
O AVÔ DA SOFIA 
  

 1.    Falávamos de Camilo Castelo 
Branco, ao balcão da sala de profes-
sores, entre cafés mínimos, torradas 
anorécticas, bolos-de-arroz hifeniza-
dos. A Sofia foi à família buscar uma 
definição lapidar do escritor românti-
co: “O meu avô adorava-o. A minha 

avó odiava-o." 

2.    Explicou-nos a seguir que a pre-
ferência do avô Francisco nascera do 

seu pendor sentimental e de uma 
certa erudição. Já a aversão da avó 

Carolina tinha a ver com os sussurros 
hieráticos de um certo padre Ansel-
mo, que desaprovava os temas, os 
conteúdos e até as biográficas cir-

cunstâncias do autor. 

3.     Durante o casamento de Francis-
co e Carolina, Camilo fora figura proe-
minente na estante da sala, não obs-

tante os suspiros e trejeitos azedos da 
avó católica. Morto o marido, triunfou 
a Inquisição minhota – e a obra cami-

liana lá foi toda para a fogueira do 
pátio traseiro. A avó duraria ainda 

mais dez anos. Do padre não reza a 
crónica. Amén. 

4.     Soube, depois, a Sofia que a 
história não acabara ainda aqui. Um 

livro conseguiu escapar à fúria das 
chamas e das litanias clericais. Digo-  
-vos como, nos parágrafos seguintes. 

5.     Um primo da Sofia, assistente 
social, veio a dar de caras com um 

opúsculo muito bem conservado, 
numa casa próxima daquela onde 

viveram os avós. Esta casa pertencia 
a uma senhora muito velha, professo-

ra reformada, que nunca casara e a 
quem não se conhecia família viva. 
Aos setenta, a Dona Marília deixara 

de andar. Aos oitenta, sofria de 
Alzheimer e de incontinência. Aos 

noventa, precisou de assistência vinte 
e quatro horas por dia. De modo que 

foi para o Lar da Santa Casa da Mise-
ricórdia. 

[P.08]                   
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DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA 

Equipa da Biblioteca Escolar: 
Professores: Clara Póvoa, Esmeralda Rodrigues, José Paixão e Paulo Melo. 
Funcionários: Conceição Sacarrão e Fernanda Cravo. 
Professores Colaboradores: José Coelho, José Ramalho e  Lorival Parente. 
Colaboração neste número: 
Professores: Ana Silva, Joaquim Jorge, Madalena Toscano e Maria Manuel. 
Alunos: Ana Matilde, Cátia da Ângela, Joana Santos, Lúcia Moleiro, Maria João e 
Tiago André. 
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EDITORIAL    
Embarcamos hoje, mais uma 

vez, nesta viagem anualmente 
renovada, numa nau em bus-
ca de um sonho…  

Com o infinito como patamar 
e o Hoje como limiar, abarca-
mos, nesta publicação, vonta-
des e pensamentos soltos, 
dispersos por actuais e ex-
alunos, professores, funcioná-
rios, pais…

No horizonte, a promessa de 
muitas leituras e leitores; no 
mais profundo de nós a crença 
de que nada é inútil, de que 
por vezes basta uma simples 
palavra num comentário que 
se faz sobre um livro, filme, 
CD ou até a imagem da sua 
capa, para despertar o espírito 
adormecido para a(s) leitu-
ra(s). 

Nesta aventura procuramos, 
com a nossa força de vontade 
e a colaboração de muitos, 
divisar, na linha de aço do 
horizonte, as palavras que 
ainda não foram ditas, os sons 
ainda não ouvidos, os senti-
mentos apenas adivinhados…

É com esta promessa de 
leitores futuros, que se ergue-

rão nos lugares mais imprevis-
tos aonde aportarmos, que 
partimos. 

Muitos terão de vencer as 
batalhas contra os livros-
escarpa os livros-     -iceberg 
ou os livros-         -Adamastor, 
mas acima de tudo, contra os 
seus próprios mal-entendidos 
com outros livros e outras 
leituras perdidas no tempo…

Sabemos que haverá muitas 
tempestades a ultrapassar e 
muitos abismos a vencer, mas 
cremos que vale a pena, mes-
mo assim, partir! 

Nesta viagem há lugar para 
todos os elementos da comu-
nidade escolar (alunos, profes-
sores, funcionários, pais e 
encarregados de educação), 
pois todos os marinheiros são 
essenciais para que esta nau 
chegue a bom porto.  

Junte-se a nós! 

Boa viagem a todos quantos 
nos acompanharem dentro ou 
fora desta nau! 

E… boas leituras!     � C.P. 
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«O OUTRO PÉ DA SEREIA» 

“Viagens diversas cruzam-se neste romance: a de D. Gonçalo da Silveira, a de 
Mwadia Malunga e a de um casal de afro-americanos. O missionário português perse-
gue o inatingível sonho de um continente convertido, a jovem Mwadia cumpre o impos-
sível regresso à infância e os afro-americanos seguem a miragem do reencontro com 
um lugar encantado. Outras personagens atravessam séculos e distâncias: o escravo 
Nimi, à procura da sua roubada origem. A própria estátua de Nossa Senhora, viajando 
de Goa para África, transita de religião dos céus para o sagrado das águas. E toda 
uma aldeia chamada Vila Longe atravessa os territórios do sonho, para além das 
fronteiras da geografia e da vida. 

As diferentes viagens entrecruzam-se numa narrativa mágica, por via de uma 
mesma escrita densa e leve, misteriosa e poética, de um dos mais consagrados escri-
tores de língua portuguesa.” 

Mia Couto  / Caminho,  cota: 821- EP / COU 

“… 
— Venha dançar, Doninha… 
— Dançar, eu? Com este corpo? 
Ela ri, envergonhada. Mas Luarmina não sabe: os que dançam ficam sem corpo. 

Esperta é a árvore que não mexe e dança a sombra dela no planeta inteiro. 
— Dona Luarmina não se lembra a Maria Bailarina? 
E recordei essa moça do bairro, uma ajunta-brasas. Dançava que dava tontura no 

mundo, a homenzoada ficava toda zarolha do miolo. Os pés dela, todos descalços, 
machucavam o chão, eram pés de pilão mas nem poeira levantavam: a terra comovida 
parecia aprazida desse batimento. Maria Bailarina dançava a pedido e a moeda. Lhe 
atiravam os dinheiros e ela, de imediato, deflagrava seu corpo. Mesmo o padre Jacinto 
Nunes comentava baixinho para a sua batina: 

— Até Arquimedes haveria de flutuar, Santo Deus me valha! …” 

«Mar me quer» 

Mia Couto / Caminho, cota: 821- EP / COU 

«Estórias Abensonhadas» 

“Depois de Terra Sonâmbula estas estórias fazem regressar o imagi-
nário moçambicano pela mão de Mia Couto. Se o romance deste autor 
moçambicano nos transportou para o universo trágico da guerra, estas 
breves estórias são flagrantes do renascer do país, depois do Acordo de 
Paz. Reúnem-se aqui contos, alguns já publicados em jornal, em que se 
inscreve o mesmo estilo e a mesma capacidade de fazer sonhar já 
consagrados em anteriores obras (Vozes Anoitecidas, Cronicando, 
Cada Homem É Uma Raça, Terra Sonâmbula). Os contos já publicados 
foram, no entanto, revistos e alterados para publicação em livro. Em 
todas as estórias se reconhece o trabalho profundamente pessoal de 
recriação da linguagem, o aproveitamento literário da fala popular 
moçambicana e o pleno exercício da poesia.” 

 

Mia Couto / Caminho, cota: 821- EP / COU 

«CRONICANDO» 
Mia Couto / Caminho,  cota: 821- EP / COU  

“Neste livro se reúnem crónicas com que o escritor moçambicano Mia 
Couto colaborou com a imprensa de Moçambique durante os últimos 
anos da década de 80. Este conjunto de textos mereceu o Prémio Anual 
de Jornalismo Areosa Pena, atribuído pela Organização dos Jornalistas 
Moçambicanos em 1989. 

