestra Metropolitana nas escolas do concelho 

No âmbito de um protocolo 
estabelecido entre a Orquestra 
Metropolitana de Lisboa e a 
Câmara Municipal de Oeiras 
realizaram-se ente Animações 
Escolares, durante o ano lectivo 
2001/02, com o objectivo de 
proporcionar aos alunos das 
escolas públicas do 1º ciclo o 
contacto com os músicos que 
integram uma orquestra e a 
audição de excertos de algumas 
peças musicais. Em articulação, 
as Divisões de Educação e de 
Cultura e Turismo tiveram à sua 
responsabilidade a realização 
destas Animações cujo aspecto mais positivo do ponto de vista das escolas foi o de 
terem contribuído para despertar e incentivar as crianças para o gosto pela música. 
Antes de cada Animação as escolas receberam um folheto enviado pela OML sobre a 
sua actividade e os instrumentos por si utilizados, para, com este suporte, os 
professores melhor poderem preparar a participação dos alunos. Por outro lado, uma 
técnica da Decisão de Educação explicou às crianças o que iriam ver e como iria 
decorrer a animação, sensibilizando-os ainda para o comportamento a terem. Durante 
a animação, dois ou três músicos familiarizam os alunos com os instrumentos, em 
geral de cordas, respondendo ainda às questões levantadas e exemplificando os 
acordes que deles se podem retirar. 

Ultrapassar os muros da escola 

Integrado no seu projecto educativo, a EB 1 nº 2 
de Linda-a-Velha subordinou o intercâmbio cultural 
da escola, durante o ano lectivo 2000/01, às 
temáticas A Cidade e a Aldeia e Portugal na 
Europa. Nesse âmbito, a escola ultrapassou os 
muros da escola e estabeleceu parcerias com a 
EB1 da aldeia de Igreja Nova do Sobral, no 
concelho de Ferreira do Zêzere, e com a Escola 
da Associação Portuguesa de Cergy, em França. 
No decurso deste Intercâmbio Cultural, os alunos 

visitaram a Aldeia de Igreja Nova, a Vila de Ferreira do Zêzere e a Barragem de 
Castelo de Bode. Uma visita de estudo que além de proporcionar a criação de 
amizades permitiu ainda aos alunos o conhecimento in loco de outros ambientes e 
vivências, salientando-se a paisagem das margens do Zêzere. 

Exposição das Escolas Verney 



Assinalando o 7º aniversário da Verney, irá ser 
inaugurada, no próximo dia 20 de Maio, a 
exposição do projecto "Escolas/Verney", no 
espaço da Livraria/Galeria Municipal de Oeiras e, 
a 23 de Maio, na Fundação Marquês de Pombal. 
Constituída pelos trabalhos realizados pelos 
alunos do projecto, estes foram inspirados nas 
diversas exposições que, ao longo do ano lectivo 
transacto, estiveram patentes na Livraria/Galeria 
Verney, nomeadamente, a de escultura e 
fotografia de Óscar Guimarães, a de pintura de 
Lucilia Moita e a obra literária de Yvette Centeno, 
a obra do pintor Lázaro Lozano e ainda a do 
professor/escultor António Vidigal e das escritores 
Helena Marques e Margarida Gonçalves Marques. 
Já no seu quarto ano, este projecto, que foi 
lançado por Luísa Galvão, integra a EB1 Oeiras 
nº1, a EB1 Oeiras nº 3, a EB 2,3 Conde de Oeiras, a EB 2,3 S. Julião da Barra e a 
Secundária Sebastião e Silva. 

Jovens deputados por um dia 

No âmbito do projecto "A Escola e a Assembleia", a Sala do 
Senado da Assembleia da República será, no próximo dia 11 de 
Junho, palco da Vlll Sessão parlamentar. Segundo a coordenadora 
desta iniciativa, Julieta Sampaio, "este projecto tem sido muito 
valorizado pelo empenhamento dos jovens, professores e autarcas, 
constituindo-se já como uma referência da importância que a 
Assembleia da República reconhece à participação cívica dos 
jovens". Desta vez, um dos jovens "deputados" escolhidos pelo 
círculo de Lisboa frequenta a EB 2,3 de Caxias, ao qual se deseja 
boas, felizes e oportunas intervenções. 

JProjecto Comeniusa 

No âmbito do Projecto Comenius, decorreu, no passado mês de 
Abril, um Encontro de Coordenação, na Escola Secundária Amélia 
Rey Colaço, que reuniu participantes de escolas de vários países da 
Europa, nomeadamente da Alemanha, Espanha, Hungria e Irlanda, 
além da escola portuguesa anfitriã. A principal finalidade da reunião 
foi a elaboração da programação de actividades a desenvolver no 
ano lectivo de 2002/03, tendo contado com o apoio logístico da 
Câmara Municipal de Oeiras.

