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Mensagem do Presidente 
 

 
 
 
Car@s entusiastas e interessad@s na Educação nas Prisões (EnP), 
 
No início de um novo ano escolar, aproveito para desejar a todos um bom trabalho sobretudo para aqueles 
que exercem funções em contexto prisional. 
No reinício das atividades da Associação Portuguesa de Educação nas Prisões (APEnP) convido a que, na 
presente Newsletter, revisitemos o programa/plano de ação com que esta Associação se propôs levar a cabo 
durante o mandato 2018-2022 e que, com base neste, se destaquem duas medidas: 
. Dia Internacional da Educação nas Prisões 
. Congresso bienal da APEnP 
Começo, assim, pelo Dia Internacional da Educação nas Prisões (13 de outubro) data em que se comemora a 
adoção das Recomendações do Conselho da Europa nesta matéria [Recomendações n.º R (89) 12]. 
É intenção desta iniciativa que, numa demonstração de espírito coletivo sobre o ensino em meio carcerário  
no seguimento do que, há um tempo a esta parte, a nível internacional vem sucedendo, com apoio oficial por 
parte da European Prison Education Association (organização da qual a APEnP é membro afiliado)  todos, 
em conjunto, possamos contribuir para que as Nações Unidas façam jus a esta efeméride e estabeleçam 
oficialmente o dia 13 de outubro, como Dia Internacional da Educação nas Prisões (DIEP). Assim, todos 
esperamos que suceda num futuro próximo. 
Por conseguinte, e com vista a um tal desiderato, promove a APEnP a realização de um concurso destinado à 
comemoração do 30º Aniversário das Recomendações do Conselho da Europa aos seus Estados-membros, 
premiando o seu vencedor com participação gratuita no I Congresso Nacional da APEnP (sobre o DIEP será 
dado o devido destaque, mais adiante nesta Newsletter). 
Quanto à segunda medida inscrita no programa  Congresso bienal da APEnP  decidiu esta Associação, em 
reunião realizada em Aveiro, em julho último, a realização do I Congresso Nacional, em Chaves, nos dias 1-3 
de maio do próximo ano (2020), mais precisamente no Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins (Escola 
Associada do Estabelecimento Prisional de Chaves). 
Sobre este evento refira-se ter já sido solicitada acreditação ao Conselho Científico Pedagógico da Formação 
Contínua. 
Destarte, e tal como proposto no seu programa, visa a APEnP promover neste seu I Congresso Nacional um 
espaço de aprendizagem, de discussão e de reflexão de ideias/propostas, de partilha de conhecimento e de 
boas práticas, assim como de experiências advindas da participação em projetos e da produção de trabalhos 
de investigação, em áreas distintas como a Educação e Formação de Adultos (em contexto prisional), a 
Saúde, a Reinserção Social, entre outras, que convocam a uma multidisciplinaridade de saberes dos 
profissionais de EnP, de importância fulcral no seu trabalho diário com a população reclusa. 
Refira-se, por fim, a todos os interessados, que a inscrição no evento será feita online através da nossa 
página web www.apenp.pt (mais notícias sobre o I Congresso Nacional da APEnP serão dadas brevemente). 
Termino tal como comecei, a todos desejando continuação de um bom trabalho, se for esse o caso, ou um 
ótimo reinício de funções neste ano escolar de 2019/20. 

José Alberto Pereira Pinto  
Presidente da APEnP 

http://www.apenp.pt/
http://www.apenp.pt/
http://www.apenp.pt/
http://www.apenp.pt/
http://www.apenp.pt/
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Foi com muita satisfação que percebi que esta 
necessidade de  enquanto professora num 
Estabelecimento Prisional não era só sentida por 
mim. A notícia de que outras pessoas queriam 
associar-se para, em conjunto, melhorarem o seu 
papel de professores/formadores com a dupla 
responsabilidade de, não só proporcionarem maior 
formação escolar aos reclusos, mas também, e não 
menos importante, a de contribuírem para a sua 
reinserção social foi o que mais me entusiasmou 
neste projeto, levando-me a aderir, sem reservas, à 
Associação Portuguesa de Educação nas Prisões 
(APEnP). 
Propôs-se, logo de início, a APEnP o compromisso 
de assumir a Educação nas Prisões (EnP), da sua 
comunidade educativa e, obviamente, dos 
profissionais que, diariamente, fazem desta uma 
importante missão, enquanto agentes educativos 
ao serviço da população reclusa, como uma das 
principais medidas a defender para o setor da 
educação no nosso país, o que me entusiasmou 
logo à partida. 
Como Representante da Região Centro, pude 
constatar, nos contactos estabelecidos com 
docentes, direções de Escolas Associadas, de 
Estabelecimentos Prisionais (9 EPs e 11 Escolas 
Associadas) e demais instituições públicas/privadas 
desta região, como a APEnP pode contribuir para 
uma maior visibilidade da temática da educação em 
contexto prisional  um campo de intervenção em 
que, efetivamente, não tem merecido o devido 
relevo, nomeadamente por parte da administração 
educativa, sobretudo pela ausência de programas 
de formação contínua dirigidos aos professores. 
Saúda-se, por isso, um dos seus primeiros passos 
nesse sentido, o facto de esta Associação vir 
promover uma ação (acreditada) para os 
profissionais de EnP, através da realização do I 
Congresso Nacional, já no próximo ano, tal como 
previsto no seu programa 2018-2022 (assunto já 
destacado pelo Presidente da APEnP, na sua 
mensagem inicial nesta Newsletter). 
O nosso trabalho tem como principal objetivo 
contribuir para formar pessoas. Um tal desígnio 
também nos ajuda a sermos melhores cidadãos,  
pois o convívio diário com uma realidade diferente,  
situada entre paredes grossas, dos portões de 
 