Mais do que crónicas, estes textos são pequenos contos condensa-
dos de forma a se enquadrarem no espaço dos jornais a que se destina-
vam. Aos textos inseridos nos jornais de Moçambique, o autor acres-
centou outros inéditos. Uns e outros estão profundamente  marcados 
pela arte de recriar a língua portuguesa que caracteriza toda a escrita 
deste autor africano.”  
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M.ª João 12.º AV 

“Falsa Identidade assinala o 
momento mais inspirado de um 
percurso literário marcado pelo 
êxito, pela aclamação do público e 
da crítica, e pela distinção através 
de prémios tão prestigiados como o 
Edgar Award. A autora é Lisa Scot-
toline, uma das escritoras de poli-
ciais que maior receptividade acolhe 
junto do público norte-americano e 
que viu já as suas obras publicadas 
em mais de vinte países. Para quem 
teve a oportunidade de ler o seu 
romance anterior, Corrupção na 
Justiça, que também integra esta 
colecção, será certamente um pra-
zer reencontrar Bennie Rosato, a 
directora de uma firma de advoga-
dos de Filadélfia constituída exclusi-
vamente por mulheres. Neste volu-
me, Bennie irá ser confrontada com 
aquela que é, muito provavelmente, 
a situação mais insólita e tumultuosa 
de toda a sua vida, e que a arrastará 
para um inesperado turbilhão emo-
cional. Quando Bennie entra na 
Prisão Central de Filadélfia, respon-
dendo à solicitação de uma reclusa, 
está longe de sonhar, sequer nos 
seus wildest dreams, o que a espe-
ra. Poderia ter imaginado tudo, 
todas as bizarrias que a mente 
humana pode conceber, excepto 
aquela – Alice Connoly, a sua futura 
cliente, acusada de ter assassinado 
um detective da polícia, é, pura e 
simplesmente, o reflexo de si pró-
pria! Uma sósia? Um clone? Uma 
irmã gémea? Bennie não quer acre-
ditar no que está a ver, e nem tão- -
pouco no que está a ouvir quando 
Alice lhe garante que são irmãs 
gémeas e lhe fala do pai de ambas, 
há muito desaparecido. Mas, como 
Bennie irá descobrir, as semelhan-
ças físicas entre as duas mulheres 
não podiam contrastar mais com as 
dissonâncias entre os seus caracte-
res… Falsa Identidade é um policial 
empolgante e intenso, que nos 
confronta com duas realidades 
entretecidas num único enredo – a 
intriga legal que se desenrola nas 
altas esferas da justiça e a aguda 
crise emocional e familiar que atinge 
a protagonista, e que imprime a este 
romance as tonalidades mais pro-
fundas da dimensão psicológica.” 

Lisa Scottoline / Presença,  cota: 821– EP I/A SCO 
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10.º Aniversário da entrada 
da nossa Biblioteca na Rede 

de Bibliotecas Escolares 
Iniciou-se, no final do ano lectivo 

de 2006-2007, a comemoração do 
10.º aniversário da nossa entrada na 
Rede de Bibliotecas Escolares 
(RBE), com a realização de duas 
exposições retrospectivas: uma dos 
livros mais antigos e dos mais requi-
sitados nos últimos anos e outra 
sobre a BE antes e depois da entra-
da na RBE. Além disso, organizá-
mos, juntamente com os alunos, 
uma sessão lúdico-expressiva, 
apresentada nos últimos dias de 
aulas. 

O início deste ano lectivo foi mar-
cado pela visita guiada à Biblioteca 
para os alunos do 10.º ano no dia 14 
de Setembro e, no âmbito da recep-
ção dos pais e encarregados de 
educação, pela visita guiada em 26 
de Setembro de 2007, após a reu-
nião destes com o Director de Tur-
ma. 

Foi ainda realizada uma exposição 
sobre actividades mais representati-
vas dos últimos anos na BE, durante 
o mês de Outubro, que incluía a 
construção simbólica de um bolo de 
aniversário dos 10 anos. 

As comemorações do 10.º aniver-
sário culminarão com a apresenta-
ção, em Março, do Sarau sobre 
poetas  do século XX, inserido tam-
bém nas actividades do grupo con-
celhio das BE, no âmbito do Plano 
Nacional da Leitura e em articulação 
com os Departamentos de Línguas 
Românicas, de Expressões  e com a 
participação de alunos dos 10.º, 11.º 
e 12.º anos.  

A nossa Biblioteca Escolar foi 
seleccionada para integrar, no pre-
sente ano lectivo, a experiência 
pedagógica em que estão mais 
cento e seis escolas a nível nacio-
nal, tendo a Coordenadora sido 
nomeada para desempenhar as 
suas funções a tempo inteiro, com 
base na avaliação feita à Biblioteca 
e sua coordenação. 

 
� C.P. 
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Dia Internacional               
das Bibliotecas Escolares 

22 de Outubro de 2007 
 
 
 
 
 

O Dia Internacional das Bibliote-
cas Escolares foi comemorado, na 
nossa Escola, com a iniciativa A 
Biblioteca saiu à rua… que contou 
com uma grande afluência de alu-
nos, professores e funcionários, que 
levaram livros de ficção para ler, 
juntamente com uma oferta de um 
marcador de página alusivo aos dia. 
Esta tem sido uma prática recorren-
te na nossa actividade, pois adopta-
mos uma atitude pró-activa em 
relação à leitura, indo ao encontro 
dos utilizadores onde eles se encon-
tram, sem aguardar que nos procu-
rem. Desta forma, esta actividade 
tem tido bastante impacto na nossa  
Escola nos últimos anos, sendo, 
além do Boletim da Biblioteca, uma 
das actividades com melhor avalia-
ção pelos utilizadores. 

Além disso, participámos numa 
exposição concelhia, realizada na 
Biblioteca Municipal de Cantanhede, 
sobre as Bibliotecas Escolares do 
concelho, na sequência das activi-
dades conjuntas do Grupo de Tra-
balho Concelhio ao qual pertence-
mos. 

Desta forma, tentamos promover a 
leitura e a utilização da BE pela 
comunidade educativa e escolar, 
contribuindo para que se atinjam, 
também nesta Escola, os objectivos 
do Plano Nacional da Leitura. 

Abriu-se mais uma ponte para a 
criação efectiva de uma verdadeira 
rede concelhia de bibliotecas, com a 
oferta especial, por parte da Câmara 
Municipal de Cantanhede, do pro-
grama de tratamento documental 
Bibliobase, que permitirá uniformizar 
procedimentos a nível das bibliote-
cas concelhias, possibilitando final-
mente a criação de um catálogo 
concelhio e de um manual de proce-
dimentos comum, que aumentarão a 
qualidade dos serviços.   � C.P. 



ORTOGRAFIA para todos�

novidades 

O DEMÓNIO E A SENHORITA PRYM 

Alice no país das maravilhas 

A Vítima�

Les trois louis d’or de Maria�

07
DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DA ESCOLA 

bib l io teca esco lar  |  setembro&outubro de 2007 

PROFESSOR, simplesmente! 
 

Para ti, Professor, 

A quem teimam, forçosamente, 

Catalogar com outros nomes  

Que tu não pediste, 

Ignorando até o orgulho que tinhas  

Em ser, simplesmente, Professor! 

 

Esqueceram-se que as salas há muito  

Não têm estrados 

E que os muros ruíram 

Na alegria da partilha do teu saber. 

 

Para ti, a quem tantas vezes apetece 

Depor as armas, pela afronta das 
injustiças  

A que estás sujeito, 

Mas que continuas, qual Sísifo, 

a subir, obstinado, a montanha  
adversa! 

 

Ignoram que a tua luta  

Não se trava no papel 

Nem em circos de popularidade, 

E que não ostentas os troféus das 
tuas batalhas 

Porque não te pertencem. 

Mas como te sentes feliz 

pelas  vitórias que ajudas a alcançar! 

 

É esta a tua luta 

Que muitos não entendem, 

E que se joga entre as paredes   
verdes  

De um mundo sem fim! 

 

Que importa que os outros não    
percebam 

que as salas deixaram de ter as  
portas fechadas, 

porque a lição extravasou… já não 
cabe lá dentro! 

� M.T.   AM 
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[P.01] 
 

 6.     Ao encaixotar alguns per-
tences, o primo da Sofia desco-

briu, em primeiro lugar, uma 
fotografia do avô Francisco, com 

dedicatória: “Amo-te, Marília. 
Casaremos no céu, e não aqui, 

porque o nosso amor não é deste 
mundo! F.” 

7.     Ao espanto sucedeu a curio-
sidade. Viu, depois, fotos da 

nonagenária aos vinte, aos trinta, 
aos quarenta anos, e arrepiou-se 

com a beleza e a candura do 
modelo. Finalmente, encontrou o 
livro de Camilo (que tinha, como 

era habitual, as iniciais do pro-
prietário na segunda página: 

F.C.). 

8.     Perguntou à mulher, já no 
jardim do Lar, se se lembrava de 
um tal Francisco. A mulher abriu 

os olhos como se preparasse 
uma resposta, mas afinal perma-

neceu curvada e muda, como 
uma planta triste. 

9.     O primo da Sofia levou o 
livro para casa e revisitou-o à 

noite. Era uma história de gente 
parecida com as histórias de 

muita gente. A diferença era que, 
ali, no livro, estava tão bem escri-

ta que se tornava única, univer-
sal, de todos os tempos. Chama-

va-se Amor de Perdição. 

10.     O primo da Sofia leu o 
livro, outra vez, para ser o avô. E 
para a velha da história ser nova-
mente bela. Só um livro poderoso 
é capaz de milagres assim. E não 
há fogueira que queime um poder 

destes. 

 

  

Ribeira de Pena, Outubro, 2007. 

Joaquim Jorge Carvalho 
   

MJ 
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MERCADO NEGRO: A AQUECER… 
Quando se ouve falar de mercado 
negro, ocorrem à imaginação e à 
memória sensações e significados 
contíguos de contrabando, de 
candonga, de fraude, de dolo, de 
trapaça, de ganho de dinheiro à 
custa da necessidade do outro ou 
através de expedientes pouco 
legítimos (para não dizer… ile-
gais). De certo modo, esse é o 
resultado pouco puro do momento 
cultural actual, acentuadamente (e 
sordidamente) economicista, em 
que o dinheiro ganho na bolsa 
(dos outros) é (pelos vistos) mais 
legal do que outras formas. O 
provérbio português é que tem 
razão (como quase sempre):  

 
“Quem rouba um pão 
É ladrão; 
Quem rouba um milhão 
É barão”.  