 



Por uma educação de raiz comunitária 
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entrada no novo milénio é titulada por inúmeras 
interrogações. 
O progresso científico e tecnológico dotou-nos 
de novas maneiras de produzir riqueza, de 

novos modos de organizar o trabalho, de novas 
configurações de vida e de compreensão das suas pulsões 
íntimas. 
As sociedades e as cidades vivem sob o paradigma da 
complexidade. Tudo interactua com tudo e nada do que se 
passa no mais ínfimo recanto da humanidade é indiferente 
à comunidade internacional. O exercício da cidadania vê-
se tomado de crescente exigência. 
O mercado, com o seu imparável dinamismo, domina a 
ordem internacional. Economias, negócios, relações de 
poder, áreas de influência cultural, movimentos migratórios, 
alianças e parcerias, tudo se encontra subordinado ao jogo concorrencial de forças de 
mercado e à competitividade de factores estratégicos. 
Os media produziram a morte da distância e do tempo. O mundo é, hoje, globalmente 
síncrono apesar de profundamente assimétrico. Na esfera dos valores e da ética reina 
a inquietação. Implodem os códigos éticos "locais" ou privativos para dar lugar a uma 
ordem marcada por valores partilhados a nível planetário. As consciências são 
crescentemente reféns de um relativismo moral que nega a importância de referenciais 
permanentes e tudo subordina a meras valorações conjunturais ou de conveniência. 
A história demonstra que, em épocas de mudança intensa e de ascenso das 
incertezas, é essencial a função educativa. Não porque dela se possam esperar todas 
as respostas; mas porque é na educação que reside a arte da formulação das 
perguntas necessárias e a sublime missão de dotar as pessoas, cada pessoa 
individual, dos meios para buscar as respostas que os tempos exigem. 
A Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 267º, dispõe: 
"1. A Administração Pública será estruturada de modo a evitar a burocratização, 
aproximar os serviços das populações e a assegurar a participação dos interessados 
na sua gestão efectiva, designadamente por intermédio de associações públicas, 
organizações de mora dores e outras formas de representação democrática. 2. Para 
efeito do disposto no número anterior, a lei estabelecerá adequadas formas de 
descentralização e des concentração administrativas, sem prejuízo da necessária 
eficácia e unidade de acção da Administração e dos poderes de direcção, 
superintendência e tutela dos órgãos competentes." Ora, o princípio da 
descentralização administrativa, num Estado de direito democrático, encontra tradução 
na existência de autarquias locais e num correcto equilíbrio entre funções prestativas 
exercidas prioritariamente a nível local e reguladas subsidiariamente a nível central. 

Em épocas de 
mudança intensa e de 
ascenso das 
incertezas, é 
essencial a função 
educativa.

Em consonância com esta filosofia, a Lei de Bases do 
Sistema Educativo, Lei nº 4/8 de 14 de Outubro, estabelece 
no seu artigo 45º: "1. O funcionamento dos 
estabelecimentos de educação e ensino, nos diferentes 
níveis, orienta-se por uma perspectiva de integração 
comunitária, sendo, nesse sentido, favorecida a fixação local 
dos respectivos docentes.
 2. Em cada estabelecimento ou grupo de estabelecimentos de educação e ensino a 
administração e gestão orientam-se por princípios de democraticidade e de 
participação de todos os implicados no processo educativo, tendo em atenção as 
características especificas de cada nível de educação e ensino".

É o município o actor incontornável de animação e de congregação de escolas, 
professores, pais, instituições culturais, sociais e económicas, lideranças 
comunitárias e boas vontades em torno de projectos educativos com 
especificidade e saber locais.

Os últimos 200 anos caracterizaram-se no mundo ocidental, em matéria de educação, 
pela criação de sistemas nacionais de ensino, geridos centralmente por gigantescas 



máquinas burocráticas, padronizadas, estatizadas e inspiradas no modelo industrial de 
produção. Assim aconteceu em Portugal. 
Os próximos anos verão a emergência de um paradigma diferente. A educação surge 
como um serviço e não como indústria. A diversidade de modelos prestativos e a 
pluralidade de prestadores será compatível com a fixação de referenciais por nível 
educativo. As comunidades locais ver-se-ão investidas em responsabilidades muito 
maiores de orientação, gestão e controle das suas instituições de ensino. 
No estudo estratégico sobre o futuro da educação em Portugal, recentemente 
divulgado, que desenha cenários para 2020 contemplámos sete prioridades de política 
pública para os próximos anos. Entre essas prioridades conta-se a: "Devolução 
decidida de responsabilidades de governo e gestão dos centros educativos para a 
esfera local e regional, habilitando para o efeito as respectivas comunidades de 
pertença e incentivando a iniciativa e participação sociais para as tarefas da educação, 
numa perspectiva de encorajamento da diversidade institucional, da coexistência livre 
de modelos alternativos e da emergência de centros abertos e flexíveis de 
aprendizagem". 
Neste quadro, avulta o papel motor das autarquias locais que a Câmara Municipal de 
Oeiras tão sabiamente tem sabido protagonizar. De facto, é o município o actor 
incontornável de animação e de congregação de escolas, professores, pais, 
instituições culturais, sociais e económicas, lideranças comunitárias e boas vontades 
em torno de projectos educativos com especificidade e saber locais. 
O apoio à emergência de comunidades educativas fortes e competentes para assumir 
as responsabilidades históricas de desmassificar o ensino em Portugal é um desafio 
verdadeiramente estratégico e apresenta-se como tarefa indeclinável do novo ciclo que 
aspiramos ver concretizado no mais breve espaço de tempo.
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