 ferro, das grades que impedem as janelas de abrir 
para entrar ar fresco, ou raios de sol , permite-nos 
compreender que, para lá dessa   se 
encontram Seres Humanos. 
Seres Humanos que, de uma ou outra forma, com 
maior ou menor motivação, com mais ou menos 
revolta, com maior ou menor esperança, desejam 
melhorar as suas vidas, ansiando por um dia sair 
em liberdade e por um começar de novo com 
sucesso. 
Para tal desiderato contam com os professores, 
porquanto sabem que estes, atafulhados de livros, 
papéis e outros materiais, lhes proporcionam 
conhecimento, experiência e, mais importante, uma 
(nova) oportunidade de vida. Além disso, levam 
também o cheiro da rua, do sol ou da chuva, o 
fresco do vento, a cor das flores, o canto dos 
passarinhos ou o barulho dos carros na cidade, para 
além de sorrisos, tempo e, sobretudo, Paz. Em 
suma, carregam consigo o sabor da Liberdade. 
Exemplo disso é a equipa de professores, que tenho 
o prazer de coordenar no Estabelecimento Prisional 
de Aveiro. Composta por pessoas e profissionais 
excelentes, todos estão comprometidos com a sua 
missão, desempenham-na o melhor que podem e 
sabem, conscientes das dificuldades, dos riscos e 
do desafio diário que é o de lecionar numa prisão, 
Daí considerar que, em tempo de reclusão, as 
prisões, devem servir para reintegrar, 
primeiramente para ajudar a refletir, para formar 
consciências, para adquirir regras básicas de 
convivência, de respeito pelos outros, para investir 
no aumento das suas qualificações 
escolares/profissionais, num caminho, nem sempre 
fácil, até à reabilitação. 
E é, por isso, que, nós professores ativamente 
participamos neste processo, almejando contribuir 
para o seu sucesso. 
Destarte, a oportunidade de nos associarmos a 
outros docentes que manifestam igual 
compromisso de se tornarem melhores 
profissionais, através da partilha de boas práticas, 
experiências, saberes, atividades e projetos são a 
razão da existência da APEnP e vem no sentido de 
contribuir para a colocação da Educação nas Prisões 
na agenda das políticas educativas em Portugal. 
 

Editorial 

Orquídea Martins 
Representante  Regional do Centro 

rep.reg.centro@apenp.pt 
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Apresentação 
 

O dia 13 de outubro de 1989 é comummente considerado a data de adoção das Recomendações do Conselho 
da Europa aos seus Estados-membros, em matéria de Educação nas Prisões [Recomendações n.º R (89) 12]. 
Tais recomendações estipulam que indivíduos em contexto de reclusão possam ter acesso a programas de 
educação e formação, que sirvam um propósito integral de aquisição/desenvolvimento de competências de 
vida, conduzindo a uma efetiva reintegração na sociedade e mercado de trabalho e que, em simultâneo, 
previnam fenómenos de recidiva. 
Enformando o pilar sobre o qual assentam os princípios basilares da European Prison Education Association 
(EPEA) e da Associação Portuguesa de Educação nas Prisões (membro afiliado), observa-se ainda um árduo 
caminho a percorrer, de modo a garantir que estas surjam plenamente consagradas em território prisional, 
em vários dos Estados signatários. 
Num mundo em constante mudança, a comemoração desta efeméride reveste-se, assim, de enorme relevo 
no plano socioeducativo, pois, permite, por um lado, alertar para uma consciência social da comunidade 
(inter)nacional sobre a importância da Educação nas Prisões, nomeadamente para a especificidade do 
exercício da atividade docente em contexto carcerário e, por outro, incitar a um (diferente) desenho e 
adequação de políticas educativas por parte de responsáveis governamentais, dirigidas a uma população 
destas carenciada. 
 

Chamada para envio de candidaturas ao Prémio DIEP 
 

A Associação Portuguesa de Educação nas Prisões (APEnP) convida todos os profissionais de Educação nas 
Prisões à organização de atividades alusivas ao Dia Internacional da Educação nas Prisões (ver formulário 
anexo) e a dar-nos conta da sua realização, para que possamos partilhar esta atividade com a comunidade 
educativa prisional. 
Propõe-se com esta iniciativa que, numa demonstração de espírito coletivo sobre o ensino em meio 
carcerário, todos possam, em conjunto, contribuir para que as Nações Unidas estabeleçam oficialmente o dia 
13 de outubro, como Dia Internacional da Educação nas Prisões. 
Destarte, e no seguimento do trabalho encetado pela EPEA, que desde 2016 tem vindo a atribuir um prémio 
à pessoa / organização / instituição que tem sobressaído na promoção do DIEP, igual iniciativa será 
organizada em Portugal, no cumprimento do programa/plano de ação da APEnP. 
Assim, o prémio a atribuir à participação no concurso  2019  consistirá na participação gratuita no I 
Congresso Nacional (formação acreditada), destinado a um associado da APEnP, bem como publicação da 
atividade realizada no Website e Newsletter da APEnP (nov/dez 2019). 
O vencedor do concurso  2019  será, ainda, convidado a apresentar o trabalho/atividade desenvolvida 
no I Congresso Nacional da APEnP, que terá lugar em Chaves (01-03 de maio, 2020), no Agrupamento de 
Escolas Dr. Júlio Martins [Escola Associada do Estabelecimento Prisional de Chaves]. 