 
Bom, é melhor avançar… porque 
não é esse o mercado (negro)  
que nos traz hoje ao Boletim      
da Biblioteca. 
Há uma meia dúzia de anos, 
podia ouvir-se, na Antena 3, uma 
rubrica denominada exactamen-
te… “Mercado Negro”. Era um 
momento breve, muito conotado 
com o Hip Hop Cultural Movement 
e com a Black Music, onde se 
dava voz e se abriam as portas 
radiofónicas a intérpretes e/ou a 
bandas incipientes [não confundir 
com insipientes, porque alguns 
até demonstraram ciência e cons-
ciência],  que  queriam  marcar  o  

seu espaço e o seu tempo. Foi aí, 
por exemplo, que se ouviu e que 
se falou, pela primeira vez, de 
várias bandas novas que acaba-
ram por ser antologiadas na com-
pilação Rádio Brasil: o Som da 
Jovem Vanguarda [CD n.º 454]. 
(É um disco interessante, que se 
recomenda, dado que merece 
uma audição atenta e racional.) 
No entanto, ainda não é este 
disco que nos traz hoje ao Boletim 
da Biblioteca. O que nos traz é 
exactamente uma banda com o 
nome… MERCADO NEGRO. 
Os Mercado Negro, como banda, 
surgiram em 1999, fruto duma 
cisão nos Kussondulola, e apos-
taram fortemente nos ritmos de 
inspiração (e sedução) jamaicana, 
nomeadamente o reggae e o ska, 
temperando-os com o european 
reggae. Depois de alguns singles 
(com êxito), editaram, em 2004, o 
álbum homónimo Mercado Negro, 
onde pontificavam temas como 
“Oh Lua” e “Beija-flor (Voa)”. 
Quem não se lembra de andar a 
trautear refrães como  
 

“Ó lua, 
Não me ligas nenhuma! 
Ó lua, 
Não me ligas nenhuma” 

ou 
“Se beija-flor entrar 
Pela tua janela 
Fui eu que mandei beijar 
A flor mais bela”? 
 

Em 2006, editaram o álbum Aque-
cimento Global, que pode ser 
apreciado na Biblioteca Escolar. 
 

O reggae (e, em parte,             
também o ska) tem essa      
vertente mística de religar o 
Homem com a Terra. Sim, isso 
mesmo, de estabelecermos com 
a nossa verdadeira CASA – a 
TERRA – uma relação religiosa 
naturalista: sentimos a Natureza, 
sentimos cada membro dessa 
Natureza na sua expressão 
essencial (e às vezes primordial), 
não obstante a apresentação das 
vicissitudes que perpassam os 
constituintes da mesma Nature-
za. Por isso, Jah – o Grande 
Arquitecto – sobrevém em cada 
momento dessa religação. 
Em Aquecimento Global, entre 
outras mensagens, os Mercado 
Negro alertam para os males 
que nós, membros intrínsecos da 
Natureza, vamos cometendo 
sobre a nossa CASA. Assim, 
mais do que um disco para se 
curtir a música, Aquecimento 
Global é um alerta (e não tanto 
uma denúncia) e um apelo para  
a reconstrução do mundo:        
«É urgente parar com tudo o que 
lesa o planeta, é urgente parar 
para evitar efeitos piores, incon-
tornáveis e irreversíveis; o plane-
ta sente-se asfixiado com o 
aquecimento global.». 
É realmente urgente alterar os 
nossos pequenos comportamen-
tos até porque “Há tempo para 
tudo” e a “Natureza [é] (A mãe)”: 
 

«Homem, não és ninguém 
Que viva sem a Natureza 
Por isso eu digo 
Canta comigo assim: 

 
Respeita-a, ama-a 
Ajuda-a, cuida-a.» 
 

Podíamos quase transcrever 
todo o texto do álbum, tal é rique-
za das palavras (e conceitos) 
simples, mas contundentes, que 
ele contém (independentemente 
da qualidade lírica). Contentamo- 
-nos, todavia, com a asserção de 
que ainda temos o tempo e o 
poder de sonhar. 
 
«Yé Jah people, o poder de 
mudar e sonhar está dentro de 
todos nós; mesmo remando 
contra a maré, acredita sempre 
nos teus sonhos até ao fim. O 
sonho comanda a vida!» 
 
O convite que fica é para sonhar, 
ouvindo, Aquecimento Global, de 
Mercado Negro, na Biblioteca da 
Escola Secundária de Cantanhe-
de (CD n.º 734).  
 
� P.M. 



O Amante de Lady Chatterley�

novidades 

Les vacances du petit Nicolas 

CONTOS DO PACÍFICO 

The Go-Between�

O MUSEU BRITÂNICO AINDA VEM ABAIXO�

10  
DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DA ESCOLA 

bib l io teca esco lar  |  setembro&outubro de 2007 

  Eutanásia – O valor da vida 
acima de tudo? 

Os progressos médicos trouxeram, 
para além de vantagens inegáveis 
no tratamento dos doentes, certos 

problemas éticos com que os médi-
cos e a comunidade em geral por 

vezes se deparam. Um dos princi-
pais problemas levantados prende-  

-se com o fim da vida de um doente, 
hoje possível manter para além do 

que era até antes imaginável. No 
entanto, esta luta pela vida ultrapas-
sa, em certas situações, o razoável 

e surgem então os pedidos para 
morrer de doentes que consideram a 

morte como um mal menor, visto 
que valorizam determinados valores 
que, para eles, já não fazem farte da 

vida. Levanta-se assim o problema 
sobre o qual vamos reflectir: é a vida 

humana um valor inquestionável ou 
a eutanásia pode ser justificável, isto 

é, é a vida humana um valor tão 
supremo que nenhum outro se lhe 

pode sobrepor? Será possível justifi-
car ética e racionalmente o pedido 
de morte de alguém? Em que cir-

cunstâncias? E porquê? 
A resposta a estas questões impõe- 

-se de forma premente. Não é um, 
nem são dois ou três os casos de 

pessoas gravemente doentes, mas 
que mantêm a sanidade mental, que 

pedem que coloquem um fim à sua 
vida ou que lhes facultem os meios 

para tal. Perante isto, não só os 
médicos que as acompanham, mas 

toda a sociedade fica envolvida, pois 
matar alguém (mesmo que a seu 

expresso pedido) ou ajudar alguém 
a cometer suicídio é considerado 

crime. No entanto, não podemos ser 
suficientemente ingénuos para acre-
ditar que a eutanásia não acontece, 

mesmo onde é ilegal. É preciso, pois 
saber urgentemente se pode ser 

aceitável, delimitar esses casos e se 
se verificar como o melhor para 

todos, legalizá-la, isto é, permitir que 
aconteça, com o reconhecimento da 

lei e de forma controlada.  
Existem diversas posições sobre 

esta questão que vão desde posi-
ções religiosas para as quais 

(nomeadamente as cristãs) a vida é 
sagrada, e outras baseadas na 

razão e em fundamentos éticos, que 
procuram demonstrar que a eutaná-
sia é ou não aceitável. Perante toda 

a variedade de posições e argumen-
tos mais ou menos fortes que as 

procuram sustentar, assumimos uma 
posição própria e defendemos que a 
eutanásia voluntária é justificável em 

certas situações, uma vez que há 

valores que se podem sobrepor ao 
valor da vida humana. 
Para podermos com todo o rigor 
justificar a nossa posição e avaliar 
as que se lhe opõem, temos de 
delimitar e clarificar os conceitos 
centrais do problema levantado e da 
nossa argumentação que nos permi-
tem concluir que aceder ao pedido 
de morte de uma pessoa pode ser 
aceitável. Em primeiro lugar, convém 
clarificar o conceito de eutanásia, 
por nós já referido. Etimologicamen-
te é derivada da língua grega e 
significa “boa morte” (eu, boa + 
thanatos, morte), mas com o passar 
dos séculos o seu significado evoluiu 
e hoje designa o acto em que uma 
determinada pessoa mata outra, 
para benefício da segunda. É o 
benefício que se procura trazer à 
pessoa que morre que distingue a 
eutanásia das outras formas de 
matar. Mas a eutanásia pode ainda 
ser considerada sob três perspecti-
vas diferentes: a eutanásia voluntá-
ria, involuntária e não voluntária. A 
primeira (sobre a qual nos iremos 
debruçar) consiste em matar uma 
determinada pessoa que pediu para 
morrer e será esse o tipo de eutaná-
sia que vamos avaliar como sendo 
ou não justificável. É muitas vezes 
usada como equivalente do suicídio 
assistido, embora seja distinta deste. 
O suicídio assistido acontece quan-
do uma pessoa quer morrer, mas 
precisa de ajuda para tal, como a 
prescrição de determinada droga por 
um médico. Na argumentação que 
iremos fazer usaremos o termo 
eutanásia como correspondente não 
só à eutanásia involuntária, mas 
também ao suicídio assistido, visto 
que as razões apresentadas condu-
zem à aceitação dos dois actos. No 
entanto, temos de distinguir ainda 
outros tipos de eutanásia que não 
iremos considerar neste ensaio, para 
saber se podem não ser justificáveis. 
O segundo tipo enumerado, eutaná-
sia involuntária, acontece quando 
alguém mata uma pessoa que podia 
ter consentido ou recusado a sua 
morte, mas não o fez, seja porque 
não lhe perguntaram ou porque lhe 
perguntaram, mas recusou. Este 
caso só pode ser considerado como 
eutanásia na medida em que o autor 
da morte age com o objectivo de 
aliviar o sofrimento da pessoa em 
causa. Quanto à eutanásia não 
voluntária, aplica-se quando o sujei-
to que é morto não tem a capacida-
de de decidir se quer ou não morrer 
ou porque nunca teve essa capaci-
dade – recém-nascidos, crianças, de-

ficientes mentais – ou porque a teve 
e a perdeu – doentes mentalmente 
incapacitados devido a acidentes ou 
a doenças degenerativas, como 
Alzheimer. Esta é outra situação em 
que a justificação possível ou não da 
eutanásia se mostra como uma 
necessidade urgente para orientar a 
conduta dos médicos e a legislação, 
mas também não faz parte da nos- 
sa argumentação. 
Cada um destes tipos de eutanásia 
enumerados pode ainda assumir 
uma de duas formas: activa ou 
passiva. A eutanásia activa ocorre 
quando uma pessoa, nomeadamen-
te um médico, age deliberadamente 
no sentido de provocar a morte do 
paciente através, por exemplo, de 
uma injecção letal. A eutanásia 
passiva, por seu lado, ocorre quando 
o médico omite/nega um determina-
do tratamento que manteria o 
paciente vivo (por exemplo, desligar 
uma máquina que permite a respira-
ção, negar comida e água,...). Sendo 
a eutanásia um modo de evitar o 
sofrimento, não consideramos que a 
eutanásia passiva seja eticamente 
correcta, porque deixa a pessoa 
morrer em agonia (asfixiada, à fome, 
por desidratação...). Por outro lado, 
podemos readmiti-la como seguindo 
o propósito de uma morte sem sofri-
mento, se o doente for induzido em 
estado de coma, por exemplo, antes 
de se desligar a máquina que o 
mantém preso à vida. 
Dirijamo-nos ao âmago da questão: 
poderá o acto de matar uma pessoa 
ou fornecer-lhe os meios para tal 
pelo seu pedido expresso ser etica-
mente correcto ou a vida humana é 
um valor que não deve jamais ser 
colocado em causa? Parece-nos 
que o que aqui se encontra em 
causa é um choque de valores e 
isso é extremamente importante 
deve ser tido em conta, pois são os 
valores que orientam a nosso modo 
de ser e de agir. Mais uma vez 
convém clarificar os conceitos. Os 
valores são tidos como qualidades 
ideais que tornam determinados 
aspectos da realidade desejáveis. 
No entanto, o valor também é ele 
próprio sujeito a uma valorização e 
ordenado segundo uma tábua de 
valores, que varia de pessoa para 
pessoa, pelo que este é o factor que 
mais dificulta a resposta a um pro-
blema ético como este. A vida é 
considerada um valor e consiste no 
estado de existência de um ser 
pertencente a uma determinada 
espécie. Se à vida acrescentarmos o 
termo humana, significa que nos 
referimos a um membro da    [P.11]
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  [P.10] espécie Homo Sapiens, mas 
não só. A vida de um ser humano 
adquire uma especificidade própria, 
na medida em que detemos uma 
característica única, a razão. Essa 
característica mostra-se de extrema 
relevância, porque nos torna livres, 
isto é, faculta-nos a capacidade de 
escolher, de decidir, de preferir... em 
igualdade com todos. Isto significa 
que posso agir livremente desde que 
a minha acção não interfira com a 
liberdade dos outros. Assim, vida 
humana remete-nos para o suporte 
material do ser humano, ou seja, da 
pessoa, da individualidade caracte-
rística de cada um. 
Analisemos a questão dos valores. 
Cada pessoa apresenta uma tábua 
de valores diferente, mas isso não 
significa que esta seja menos aceitá-
vel que qualquer uma das outras e é 
um ponto universalmente aceite que 
devemos respeitar as crenças e os 
valores de cada pessoa, desde que 
estes não coloquem em causa os 
nossos direitos. Se uma pessoa dá 
mais valor à dignidade humana do 
que à própria vida, devemos aceitar 
esse facto sem a recriminar. Mas, se 
essa pessoa, face a essa preferên-
cia, pede ajuda para morrer, surge 
um problema maior, porque essa 
decisão não diz somente respeito à 
pessoa, mas a todos aqueles que a 
rodeiam, visto que é necessário um 
interveniente que a ajude a consu-
mar esse pedido, e esse acto traz 
consequência legais. Para podermos 
tomar uma posição, temos de saber 
se é legítimo o pedido da pessoa, 
isto é, que razões a levam a preferir 
a morte à vida. Normalmente, as 
razões apontadas para um pedido 
de eutanásia prendem-se com sofri-
mento físico e/ou psíquico (para os 
quais não existe forma de tratamen-
to conhecido) e o facto de estar 
numa situação que vai contra todos 
os valores que a pessoa consi-   
dera fundamentais.  
Estes motivos são fortes e deixam-
nos perante um dilema: ou ajudamos 
a pessoa a morrer, terminando com 
o seu sofrimento, com uma vida que 
já não suporta e respeitando a sua 
vontade, guiados por valores como a 
liberdade individual e de escolha, a 
solidariedade e a compaixão; ou 
continuamos a prolongar a vida da 
pessoa, prolongando o seu sofri-
mento e contrariando a sua vontade, 
guiados pelo valor da vida humana e 
o valor intrínseco de cada ser huma-
no pelo facto de existir. Este conflito 
de valores é crítico: sem a vida não 
podem existir os outros valores, mas 

uma vida sem valores não se pode 
considerar humana, no sentido 
explicitado acima e há quem consi-
dere que não se poderá, sob certas 
circunstâncias, considerar digna.  
Como sair deste dilema? Atendendo 
a que qualquer lei ética deve ser 
universal (facto apoiado por Peter 
Singer, no seu livro Ética Prática, 
que defende que a justificação de 
um princípio ético reside na sua 
aplicação universal), parece-nos 
proveitoso usar aqui o imperativo 
categórico de Kant, isto é, uma lei 
formal que nos orienta na avaliação 
moral de uma acção: “age apenas 
segundo uma máxima tal que pos-
sas querer ao mesmo tempo que ela 
se torne numa lei universal”. Aplican-
do-o a esta situação podemos for-
mar duas máximas: “age respeitan-
do os valores e a vontade do outro, 
se esta for para seu benefício (aliviar 
o sofrimento) e não interferir com a 
tua vida ou a de outros que não a 
dele” ou “age de acordo com o valor 
absoluto da vida humana, ignorando 
as preferências valorativas dos 
outros e a sua vontade, mesmo que 
isso interfira negativamente na sua 
vida”. Por que máxima optar? Pode-
mos mais uma vez recorrer a Kant, 
cuja justificação do imperativo cate-
górico se baseia na dignidade huma-
na, e se traduz por uma reformula-
ção do imperativo categórico: “age 
de tal maneira que uses a humani-
dade, tanto na tua pessoa, como na 
pessoa de qualquer outro, sempre e 
simultaneamente como um fim e 
nunca simplesmente como um 
meio”. Podemos daqui retirar uma 
conclusão: na primeira máxima, o 
fim da acção é o ser humano, isto é, 
a pessoa e a sua individualidade, os 
seus desejos, enquanto ser racional 
que sofre e precisa de ajuda; de 
acordo com a segunda máxima, o 
fim da acção é a vida humana, isto é 
o suporte material do ser humano, 
independentemente deste, isto é, 
dos desejos e vontade do sujeito 
que a detém, que se torna um meio 
para manter a vida. Parece-nos, 
assim, inaceitável que, face a este 
confronto queiramos impor uma 
possibilidade única a pessoas que 
estão em situações em que só elas 
sabem como se sentem. Assim, 
porque não aceder ao pedido se se 
verificar que o doente está em sofri-
mento físico ou psíquico, que não há 
hipótese de aliviar esse sofrimento e 
que a morte é inevitável, num espa-
ço de tempo de, por exemplo, seis 
meses? Irá o prolongamento da vida 
trazer  benefícios?  O doente não o 