Dia Internacional da Educação nas Prisões (DIEP) 
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a. Procedimentos 
 

1. A candidatura ao prémio DIEP deve ser enviada até 01.11.2019. 
2. Por sua vez, a notificação de aceitação pelo júri do concurso (constituído por elementos dos órgãos sociais da 
APEnP) será enviada, a cada participante, até ao dia 08.11.2019. 
3. O prémio para o vencedor consiste na participação gratuita no I Congresso Nacional e ainda publicação da 
atividade realizada no Website e Newsletter da APEnP (nov/dez 2019). 
4. Por participação gratuita no I Congresso Nacional da APEnP considera-se: inscrição. Viagens, alojamento e 
refeições não estão incluídas no prémio. 
 

b. Critérios de apreciação 
 

1. A iniciativa, trabalho ou atividade realizada deve apresentar explícita referência ao DIEP. 
2. A descrição deixa claro como o evento contribuiu para uma maior consciencialização sobre o DIEP em um 
grupo-alvo específico. 
3. A candidatura inclui evidência(s) de publicação da atividade. 
4. A candidatura inclui evidência(s) de realização da atividade. 
 
 
Para aceder ao formulário de candidatura o concurso  2019  clique aqui. 
 
 
 

  
Nota: -mail para: geral@apenp.pt 
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Será no próximo dia 31 de outubro que irá realizar-
se em Ponta Delgada, nos Açores, o II Seminário 
Internacional Educação e e-Learning em 
Estabelecimentos  uma iniciativa que 
surge como corolário do trabalho que a 
Universidade Aberta (UAb) tem desenvolvido nesta 
área. 
Este trabalho, de forma mais sistematizada, teve 
início com a assinatura do protocolo em 2016 com 
a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, 
que formalizou a colaboração institucional que tem 
permitido à UAb encontrar respostas mais eficazes 
para que os cidadãos em reclusão possam aceder 
ao ensino superior.  
O seminário internacional, que terá lugar no 
Auditório do Laboratório Regional de Engenharia 
Civil (LREC), em Ponta Delgada, nos Açores, 
organizado em conjunto pela Unidade de 
Desenvolvimento dos Centros Locais de 
Aprendizagem da Universidade Aberta (UMCLA), 
pela Direção Regional da Ciência e Tecnologia 
(DRCT) dos Açores, pelo Centro de Estudos 
Interdisciplinares do Século XX (CEIS20) da 
Universidade de Coimbra e pela Direção Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), vai 
permitir unir o trabalho que está em curso com a 
investigação académica. É nesse âmbito que 
teremos no nosso País alguns dos protagonistas 
europeus nesta área com experiência com 
estudantes reclusos. 
Falamos de Annet Bakket, Chair da European 
Prison Education Association (EPEA) e de Ruth 
McFarlane responsável na Open University pela 
criação de ambientes seguros.  
Por parte da Universidade Aberta, a somar às 
intervenções institucionais da equipa reitoral, 
teremos António Moreira, docente e diretor da 
Delegação Regional do Porto e coordenador do 
Projeto EaD e e-Learning em Estabelecimentos 

Prisionais em . Estará a seu cargo, e de 
Jorge Monteiro da DGRSP, a apresentação do 
Campus Digital EducOnline@Pris, projeto 
desenvolvido em parceria entre a Universidade 
Aberta, a Direção Geral de Reinserçãoo e Serviços 
Prisionais e Direção Regional de Ciência e 
Tecnologia dos Açores, que promove a educação e a 
formação nos estabelecimentos prisionais em 
Portugal.  
Na prática, trata-se de um projeto que está a 
arrancar neste início de ano letivo e irá permitir que 
cerca de 100 estudantes reclusos em 20 
estabelecimentos prisionais tenham acesso 
condicionado e seguro à internet, acedendo a 
conteúdos educacionais digitais.  este projeto 
não estamos a derrubar paredes e grades, mas 
estamos a procurar torná-las mais fluídas, porque 
o digital tem a capacidade de passar pelas paredes 
e estruturas mais pesadas e subidas que possam 

 resume António Moreira.  
Do programa do Seminário, que pode ser 
consultado em https://eventos.uab.pt/elep2019/, 
consta ainda a intervenção da professora Sofia 
Marques da Silva, coordenadora do projeto 

 Criativas para a Inclusão  da 
iniciativa INCoDe.2030, e que recentemente se 
associou a este projeto, e a intervenção do 
Presidente da Associação Portuguesa de Educação 
nas Prisões, José Alberto Pinto, que apresentará os 
projetos em curso e atividades futuras da APEnP. 
  

 
 

José António Moreira 
Vice-presidente da Assembleia Geral 

vpresidente.ag@apenp.pt 

 
 

Seminário Internacional nos Açores 

https://eventos.uab.pt/elep2019/
https://eventos.uab.pt/elep2019/
https://eventos.uab.pt/elep2019/
https://eventos.uab.pt/elep2019/
https://eventos.uab.pt/elep2019/
https://eventos.uab.pt/elep2019/
https://eventos.uab.pt/elep2019/
https://eventos.uab.pt/elep2019/
https://eventos.uab.pt/elep2019/
mailto:vpresidente.ag@apenp.pt
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Agrupamento de Escolas de Aveiro 
 

Importância da formação no EP de Aveiro 
O Agrupamento de Escolas de Aveiro é Escola Associada do Estabelecimento Prisional de Aveiro. 
Proporciona a frequência escolar à população reclusa nesta instituição, em todos os ciclos dos ensinos 
básico e secundário, na modalidade de cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), contando, para o 
efeito, com uma equipa de docentes que, fazendo jus ao seu profissionalismo, contribui com bem mais do 
que simplesmente  e  aprendizagens. 
Na verdade, é prática corrente da Equipa Pedagógica privilegiar uma estratégia de   de 
caráter transdisciplinar, que convoca a sessões conjuntas de formandos de vários níveis de ensino, 
visando a abordagem de temas específicos e motivando a uma participação ativa, enquanto cidadãos 
conscientes do seu papel na sociedade, independentemente de uma condição de privação da liberdade a 
que se encontram sujeitos. 
Com um objetivo claro de integração curricular de saberes adquiridos ao longo de uma vida e da sua 
mobilização em torno de um programa de educação-formação desenhado em conformidade e 
construtivistamente organizado, movimentam-se professores, de várias áreas do saber, conjuntamente 
com demais colegas já aposentados, oferecendo a sua experiência e conhecimento na construção de um 
projeto, que vai para além da  de  per si, com particular enfoque num desígnio de 
reinclusão social de indivíduos em contexto de reclusão  finalidade primacial da Educação nas Prisões. 
Do know-how adquirido, estamos convencidos que o trabalho em equipa proporciona um maior 
envolvimento do corpo docente e seu público-alvo, nomeadamente em termos de articulação entre as 
várias áreas de competências-chave; de participação dos formandos (aumenta a sua autoestima e 
provoca, em particular, nos formandos, de níveis de escolaridade mais baixos, a vontade de participar, 
porquanto sentem-se valorizados e capazes de se integrarem no grupo dos que  ; e permite, 
sobretudo, um maior aprofundamento de relações interpessoais e de sociabilidade, estimulando a 
promoção de valores como a partilha, a entreajuda, o respeito pelos outros e o espírito de grupo, tão 
necessários a uma etapa antecedente à obtenção da liberdade. 
A estratégia que procuramos implementar, e que consideramos adequada à realidade da formação no 
Estabelecimento Prisional de Aveiro, é de grande exigência, em termos de recursos humanos e materiais, 
que só consegue ser bem-sucedida graças a uma (ampla) dedicação e empenho dos elementos que 
constituem a Equipa Pedagógica, superando, largamente, o seu trabalho o respetivo horário/semanário 
atribuído. 
As limitações de espaço físico e de materiais autorizados são outro dos aspetos que só se ultrapassam 
com muita criatividade e, pode até dizer-se, generosidade. Para o efeito, contamos com o apoio da direção 

Estabelecimento Prisional de Aveiro 

set/out´19 
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do Agrupamento de Escolas de Aveiro, que nos vai ajudando neste particular, para além de nos transmitir 
confiança, e até orgulho, no trabalho que vimos efetuando, assumindo, igualmente, como seu o desígnio 
educativo no EP, acarinhando-o e tornando-o nuclear no seu Projeto Educativo. 
No mesmo diapasão, com o Estabelecimento Prisional de Aveiro é desenvolvido um (enorme) esforço de 
reabilitação do recluso-formando em estreita colaboração com a sua direção e respetivos serviços de 
educação e vigilância, procurando, em conjunto, e de forma articulada, contribuir para a criação de um 
sentimento de maior autonomia, de espírito crítico, de paulatino desenvolvimento de competências de 
vida, por via de uma prática maiêutica materializada em contexto de reclusão, simultaneamente 
potenciadora de um profícuo regresso ao mundo exterior e ao cumprimento de normas e padrões de 
vivência em comum numa sociedade. 
A título de exemplo, destacam-se algumas das atividades realizadas ao longo do ano letivo de 2018/19: 
 

 

Decorações de Natal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para oferta aos familiares dos formandos e para decoração de todo o Estabelecimento Prisional, que 
envolveram as áreas de Matemática para a Vida, (construção e corte dos moldes); Linguagem e 
Comunicação (elaboração das mensagens a enviar); Cidadania e Empregabilidade / Cidadania e 
Profissionalidade (seleção dos materiais utilizados de forma sustentável e para sensibilização ao 
consumo/desperdício, caraterísticos destas épocas festivas); TIC (elaboração de cartazes, folhetos, 
digitalização de textos). 
 

Dia de S. Valentim (relação entre amor e violência doméstica)  
 
 

Sessões de (in)formação, debates e construção de materiais de divulgação, 
bem como presentes  de  em cartolina) para oferta a pessoas 
do círculo de relações de amor/amizade dos reclusos. 
Projeto integrado nas áreas de competências-chave de Cidadania e 
Empregabilidade (Nível Básico) / Cidadania e Profissionalidade (Nível 
Secundário) 

 