deseja e considera a sua vida des-
provida de dignidade, a sua família 
vê-o sofrer, o médico vê-se numa 
situação de inércia que não tem 
como reverter... Não será o mais 
humano e racional deixar cada 
pessoa decidir por si, respeitando a 
sua diferença, autonomia (o direito 
de decidir sobre si, por si) e liberda-
de de escolha (que respeite o pres-
suposto acima considerado), direitos 
consagrados em documentos, como 
a “Declaração Universal dos Direitos 
Humanos” e que, como vimos, se 
sobrepõem à vida humana? Poderão 
argumentar que o direito à vida está 
também consagrado nesses docu-
mentos. A vida é um direito, mas 
será um dever? Claro que não. 
Devemos respeitar a vida, mas    
não idolatrá-la. 
Peter Singer é também a favor da 
eutanásia voluntária, mas o conjunto 
de argumentos que sustenta esta 
sua posição baseia-se mais numa 
perspectiva utilitarista, com a qual 
discordamos em certos pontos. 
Segundo esta, é eticamente aceitá-
vel a eutanásia, porque, de acordo 
com o utilitarismo clássico, evita-se 
o sofrimento e o medo de que a 
morte seja antecedida de agonia, 
trazendo, por isso, alívio quer aos 
doentes, quer à sociedade em geral. 
Este é um bom argumento se acei-
tarmos que algo é bom porque evita 
o sofrimento e proporciona prazer, 
caso contrário acaba por ser fraco. 
Em segundo lugar, partindo do 
utilitarismo das preferências, ele 
afirma que se deve ter em conta o 
desejo de morrer como uma razão 
para sustentar a eutanásia voluntá-
ria. Mais uma vez se verifica a ques-
tão: se eu não for adepto do utilita-
rismo das preferências, qual a força 
do argumento? É mais sólido afirmar 
que toda a pessoa tem o direito de 
escolha e, por isso, ao escolher 
morrer está a usufruir simplesmente 
desse direito. Em terceiro lugar, 
baseando-se na teoria dos direitos, 
ele considera que, para se ter direito 
a algo, é preciso que se deseje 
aquilo a que se tem direito, isto é, 
para ter direito à vida é necessário 
desejar esse direito, caso contrário, 
renunciamos a esse direito e a euta-
násia é perfeitamente justificável. 
Neste ponto discordamos, porque 
ainda que a vontade de uma pessoa 
deva ser tida em conta, isso não é o 
factor preponderante na atribuição 
de um direito. Aceitar essa teoria 
implicaria que pessoas que não são 
autoconscientes (recém-nascidos, 
deficientes mentais, vítimas de [P.12] 
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[P.11] acidentes graves que ficam 
em coma...) não têm direito à vida, 

porque não desejam esse direito. 
Parece-nos que a única justificação 

para ter um direito é a dignidade 
humana inerente a todos os seres 

humanos. A última razão apresenta-
da prende-se com o respeito pelas 

decisões autónomas de agentes 
racionais, ponto que nós também já 
apontámos como razão que justifica 
a eutanásia (desde que o uso dessa 
autonomia não interfira com a auto-

nomia das outras pessoas). 
Apesar desta nossa convicção e da 

corroboração de Peter Singer (ainda 
que discordemos de alguns pontos), 

existem argumentos contra a euta-
násia que merecem alguma da 

nossa atenção (e que Singer tam-
bém analisa) não só porque são 
largamente usados e são muitas 

vezes aqueles que mais persuadem 
as pessoas, mas também porque 

assumimos existirem certas dificul-
dade de aceitação da eutanásia. 

Estes argumentos podem ser    
agrupados em religiosos,          

éticos e práticos.  
As posições religiosas, essencial-
mente cristãs, contra a eutanásia 

são baseadas na santidade da vida 
humana e no poder único de Deus 

sobre ela, pelo que só são persuasi-
vas para os crentes e não permitem 

um debate racional. O segundo 
grupo de posições, que se baseia 
em fundamentos éticos, merece, 

pelo contrário, uma avaliação cuida-
da. Um dos seus argumentos é o de 

que a aceitação da eutanásia irá 
diminuir o respeito da sociedade 

pela santidade da vida. Este argu-
mento não nos parece explícito: 

“santidade da vida” tem por base 
uma concepção religiosa ou enten-
de-se com ela o “valor da vida”? Se 

for o primeiro caso, devido ao que já 
referimos, não iremos proceder a 

uma avaliação, mas se for o segun-
do caso, então merece outra aten-
ção. Será que aceitar a eutanásia 

conduzirá efectivamente a uma 
diminuição do respeito pelo valor da 

vida? Não nos parece. Aceitar a 
eutanásia não significa banalizá-la, 

significa pelo contrário reflectir sobre 
o valor que damos à vida e, se verifi-

carmos que existe ou existem valo-
res que se lhe sobrepõem, não nos 

parece que isso diminua de forma 
acentuada o seu valor, já que só é 
possível dar valor a algo se viver-
mos. Verifiquemos o caso de uma 

guerra. Aí, o valor da vida é substi-
tuído pela honra da pátria, pela 

nacionalidade... e nem por isso a 

  vida deixou de ser um valor impor-
tante.  
Outro argumento bastante comum é 
defender-se que aceitar a eutanásia 
é aceitar que algumas vidas (de 
incapacitados e doentes) são menos 
dignas que outras. Em certa medida, 
é verdade, ainda que devamos ter 
sempre presente que qualquer vida 
é sempre digna, só pelo facto de 
existir. Reconhecemos que cada 
pessoa tem o direito de avaliar a sua 
própria vida. Não é a sociedade ou 
qualquer pessoa que determina a 
maior ou menor dignidade de uma 
vida – todas são dignas por igual; é 
a pessoa a quem a vida pertence  
que é a única que pode avaliar 
verdadeiramente como vive, que 
pode, em determinadas circunstân-
cias, considerar que não é detentora 
de uma vida digna. 
Peter Singer levanta também a 
questão de saber se os argumentos 
em que nos baseamos não dão 
demasiada importância à liberdade e 
autonomia individuais. É um facto. 
Mas esse uso da liberdade e da 
autonomia, de forma que supera o 
valor da vida, ocorre em situações 
muito específicas (já referidas) e é 
baseado numa decisão racional que 
procura ajudar quem se encontra     
a sofrer. 
Parece-nos que as principais objec-
ções que se podem levantar à euta-
násia são de ordem prática, as quais 
podemos teoricamente tentar supe-
rar, mas algumas não são, de modo 
algum, totalmente negáveis. Uma 
dessas objecções baseia-se na 
implicação que a eutanásia terá 
junto das pessoas, isto é, quem 
deverá ajudar estas pessoas a mor-
rer? Nos países em que a eutanásia 
é legal, os únicos intervenientes 
aceitáveis nessa morte são os médi-
cos. Parece-nos um paradoxo, que 
aqueles, cuja função é salvar vidas, 
acabem por participar também no 
seu fim, mas, como já provámos, é 
eticamente aceitável matar uma 
pessoa, visto que, essa morte resul-
ta em seu benefício e respeita a sua 
vontade. Para além disso, os médi-
cos são as entidades mais compe-
tentes em matérias de saúde e são 
eles que poderão fornecer toda a 
informação de que o doente precise 
sobre o seu estado e as perspecti-
vas de recuperação. Por conseguin-
te, um médico, pelo menos teorica-
mente, não terá razões para se 
sentir culpado, mas, ainda que não 
se sinta à vontade com a situação, 
também não é de maneira alguma 

obrigado a executá-la. Da mesma 
forma que devemos respeitar os 
valores de quem pede para morrer, 
também devemos respeitar os valo-
res e razões de quem não consegue 
aceder a esse pedido. Há quem 
refira o impacto da eutanásia na 
sociedade, pois as pessoas que não 
a aceitam poderão sentir-se choca-
das perante a sua prática, mas se 
entenderem que é uma solução 
eticamente aceitável, acabarão por 
se sentir como se sentem com a 
morte natural. Possivelmente, o 
choque será até menor, porque era 
previsto e a imagem da pessoa que 
morre é de uma pessoa feliz, cujo 
desejo foi cumprido. 
Outra questão levantada prende-se 
com os cuidados paliativos que 
afirmam, tornam a eutanásia desne-
cessária. Torná-la-á efectivamente? 
Em primeiro lugar, nem todos têm 
acesso a um cuidado paliativo de 
qualidade, o que não deveria acon-
tecer, mas efectivamente acontece. 
Em segundo lugar, não nos parece 
que só porque dispomos de um 
cuidado paliativo de qualidade, não 
sentimos dores e até nos apoiam 
psicologicamente, que iremos colo-
car de parte qualquer ideia de euta-
násia, pois muitas doenças degene-
rativas e outras que conduzem a 
uma fase terminal acarretam todo 
um mal-estar físico e psicológico (o 
sentir-se incapacitado, o não poder 
fazer nada, o ter de diariamente 
enfrentar todo um conjunto de trata-
mentos que resultam em enjoos, o 
ter de diariamente tomar dezenas de 
comprimidos e outros medicamen-
tos...). Uma doença terminal não só 
tem o problema da doença em si, 
mas todo um conjunto de complica-
ções clínicas que se lhe agrupam. 
Segue-se a este argumento outro 
que afirma que permitir a eutanásia 
conduzirá à diminuição da qualidade 
de cuidados paliativos para os doen-
tes terminais, não só porque mina a 
obrigação, a perseverança e a moti-
vação dos médicos e enfermeiras 
para salvar vidas e/ou providenciar 
um bom cuidado paliativo, como se 
torna um meio mais acessível de 
tratar os doentes terminais e desen-
corajará a pesquisa de novas curas 
e tratamentos para os doentes termi-
nais. Convém analisar uma conse-
quência de cada vez. Não nos pare-
ce que a comunidade médica e 
enfermeira perca a motivação e 
descuide a sua obrigação. A razão 
pela qual escolheram essa profissão 
prendeu-se essencialmente com a 
vontade de ajudar os   [P.13]
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  [P.12] outros e salvar vidas, pelo 
que achamos que se esforçarão 
mais ainda para evitar que o pacien-
te chegue a essa situação-limite. Por 
outro lado, o facto de se tornar um 
meio mais acessível para tratar os 
doentes terminais, não se nos afigu-
ra também bastante verosímil. Se se 
optasse por uma política desse 
género (que nos parece inconcebível 
em contexto democrático), existiriam 
também diversos tratamentos e 
procedimentos clínicos que se deixa-
riam de realizar por serem dispen-
diosos. Por último, não foi por as 
pessoas morrerem devido a uma 
determinada doença ou pedirem 
para morrer para não sofrer (coisa 
que sempre aconteceu, com maior 
ou menor frequência), que a comuni-
dade científica baixou os braços e 
perdeu a vontade ou a coragem de 
tentar saber sempre de que forma 
tratar e salvar um doente. 
Outro argumento prático baseia-se 
na pressão que a aceitação da 
eutanásia poderá causar em pes-
soas vulneráveis para colocarem 
termo à vida, isto é, como podere-
mos saber que um pedido é efectiva-
mente o resultado de uma delibera-
ção livre e racional? Pensamos que 
este será, na prática um dos princi-
pais problemas, no entanto, a pres-
são só existirá se se encarar a euta-
násia como uma obrigação e algo a 
que todos devemos obedecer. Mas 
não é assim que deve ser encarada. 
Deve ser vista como uma possibili-
dade de acção em certas situações 
que, desde que devidamente justifi-
cada, não deve ser culpabilizada. 
Deve inclusivamente ser evitada e, 
para tal, é fundamental o apoio quer 
do médico, quer da família. É difícil 
em determinados contextos? É 
possível, mas é para isso que serve 
todo um conjunto de restrições que 
são colocadas em prática nos países 
em que a eutanásia não é condena-
da. Esse conjunto de condições 
necessárias para que um pedido de 
eutanásia seja aceite reduz não só a 
probabilidade de o doente ser pres-
sionado, bem como, a probabilidade 
de ocorrerem abusos (eutanásia 
involuntária). Peter Singer salienta 
também o facto de os médicos pode-
rem errar o diagnóstico. Ainda que 
difícil, torna-se raro quando mais do 
que um médico deu o mesmo pare-
cer (condição exigida pelas restri-
ções à eutanásia, por exemplo na 
Holanda) e, para além disso, a deci-
são pertence sempre ao doente que, 
atendendo à sua situação, decidirá 
qual a melhor saída. 

Há também quem receie a aceitação 
da eutanásia devido à grande dificul-
dade ou até impossibilidade em ser 
regulada e legislada. Pensamos que 
é difícil, mas não impossível realizar 
este intento. Verifiquemos o exemplo 
holandês: continua a ser um crime 
matar uma pessoa ainda que a seu 
pedido, mas existe uma excepção. 
Um médico a pedido do paciente 
pode colocar fim à sua vida desde 
que esteja convencido que o pacien-
te fez um pedido voluntário e reflecti-
do; desde que o doente esteja em 
sofrimento intolerável e sem possibi-
lidade de ser amenizado; desde que 
o médico o tenha informado da sua 
situação actual e das perspectivas 
para o futuro; desde que após diálo-
go franco e aberto quer o paciente, 
quer o médico tenham concluído que 
não havia mais nenhuma solução 
racional; desde que tenha sido con-
sultado um outro médico indepen-
dente que, após observar o doente, 
corrobora a opinião do primeiro 
médico em todos os ponto já cita-
dos; desde que o médico ajude o 
paciente a morrer prestando-lhe o 
cuidado médico adequado. É ainda 
necessário que o acontecimento 
seja comunicado a um de cinco 
comités destinados ao efeito que, 
após avaliar se todas as restrições 
foram cumpridas, deliberará se o 
médico procedeu correcta ou incor-
rectamente. Na certidão de óbito do 
paciente tem também de estar discri-
minado que a morte se deveu a 
eutanásia e de que forma. 
Finalmente, é levantada uma objec-
ção, que é talvez a que mais pes-
soas convence pelo simples apelo 
ao pathos (sentimentos) e não pelo 
uso do logos (razão). Teme-se que 
aceitar a eutanásia voluntária seja o 
descer do primeiro degrau de uma 
escada que culmina com a eutaná-
sia involuntária e morte de pessoas 
consideradas indesejáveis. Teme-se 
afinal de contas que assim se colo-
que demasiado poder nas mãos dos 
médicos e do governo, que pode 
aproveitar-se da situação. Para 
ilustrar esta conjectura recorre-se ao 
“programa de eutanásia nazi”, que 
começou com o objectivo de ajudar 
os doentes terminais e em sofrimen-
to e acabou por se tornar um meio 
de eliminar os improdutivos, indese-
jáveis e os que não mereciam a vida 
segundo a ideologia nazi. Ainda que 
esta ideia possa parecer assustado-
ra, ela merece uma avaliação cuida-
da. Em primeiro lugar, o programa 
de eutanásia nazi não seguia a 
máxima  por  nós  apresentada  que 

justifica a eutanásia; o seu objectivo 
não era aliviar o sofrimento dos 
doentes (como foi expresso no início 
do programa), mas exterminar aque-
les que, segundo a ideologia nazi, 
não mereciam o direito à vida. 
Segundo, acreditar que aceitar a 
eutanásia voluntária conduzirá à 
aceitação dos outros tipos de euta-
násia é acreditar que deixaremos de 
ter poder e direito de reivindicar e de 
assinalar o nosso descontentamento 
ou desaprovação total, face a leis 
promulgadas numa sociedade 
democrática (“Não é o povo que 
deve ter medo do governo, mas o 
governo que deve ter medo do 
povo”, in V de Vingança). Terceiro, 
pensar que estamos a colocar 
demasiado poder nas mãos dos 
médicos ou do Estado é ignorar o 
poder que já hoje detêm sobre nós. 
Um médico não precisa da legaliza-
ção da eutanásia para simular a 
nossa morte (será até mais difícil, 
porque tem de ultrapassar todo um 
conjunto de trâmites legais) e o 
Estado, para se livrar de quem con-
sidere “inoportuno” terá muitos 
outros métodos para o fazer, sem 
necessitar de recorrer à eutanásia e 
envolver pessoal médico, que 
(normalmente) é de confiança. 
Concluindo, apesar de reconhecer-
mos que existem certas dificuldades 
práticas na aceitação da eutanásia 
(nomeadamente uma certa dificulda-
de em legislar e garantir um pedido 
livre e racional), mantemos a nossa 
posição inicial de que esta é justifi-
cável, porque existem situações em 
que certos valores se podem sobre-
por à vida humana. Ainda que para 
todos assim não seja, não obriga-
mos a que assim pensem, mas que 
aceitem a decisão de quem assim 
pensa, sem perseguir quem os ajuda 
a colocar em prática essa vontade 
que, como vimos, é justificada em 
determinadas situações,    nas quais 
a dor vive para além da esperança. 
 
 
_____________________________ 
1 Convém distinguir entre meios de 
tratamento proporcionados (mantêm o 
doente vivo com razoável benefício 
para este), cuja omissão é considerada 
eutanásia, e meios de tratamento des-
proporcionados (apesar de poderem 
aumentar o tempo de vida do doente 
não trazem benefícios considerados 
razoáveis), cuja omissão não é, em 
geral, considerada eutanásia.�

� C.A. 
� L.M. 
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Operação Esperança 
O desafio renova-se em cada ano 
lectivo. Um desafio a que a escola 
não se escusa, não pode escusar-  

-se. São caras novas que esprei-
tam os corredores com a curiosida-
de impressa no rosto. É gente nova 

que passeia nos espaços, desco-
brindo os recantos da sua nova 
escola e  tentando adaptar-se a 

outros colegas, outros professores, 
outros locais.  

Os pais não ficam à porta à espera. 
Entram também num espaço que 

ainda desconhecem, visitam as 
salas, os laboratórios, os locais 

onde os seus filhos vão viver horas 
e horas das suas vidas nos próxi-

mos anos, perscrutam os rostos 
daqueles que vão ser os seus 

principais interlocutores na espi-
nhosa tarefa de educar uma nova 
geração e procuram adaptar-se a 

esta nova realidade de uma escola 
secundária que vai ser trampolim 

para o futuro dos seus educandos, 
abrindo-lhes finalmente o caminho 

para um curso ou uma profissão.  
Do lado de dentro, docentes e não 

docentes acolhem uns e outros, 
vestem o rosto com a cor da expec-

tativa e adoptam o sorriso como 
palavra passe do novo ano lectivo 

que vai começar. Bem-vindos ao 
ano lectivo de 2007-2008! 