Santos Populares 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Construção de cravos de papel com quadras populares, elaboradas pelos formandos nas aulas de 
Linguagem e Comunicação (exploração de informação relativa à tradição dos Santos Populares em 
Portugal: as quadras, os cravos, as festas). 
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Mês do coração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sessão teórica e prática de  Básico de  e construção de desdobráveis informativos, 
posteriormente utilizados pelo Serviço de Cardiologia do Hospital Infante D. Pedro (Aveiro), como forma de 
alertar a população em geral para procedimentos a adotar em caso de paragem cardiorrespiratória. 
Ação de (in)formação sobre Suporte Básico de Vida  Integrada no Projeto "Promoção da Saúde e 
Prevenção da Doença em Meio Prisional" (participação do Serviço de Cardiologia do Hospital Infante D. 
Pedro, Aveiro). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilização para participação no ato 
eleitoral (Legislativas 2019)  
Atividade iniciada em julho e que terminou no início 
de setembro, com sessões de informação sobre a 
importância do voto; elaboração de panfletos e 
cartazes para informação de toda a comunidade 
prisional; sessões/debates com participação de 
representantes da Comissão Nacional de Eleições, 
da Europe Direct, do Jornal Diário de Aveiro, da 
Direção do Agrupamento de Escolas de Aveiro e do 
Estabelecimento Prisional de Aveiro (o impacto 
desta atividade pode ser aferido pelo número de 
inscritos para participação no ato eleitoral: 74% da 
população reclusa deste EP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orquídea Martins 
Professora do AE de Aveiro 

Coordenadora Pedagógica no EP de Aveiro 
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Estabelecimento Prisional de Castelo Branco 

O Estabelecimento Prisional de Castelo Branco, criado no âmbito da Direção Geral de Reinserção e 
Serviços Prisionais (Decreto-Lei n.º 39/96, de 6 de maio), encontra-se sediado nas antigas instalações do 
Ex-Regimento de Infantaria de Castelo Branco e também antigo Convento de Santo António dos 
Capuchos.  
Este Convento, segundo Porfírio da Silva, foi mandado edificar pelo Comendador da Ordem de Cristo, 
Alcaide-mor de Castelo Branco, D. Fernando de Menezes, em 1562. Existem, porém, registos de que terá 
sido um  e não  daí o nome: Convento de Santo António. É constituído por arquitetura 
simples, mas elegante, assentando toda a frontaria num grande arco de forma abatida. 
Com a extinção das congregações religiosas, em 1834, o Convento foi incorporado no Património do 
Estado e, no mesmo ano, destinou-se a edifício hospitalar. A partir de 1835 serviu de quartel a várias 
unidades militares, alojou o Museu Regional Francisco Proença Júnior desde a sua fundação (1910 até 
1929) e, antes ainda de ser Estabelecimento Prisional, foi sede do Regimento de Infantaria de Castelo 
Branco. 
A escola do EP situa-se num edifício apenas a ela destinado, do qual faz parte um pátio onde se 
desenvolvem as atividades ao ar livre. 
O trabalho nesta comunidade é articulado entre todos os professores aqui colocados pelas Escolas 
Associadas, nomeadamente o Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva e o Agrupamento de Escolas 
Nuno Álvares, a Direção do Estabelecimento Prisional e os Técnicos Superiores de Reeducação. 

 

Fátima Jerónimo 
Diretora do Estabelecimento Prisional de Castelo Branco 
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Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva e Agrupamento de 
Escolas Nuno Álvares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para assegurar o bom funcionamento do ensino no Estabelecimento Prisional de Castelo Branco, é 
necessária uma Equipa Pedagógica constituída, no presente ano letivo, por dezassete professores, que 
asseguram o funcionamento das diferentes áreas de formação nos cursos EFA B1, B2, B3 e EFA (Nível 
Secundário). Estes docentes auxiliam, também, os formandos que se encontram a frequentar o Ensino 
Superior. 
Para além destes cursos, contamos ainda com outras áreas de formação, nomeadamente: Educação 
Musical, Educação Física, Projeto de Sociologia e Cidadania e Projeto de Inglês. 
Apresentam-se, de seguida, algumas atividades realizadas na escola do EP, dignas de realce: 
 
 
 

  
 
 

 
Dr. Costa Alves 
 
 
 
 
 
 
 
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)  Centro Local da Beira Interior 
Eng.º Ernesto Marques 
 
 
 
 
 
 

 
Dr.ª Cristina Marques 

 



13 

apenp.pt 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) 
Dr. André Filipe 
Sr. Aníbal 

Participação dos formandos nos X, XI e XII congressos de jovens 
geocientistas/universidade de Coimbra (posters temáticos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construção de modelos de papel a três dimensões 
Vulcões | Estruturas internas da terra desencadeadoras de sismos | Tectónica de placas 
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Comemoração de datas festivas 
Salienta-se o concurso  DOS  em 
que lhes foi pedido que continuassem a seguinte 
frase:  TODO O MEU AMOR, A TI  
 
 
 
 
 
 
 

A escola vista pelos nossos formandos 
 

Nesta escola sinto-me livre 
Não penso no que estou a passar 

Da solidão que vivo neste momento 
À minha casa quero regressar! 

  
Viva a escola, viva a escola 
Aqui estamos com prazer 
Além de sairmos da cela 
Muito temos a aprender! 

 
Vamos lá estudantes 

Vamos lá estudar 
Aprender coisas importantes 

Para depois ensinar. 
  

Vamos para a escola 
Vamos aprender 

Levamos na sacola 
Os livros para ler! 

 
Vamos todos à escola 

Para ter educação 
Vamos todos aprender 
Essa é a nossa função! 

  
Pela vitória e união 

Vamos todos estudar 
Nesta escola do EP 

Onde é preciso educar! 
 
 

Levanto-me com sacrifício 
Para ir à escola aprender 

Mas é um bem necessário 
Para um futuro melhor ter! 

  
 
 
 
 

 
 

Vamos, vamos à escola 
Para enriquecer o saber 
Vamos, vamos à escola 

Onde tudo pode acontecer! 
 
 

Em busca da verdade 
Reiniciou-se a educação 

O que encontramos na realidade 
Foi muita coesão. 

  

Para enriquecer a inteligência 
Nós voltamos a estudar 

Por gostarmos da experiência 
Não vamos mais parar! 

 
 

Vamos lá estudantes 
Vamos sempre em frente 

Vamos para a escola 
Para sermos gente! 

 
Isto de estudar 

Traz muita paz e harmonia 
Mas o que mais fomos buscar 

Foi imensa sabedoria! 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Fernandes 
Coordenador Pedagógico no EP de Castelo Branco 
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Estabelecimento Prisional da Covilhã 

As atividades formativas no Estabelecimento Prisional da Covilhã assumem enorme importância para a 
população reclusa, tendo em conta a ampla participação que se verifica, nomeadamente por parte de 
indivíduos com caraterísticas heterogéneas distintas, quer em termos de nacionalidade (durante o ano 
letivo de 2018/19 foram 9 os estrangeiros envolvidos, 8 de nacionalidades diferentes: Brasil, Chile, 
Espanha, Itália, Libéria, Roménia, Rússia e Venezuela); faixa etária; cultura; bem como de experiências de 
vida. 
Não obstante o introito apresentado remeter para uma situação confortável neste particular, não se julgue 
que a motivação dos reclusos à frequência da Escola tem sido um processo fácil. 
Em boa verdade, somente graças a uma equipa de profissionais dedicada e disponível para colaborar no 
processo de reabilitação desta população, contribuindo para um aumento das suas competências e, por 
essa via, de probabilidade de sucesso, em termos de reinserção na sociedade e mercado de trabalho  
refiro-me nomeadamente a docentes, Coordenadora Pedagógica, Serviços de Apoio à Execução da Pena 
(SAEP), direção do EP e guardas prisionais  é que um tal desiderato tem vindo a ser conseguido nesta 
instituição. 
Mais sublinho que a direção do EP da Covilhã, os técnicos do SAEP e, na sua maioria, o corpo da guarda 
prisional têm revelado constante apoio e acompanhamento das atividades de formação, sendo que a 
direção do EP equipara estas a atividades laborais, relativamente ao regime, aos horários e apreciações 
institucionais. 
No mesmo sentido, as direções das duas Escolas Associadas do Estabelecimento Prisional (Agrupamento 
de Escolas Pêro da Covilhã e Escola Secundária Campos Melo) têm, também, prestado significativo auxílio 
às atividades de formação, nomeadamente ao nível dos recursos humanos e materiais necessários ao seu 
funcionamento. 
Com efeito, tem-se denotado, por parte de ambas instituições, enorme perseverança em manter as 
equipas pedagógicas dos diversos cursos no terreno, não somente contribuindo para a estabilidade do 
corpo docente, mas também criando um ambiente, o mais propício possível, a um desenvolvimento firme 
e paulatino do processo de educação-formação, em prol de um projeto de mérito, reconhecido pela 
comunidade educativa prisional. 
Em contraponto, a ação da administração educativa central nesta matéria tem deixado algo a desejar. Com 
efeito, as políticas em vigor, tal como dirigidas ao epicentro prisional, teimam em não valorizar o trabalho 
desempenhado pelos professores nesta área, nomeadamente uma, mais que necessária, atenção à 
especificidade das suas funções, sobretudo no que concerne a organização da componente letiva e não 
letiva, esta última claramente insuficiente para uma multiplicidade de tarefas a desempenhar, como por 
exemplo, e no meu caso em particular (Coordenação Pedagógica), o facto de, no cômputo geral, 
ultrapassar em volume e escala (30min/dia) o tempo necessário à sua realização, senão vejamos: 
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Distribuição de material escolar aos formandos dos 
cursos EFA; realização de (novas) inscrições e envio 
do respetivo registo às Escolas Associadas; 
informações a formandos e professores sobre 
condicionalismos da instituição; apuramento de 
desistências / motivação para que os formandos 
prossigam as atividades escolares; compra e 
distribuição de materiais pedagógicos; atualização 
e entrega de listas de formandos às direção e 
chefia de guardas; planificação, execução de 
atividades culturais (colóquios, sessões de 
animação de leitura, comemoração de datas 
festivas, concursos, ); registo e arquivo fotográfico 
das atividades; realização de mapas de atividades 
culturais para a Direção Geral de Reinserção e 
Serviços Prisionais (DGRSP); apoio à Biblioteca do 
EP (registo e movimentação de livros, realização 
mensal de mapas, requisição e entrega mensal do 
Baú de Livros Itinerantes na Biblioteca Municipal da 
Covilhã); elo de ligação entre as equipas 
pedagógicas, a direção do EP e Escolas Associadas; 
realização de mapas do Ensino para as Escolas 
Associadas e DGRSP;  
Ou seja, por mais que deseje o órgão de gestão da 
Escola elaborar um horário de trabalho semanal, 
que contemple tempo suficiente para um eficaz 
desempenho destas funções, obviamente não 
descurando as letivas, depara-se com um 
espartilho de regras preestabelecidas a nível 
central compelindo ao seu cumprimento, não sendo 
opção a invocação do caráter específico da 
atividade docente em contexto prisional. 
Por outro lado, e no que ao setor da Justiça diz 
respeito, verifica-se que muitos dos 
alunos/reclusos abandonam as atividades 
escolares quando começam a trabalhar no EP ou 
fora deste (regime aberto), uma vez que, na sua 
grande maioria, não possuem recursos económicos 
e não querem sobrecarregar as famílias. 
Num passado recente, a DGRSP atribuía um prémio 
escolar aos alunos com aproveitamento, o qual 
representava uma motivação para a frequência e 
empenho nas atividades escolares, assim como 