Agora só falta ter esperança! Sim, 
porque a esperança é o principal 

segredo dos grandes pedagogos! 
Ter esperança significa saber espe-

rar; “estar longamente, lentamente 
e continuamente à espera (...) 

esperar todos os dias como no dia 
anterior, esperar apesar das dúvi-

das, apesar da impaciência (...) 
apesar do tempo” *; perceber que 

aquilo que hoje se semeia não 
pode ser colhido ainda hoje mas 

tão só num longínquo amanhã.  
Claro que esta tem que ser uma 

esperança activa, feita de interes-
se, de muito trabalho, de muito 

empenhamento, de muita criativida-
de, de muita coragem e de muita 

paciência por parte de pais, profes-
sores e agentes educativos         

em geral.  
Só há uma coisa proibida – desistir! 
Mesmo que a tarefa seja hercúlea,  

 
[P.15] 
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[P.14] 
mesmo que a juventude pareça 
caminhar no vazio, mesmo que a 
linguagem da violência pareça 
substituir a da inteligência, mesmo 
que a pedagogia pareça incapaz de 
desfazer a carapaça de indiferença 
e desencanto de alguns, desistir 
não pode ser a solução.  
Na família, na escola, semeia-se o 
futuro. E o futuro tem nome. O 
nome do aluno rebelde de há sete 
anos que entra hoje na sua antiga 
escola para dar a primeira aula, o 
nome da jovem funcionária da 
empresa que me atende com um 
sorriso e me chama professora com 
uma nota de carinho na voz, o 
nome do jovem meio perdido      
que a escola soube resgatar das 
margens da sociedade e que     
hoje mostra orgulhoso o seu    
diploma profissional.  
Em cada ano lectivo a escola abre 
as portas à esperança. A esperan-
ça de que a sua acção consistente, 
feita do esforço de toda a comuni-
dade educativa, possa atear a 
fogueira que ilumina o futuro. Como 
refere Augusto Cury numa das 
suas muitas obras sobre educação 
“há duas maneiras de se fazer uma 
fogueira: com sementes ou com um 
punhado de lenha” **. Escolher a 
lenha significa acender a fogueira 
apenas uma vez, ao passo que 
escolhendo as sementes (que têm 
que ser semeadas para que delas 
nasçam novas árvores que depois 
de crescerem darão novas semen-
tes), a fogueira nunca mais se 
apagará. É ainda Cury que refere: 
“Quem não consegue vislumbrar o 
poder contido numa semente nunca 
mudará o mundo que o envolve, 
nunca influenciará o ambiente 
social e profissional que o cerca.” ** 
Na família, na escola, semeia-se o 
futuro. Depois é só esperar que    
dê fruto! 
 
____________________________ 
* NEVES, João César das (2002). Cróni-
cas do Céu. Cascais : Principia Publica-
ções Universitárias e Científicas, p.128 
** CURY, Augusto Jorge (2001). O 
mestre da sensibilidade. Lisboa : Pauli-
nas, p.29  

�
� M.M. 
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Porto… Aqui vamos nós! 
Hora de partida! Hora de ansiedade 
quais meninos da escola, ansiosos 
por gozar um dia diferente. Mesmo 
conhecendo aquilo que vamos ver, 

tudo acaba por ser diferente, por ser 
visto e apreciado de um outro modo: 

afinal vamos com a nossa outra 
“família”.  

Espinho, Porto, … É hora de partir. 
Como é habitual nestas ocasiões, 

parte-se um pouquinho ou muito mais 
tarde, depende da maneira de ver ou 

de ser de cada um. Há os mais exi-
gentes (Devia-se sair à hora marcada, 

quem não está, estivesse!), os mais 
tolerantes (Ainda vamos muito a 

tempo, calma!) e os que já pensam na 
hora de dar ao dente (O que interessa 
é que levamos aqueles bichinhos que 

cheiram às mil maravilhas!). 
Oito e meia! O dia promete! Sol a 

rodos! Excitação! Conversas! Risos! 
Então, não se  pára um bocadinho? 
Isto é o que faz os atrasos. Vamos 

parar em Espinho. Só carros! Pára e 
arranca,  pára e arranca. Assim não 

podemos ir ao nosso cafezinho... 
Contentemo-nos em ver umas ruelas 
da cidade dentro do autocarro. É que 

temos de estar às onze no Porto, 
senão vimos o trem por um canudo. 

Entre chegar e apanhar o trem ainda 
há tempo, para alguns, de tomar 

alguma coisita e de ir ao WC (Isto de 
manhã é muito complicado!  E vou 

sempre à casa de banho, mais do que 
uma vez!). Entramos no trem ao 

serviço das caves. Paisagens deslum-
brantes, monumentos célebres (À 

direita o Convento…., à esquerda a 
Igreja… Mas qual é a minha esquer-
da? E a minha direita? É que é com-
plicado uns irem sentados ao contrá-

rio dos outros!). E pronto, lá chegá-
mos às Caves! O cheiro a vinho sen-

te-se no ar! Aí temos a nossa guia 
(São de Cantanhede, não são? Terra 

do bom vinho! - alguém responde) 
sempre pronta a explicar, a tirar dúvi-
das e a dizer umas piadas (Efeito do 

vinho? Não, simpatia, simplesmente). 
O que é um rubi, um vintage, … (É 
sempre bom aprender!). Pelo meio 

uma foto para a posteridade e para… 
pagar caso quiséssemos uma recor-

dação. No final da visita, vem a prova. 
E senhores... é vê-los de copinho na 

mão a provar (alguns mais cautelo-
sos, acompanharam com umas bola-

chinhas trazidas de casa). Aquele 
senhor que nos deu o vinho a provar 

já devia ter degustado uns copos 
valentes! Compras e partida! Se à    

[P.07] 
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[P.06] 
vinda a direita e a esquerda se con-
fundiam, à ida, a coisa complicou-se 
ainda mais. Claro que a Torre dos   
Clérigos conhece-se bem. 
Tempo de arranjar um lugar para 
comer.   
Os jardins do Palácio de Cristal pare-
cem uma boa opção. A D. Rosa não 
deve ter a mesma opinião. (Deixe lá 
D. Rosa! Dói- -lhe a perna? O que 
interessa é não ter partido nada!). E 
depois não digam que nós não somos 
animais: todos à volta dos bichos 
(Bichinhos é para quando não temos 
fome!) que nem um bando de leões. 
(Isso é pão com leitão ou leitão com 
pão?) Catorze horas. É preciso deci-
dir onde ir de tarde. Uns querem ir à 
Casa da Música, outros ver a exposi-
ção de Dali, … assim é difícil! É que 
ainda há aqueles que têm medo de se 
perder. O melhor é irmos todos para o 
mesmo lugar: Palácio do Freixo. 
Decisão é decisão, grupo é grupo… O 
problema foi que, excepcionalmente, 
a exposição encerraria às dezassete 
horas (Vai haver um jantar especial 
aqui e estão a fazer os preparativos!). 
Claro que isso não podia ser: viemos 
nós de propósito (!!!!) de Cantanhede 
para ver a exposição, deviam-nos ter 
avisado! Com este argumento imbatí-
vel quem não nos deixava entrar? Um 
grupo tão interessado em Salvador 
Dali! E lá entrámos. Uns riam, outros 
assumiam poses de cultos, outros 
indagavam (Mas o que é isto?), 
outros ficavam felizes quando desco-
briam, finalmente, o que o pintor 
queria transmitir. Realmente os pre-
parativos para o jantar especial 
faziam-se sentir: louças, arranjos 
(Viram aquela sanita decorada com 
musgo verde?), uma azáfama que 
nos convidava a sair. A noite aproxi-
mava-se e era preciso mais uma vez 
decidir o que fazer. Quem quisesse 
podia ficar na Casa da Música, quem 
quisesse ia no autocarro até à Foz, 
quem quisesse ia passear e jantar. 
Importante era encontrarmo-nos à 
porta do Coliseu para entrarmos no 
espectáculo todos juntos. E assim foi: 
ninguém se perdeu, todos foram 
pontuais e Jesus Cristo Superstar 
está aí para apreciar. Uma produção 
do La Féria é sempre interessante e 
digna de se ver pela música, cor, 
adereços, … Quando saímos, cada 
um tecia o seu comentário, mas as 
expressões eram reveladoras de total 
satisfação. Hora de regressar a Can-
tanhede. Realmente um dia pode ser 
bastante curto: mas este já passou? 
Quando vamos ter outro igual? 
� A.S. 
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Música nos nossos corações 
A tarde prometia. Novos, menos 

novos, com filhos, sem filhos, com 
par, sem par, vestido e sapato de 

gala, vestido e sapato mais prático, 
aí vão eles rumo a (mais) uma saída. 

Paragem obrigatória (dez minutos 
contados pelo cronómetro) a meio do 

caminho para um café. Entretanto, 
mais umas fotos... dos que se deixa-
vam adormecer. Chegados a Lisboa, 
uma voltinha ao Alvalade XXI, (Sim, 
aquilo não foi engano, foi para apre-
ciar o estádio!!!) rumo ao Saldanha. 
Eis-nos impedidos de descer a Ave-

nida. Mas será que ninguém se aper-
cebeu de que havia uma Parada (da 

SIC) naquele dia? 16.30 e o espectá-
culo às 17.00. Pelas Amoreiras, 
carros e mais carros, semáforos 

vermelhos, 16.40... tangentes, polí-
cias, peões... 16.45… Que nervos! 
16.50... temos de descer e andar o 
resto a pé... Correria, é por aqui, é 

por ali... 17.00… ainda não temos os 
bilhetes. E depois aqueles na bilhe-

teira que não se despachavam! 
Finalmente, sentámo-nos e gozámos 
o espectáculo. Simplesmente, mara-

vilhoso. As caras de satisfação à 
saída eram disso reveladoras. Hora 
de jantar. Cada qual escolhe o sítio 
que deseja. Reencontramo-nos na 

Praça do Saldanha. Os Anjos 
actuam. O ambiente promete, mas 

nós temos de regressar. Podíamos ir 
a pé para a Praça do Comércio, mas 
a saúde (e os sapatos) não o permi-

tem. Ficamo-nos pela Praça da 
Figueira e o autocarro apanha-nos. E 
agora, pela marginal, rumo a casa. A 

meio do caminho outra paragem. 
Num grupo (do Norte) toca-se con-

certina e dança-se. E o nosso grupo 
infiltra-se e colabora. E é ainda no 

meio de alguma cantoria (contágio!!!) 
que se faz a viagem de regresso. 
Muito barulho, não vá alguém ser 

apanhado nas malhas da fotografia. 
Despedidas... boa-noite... bom 

Domingo... até qualquer dia!  