uma importante ajuda económica. Todavia, há já 
alguns anos que este foi retirado. 
Em minha opinião, o sistema tal como existia não 
era de todo correto, visto que, nos níveis mais 
baixos de ensino, o esforço despendido é, muitas 
vezes, superior ao de níveis mais avançados 
(relembro que o prémio era concedido em função 
do nível de escolaridade). 
Defendo, por isso, que este volte a ser uma 
realidade e em montante igual para todos os 
alunos/reclusos com aproveitamento, pois um 
suporte monetário, independentemente do nível 
escolar que frequentem, é fundamental, não só 
para combater fenómenos de abandono, como para 
incentivar a continuação dos estudos. 
Por fim, um assunto que se prende com a questão 
da mobilidade no decurso das atividades 
formativas. Obviamente que, quando tal facto se 
fica a dever à saída do indivíduo em liberdade, se 
saúda! 
Porém, casos há em que os reclusos (pelos mais 
diversos motivos) são transferidos para outros EPs, 
colocados em outras atividades no EP ou, mesmo, 
a trabalhar no exterior. Nestas situações, e tendo 
em conta a (crónica) dificuldade em motivar esta 
população para a Escola, julgo que deveria existir 
uma maior preocupação por parte das autoridades 
prisionais, visto que, muitas vezes, depois das 
equipas pedagógicas conseguirem conquistar tão 
árdua «batalha», estes abandonam os cursos. 
Proponho, de seguida, dois boletins do EP da 
Covilhã, de caráter semestral, intitulado MÃOS 
DADAS, que apresentam as atividades realizadas, 
ao longo do ano letivo transato (2018/19): 
dezembro 2018 / julho 2019. 
Os nossos boletins: 
- n.º 15 (dezembro de 2018) clique aqui 
- n.º 16 (julho de 2019) clique aqui 
  

Noélia Ramos 
Docente do AE Pêro da Covilhã 

Coordenadora Pedagógica no EP da Covilhã 
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https://drive.google.com/open?id=1Wt40HW-2GeodmJ_guRuzgIrUSr5xsgF0
https://drive.google.com/open?id=1Wt40HW-2GeodmJ_guRuzgIrUSr5xsgF0
https://drive.google.com/open?id=1Wt40HW-2GeodmJ_guRuzgIrUSr5xsgF0
https://drive.google.com/open?id=1nbK1BFV5zYMiQknH0rG0fWRtvbRMv46C
https://drive.google.com/open?id=1nbK1BFV5zYMiQknH0rG0fWRtvbRMv46C
https://drive.google.com/open?id=1nbK1BFV5zYMiQknH0rG0fWRtvbRMv46C
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Estabelecimento Prisional de Leiria (Jovens) 

O Estabelecimento Prisional de Leiria (Jovens) está vocacionado para jovens entre os 16 e os 21 anos, com 
possibilidade de permanência até aos 25 anos de idade. As famílias destes jovens são maioritariamente 
carenciadas e desestruturadas, onde se verifica o baixo nível académico dos progenitores, situações 
recorrentes de desemprego e dificuldades financeiras. Predominam famílias monoparentais, cuja 
supervisão parental fora escassa, evidenciando lacunas afectivas, bem como falta de referências 
significativas no processo educacional, resultando numa acrescida dificuldade de manutenção da 
autoridade em sala de aula. 
 
No EPL (Jovens), até ao ano letivo 2018/19, mantivemos duas modalidades de ensino, Educação e 
Formação de Adultos (EFA), na vertente escolar e de dupla certificação e ensino recorrente. Avaliando os 
resultados, designadamente a assiduidade e aproveitamento escolar, no ano letivo 2019/20 optamos por 
dar prioridade aos cursos EFA de dupla certificação, por terem sido aqueles que se mostraram mais 
eficazes no processo educativo dos jovens reclusos. O conhecimento da população escolar revelou a 
importância da escola/formação profissional na recuperação e futura reintegração dos nossos jovens 
reclusos, sendo possivelmente um dos maiores factores de reabilitação, onde podem desenvolver 
competências escolares, mas também competências pessoais, sociais e relacionais. 
 
De forma a transmitir o nosso trabalho com esta população reclusa, apresentamos um Capítulo do livro 
Entre as Grades, Viver, ensinar e aprender em contexto prisional, realizado por uma Professora de uma 
escola associada ao nosso Estabelecimento Prisional, o qual foi só foi possível de concretizar, devido ao 
trabalho em parceria entre o Estabelecimento Prisional de Leiria (Jovens), o Serviço de Tratamento 
Prisional e o estabelecimento de ensino, Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, através do 
envolvimento e interesse da docente no ensino em contexto prisional. 
 