� A.S. 

Mª. João 12.º AV 
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João Gentil, de 26 anos de idade, é 
natural de Cantanhede e reside 
actualmente em Vila Nova de Outil. 
Frequentou na Escola Secundária de 
Cantanhede os 10.º, 11.º e 12.º anos - 
do Agrupamento I - nos anos lectivos 
de 1996/1997 a 1998/1999. 
Em 2004 licenciou-se em  Enferma-
gem na Escola Superior de Saúde de 
Portalegre. Actualmente está a con-
cluir o Mestrado em Saúde Pública na 
Faculdade de Medicina da Universida-
de de Coimbra. 
Iniciou os estudos musicais na Suíça 
onde residiu até aos 11 anos. De 
regresso a Portugal, frequentou o 
Conservatório de Música onde foi 
aluno de  Paulo Jorge Ferreira e de 
José António Sousa. 
Desde 2004/2005 lecciona a disciplina 
de acordeão na Academia de Música 
de Ançã, como professor convidado. 
Tem actuado por todo o País e partici-
pou também em festivais e espectá-
culos internacionais em Itália, Irlanda, 
Noruega, França, Suíça, Espanha, 
EUA, entre outros. Conta também  
com  participações em programas de 
rádio e televisão, como “Portugal no 
Coração”, da RTP1.  
Síntese Curricular: 
1988 - início dos estudos musicais em 
acordeão; 

1989 - integra a Orquestra de Acor-
deão ORCADE - Lausanne - Suiça; 
1990 - actuação na “Grande Salle de 
Espectacles de Renens” com a 
ORCADE, seguindo-se vários espec-
táculos com esta orquestra de acor-
deões muito popular na Suiça; 
1992 - Regresso a Portugal; 
1993/1998 - participação (várias 
actuações por todo o país) em grupos 
folclóricos da Zona Centro; 
1994/1995 - ingresso no Conservató-
rio de Música David de Sousa, na 
Figueira da Foz, onde foi aluno de 
acordeão com os professores José 
António Sousa (3º e 4º ano) e Paulo 
Jorge Ferreira (1º e 2º ano); 
1995 - Actuação na Noruega num 
Festival de Pedagogia de Folclore, em 
representação de Portugal, integrado  
no  Grupo  Folclórico  das Escolas 
Secundária e C+S de Cantanhede; 
1996 - Integrou o Coro do Conserva-
tório de Música David de Sousa 
dirigido pelo Professor Nuno Betten-
court; 
1996 - Irlanda, Athlone - Festival 
Europeu da Juventude, representando 
Portugal; 
1997 - Itália, San Vito (CH); Festival 
Europeu da Juventude, representando 
Portugal; 
1997 - participação no programa televi-
sivo  “Jardim  das  Estrelas”  na  RTP  

Internacional,  em directo; 
1999 - Aranda de Duero, Espanha, animação 
de rua nas festas tradicionais da cidade;  
2001 - Viagem de Estudo a Castelfidardo - 
Capital Internacional do Acordeon - Itália; 
2003 - Participação na «International    
Accordion Convention» - Las Vegas/EUA; 
2003 - Elemento Fundador da “EnfTUNA - 
Tuna da Escola Superior de Enfermagem de 
Portalegre”; 
2003 - Actuação nas Festas de Nossa      
Sr.ª Madalena na Ilha do Pico - Açores; 
2005 - Participação no “Outonalidades 2005”, 
organizado pela Associação Cultural             
D’ Orfeu de Águeda, em formato DUO,    
com o pianista Francisco Fernandes; 
2005 - Concerto com o grupo de São Paulo 
(Brasil) ABAÇAÍ no Festival “ANDANÇAS” 
em São Pedro do Sul, onde actuou com      
Ari Colares - percussionista; 
2005 - Participação no programa “Passeio 
Público” da RDP Antena 1, em directo; 
2005 - vários espectáculos no Casino da 
Figueira da Foz com o projecto              
“JOÃO GENTIL TRIO”, tocando standards   
de Jazz e Tango; 
2006 - “Tristesse Bleue” - peça de dança 
contemporânea - onde musicou o bailado 
com espectáculos no CONTAGIARTE no 
PORTO e em VIGO (Espanha), no Museu de 
Artes Contemporâneas, com transmissão na 
TVE (Televisão estatal espanhola); 
2006 - Participação no Programa televisivo 
“Portugal no Coração” da RTP1; 
2006 - Participação no Festival Andanças 06, 
com um concerto na Igreja de Carvalhais e 
dois espectáculos de palco; 
2006 - Participação no “Outonalidades 2006”, 
organizado pela Associação Cultural             
D’ Orfeu de Águeda, em formato DUO     
com o baterista Luís Formiga; 
2006 - Entrevista para o programa 
“Cinemusicorium” da Rádio Universidade de 
Coimbra no âmbito de música de cinema; 
2006 - Concerto na Plaza Mayor de        
Salamanca e no Teatro da Biblioteca    
Municipal Torrente Ballester em Espanha; 
2006 - Concerto no âmbito do 3º Festival 
Internacional de Acordeão de Torres Vedras; 
2007 - Concerto na FNAC de Coimbra; 
2007 - FNAC do Chiado, Lisboa; 
2007 - AÇORES - Horta, Faial; 
2007 - Participação no encerramento do 
“Outonalidades 2007”, organizado pela 
Associação Cultural D’ Orfeu de Águeda, em 
formato DUO com o baterista Luís Formiga; 
É colaborador da Accordions WorldWide - 
www.accordions.com - desde 2007; 
Participação no 1st Roland V-accordion 
camp em Castelfidardo, Itália, 1 a 3 de  
Outubro de 2007; 
Finalista Ibérico do 1st Roland V-Accordion 
Festival and International Contest; 
É colaborador e demonstrador da Roland 
Corporation para o Roland V-Accordion 
desde 2007. 
(fonte: http://www.joaogentil.com, acedido em 23 de 
Outubro de 2007) 
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www.esec-cantanhede.rcts.pt 
Ano novo, página nova… é verdade, sim 
senhor! No início deste ano lectivo, a 
comunidade educativa teve oportunidade 
de verificar que a página  da nossa Escola 
na Internet foi remodelada. A anterior, que 
nos “representou” e muito bem durante 
uma temporada valente, foi substituída por 
esta com uma estrutura diferente e com 
um design completamente novo. 
Embora ainda esteja a ser completada 
(falta activar a plataforma Moodle e 
introduzir informação variada), na primeira 
semana atingiu mil visitas.  
Nela já podemos aceder a este boletim, 
em formato PDF e a cores! (Vai lá ver!!!) 
Bom trabalho, Rui! Dá-lhe forte! � J.P.  

www.eps-carlos-oliveira.rcts.pt 
A página da Internet da Escola EB 2/3 
Carlos Oliveira, de Febres (outra escola do 
concelho de Cantanhede), deixou-me posi-
tivamente surpreendido pela sua estrutura e 
concepção gráfica. A página inicial mostra 
fotografias dos edifícios e dos espaços 
exteriores que se alternam automaticamen-
te. O acesso a grande parte dos menus 
disponíveis na página inicial requer que se 
se faça o login do utilizador, através da 
utilização de um nome de utilizador e de 
uma password. 
Nela destaco a existência de links para 
acesso à Biblioteca, a um Blog e para a 
plataforma Moodle, entre outros. 
Para quando a disponibilização do Boletim 
da Biblioteca em formato PDF?   � J.P. 

www.edu-port.ac.mz�
Num Boletim em que fazemos a divulgação 
de sítios de escolas, não poderia deixar de 
divulgar uma que visitei em Agosto deste 
ano. Instalada num edifício novo tem os 
espaços exteriores bem cuidados. A sua 
página na Internet, à semelhança da 
Escola, é também bastante agradável, 
permitindo uma exploração fácil e eficaz. 
Nela destaco a existência da plataforma 
Moodle, de um Blog, a divulgação de 
publicações (“Pátio das Laranjeiras”) e de 
diversas actividades da Escola. 
Visitei a EPM-CELP (Escola Portuguesa de 
Moçambique - Centro de Estudo e Língua 
Portuguesa) depois de ter explorado a sua 
página e, além de me ter sentido familiariza-
do com ela, fiquei positivamente impressio-
nado. Parabéns!  � J.P. 

Estamos na Web! 

www.esec-cantanhede.rcts.pt 