Qual o papel do professor em contexto prisional? 
Conheça todas as teorias. Domine todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas outra 

alma humana.  
Carl Gustav Jüng 

 

 
Ler Eça,  Maias, faz-me invariavelmente recordar que o individuo é o resultado de três fatores: 
hereditariedade, meio e educação. Suponho que esses três fatores, além de determinarem 
individualmente os traços do nosso caráter, se conjugam entre si, cumulativamente. Por outras palavras, e 
centrando-me no que interessa para o escopo deste livro, o desempenho que cada um consegue em 
termos de educação, resulta da soma da hereditariedade e do meio. Havendo falhas nestes dois pontos, o 
bom resultado fica eventual e previsivelmente comprometido. Embora não obrigatoriamente, a realidade 
aponta nesse sentido. 
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Ora, quando um professor se depara com um aluno 
problemático, há sempre a tendência para perceber 
a origem, focando-se imediatamente na 
hereditariedade ou no meio, no qual se inclui, 
primeiro que tudo, o seio familiar. Este configura-se 
como um dos trabalhos mais complexos e 
subjetivos de um professor. Não que ele seja 
obrigado a isso, mas é sobretudo uma questão de 
consciência e humanismo.  
Extrapolar o seu domínio de ação- e que será, 
muito primeiramente o de debitar uma série de 
conhecimentos científicos, promovendo o 
raciocínio, o espírito crítico, e um rol de 
competências que não interessa para o momento 
explicitar- funciona, usualmente como tentativa 
desesperada de salvar o aluno. Existe o desejo 
sincero de colocar a escola a funcionar como eixo 
contrário a, por exemplo, um meio problemático.  
As evidências mostram-nos que a componente 
científica e pedagógico-didática não é suficiente em 
contexto escolar. Podemos ter um domínio perfeito 
dos conteúdos a lecionar, abordagens fantásticas e 
inovadoras, e resultados muito pouco expressivos. 
Há um fator que tem de integrar a equação  os 
alunos na sua individualidade, considerando para 
tal os elementos que o definem e que enunciei 
anteriormente. Só essa sensibilidade poderá 
tornar-nos melhores professores e promover a 
capacidade da escola enquanto instituição.  
Nos dias que correm, com mudanças educacionais 
evidentes, com uma situação de crise que se 
arrasta há vários anos, com reflexos inevitáveis 
num elevado número de famílias portuguesas, a 
nossa intervenção acaba por ter de ir bem mais 
além. A pressão superior para a obtenção de bons 
resultados, não esquecendo igualmente o aumento 
da escolaridade obrigatória, entre outros aspetos 
mais ou menos burocráticos e, arrisco dizer, 
utópicos, leva-nos a domínios para os quais não 
fomos preparados e que nos parecem exceder o 
nosso pressuposto âmbito de ação. 
É verdade que deixamos de ser meros professores 
e passamos a ser também psicólogos, que 
deixamos de discutir notas, para discutir contextos 
familiares. Perdemos horas a tentar perceber e 
resolver, sozinhos, problemas que deveriam ser 
 

tratados por quem de direito. E quando damos uma 
nota, principalmente no ensino básico, ela não 
carrega em si só o valor do desempenho em sala de 
aula e na disciplina, ela carrega também o valor da 
capacidade daquele jovem sobreviver a 
determinados contextos sociais e familiares. Não 
somos condescendentes, mas somos humanos. 
Embora uns mais do que outros.  
Em contexto prisional, não nos podemos alhear de 
todas estas condicionantes. Basta estarmos 
cientes do local onde nos encontramos. Temos de 
ter a perfeita noção de quem são aqueles que 
temos à frente e trabalhar a partir dessa base. Não 
nos interessa desvendar nem o passado nem o 
contexto familiar, porque a situação em que se 
encontram é suficientemente esclarecedora. Esse 
trabalho já está feito. Infelizmente. Portanto, a 
única alternativa que temos é começar por mudar 
os nossos critérios de exigência, partindo da 
consciência que o patamar a atingir fica a anos-luz 
daquilo a que estamos habituados. 
Devemos ajustar o programa, os métodos, as 
abordagens e, embora com grande dificuldade, 
relativizar a atitude dos alunos, percebendo que o 
passado daqueles jovens dita o que eles 
conseguem ser e fazer em aula. E que é pouco, 
muito pouco. Se mantivéssemos o mesmo grau de 
exigência em todos os parâmetros que referi, não 
teríamos praticamente alunos na sala de aula. 
Gerir esta relação professor/aluno-recluso requer 
também algum jogo de cintura e respirar fundo 
muitas vezes. Conhecer as suas origens e 
compreender as suas dificuldades, não significa 
aceitar tranquilamente. Implica, mormente, uma 
maior capacidade de gerir a nossa postura para 
sermos capazes, depois, de gerirmos as deles.  
Gosto de dizer, embora sem qualquer conotação 
depreciativa, que precisamos de ser tão ou mais 
manhosos que eles. O nosso objetivo é o de os 
levar a tirar proveito do que estamos ali a fazer, 
portanto, é bom que o consigamos com destreza e 
bastante alma. Isso fará toda a diferença.   
Em contexto prisional, dar aulas é um jogo de 
forças constante em que não nos interessa esticar 
muito a corda para não os perdermos de vez. 
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Eis a visão que alguns destes alunos-reclusos têm 
dos professores: 
 
 

 geral tenho uma imagem positiva dos 
professores embora na minha opinião houvesse 
uma professora ou outra que pudesse ter métodos 
de trabalho diferentes e não só chegar e escrever 
no quadro e nós termos que fazer. Professoras 
como a C. E. e a S. T. devia haver muito mais, pois 
são professoras que sabem explicar as coisas e 
mesmo havendo alguns alunos com menos 
interesse ou com mais dificuldades de 
aprendizagem elas têm capacidade para nos 
motivar e levar a fazermos aquilo tudo que é 
suposto sem ser por obrigação.  C. 
 

 minha opinião a imagem que tenho deles é a 
que tenho de outros professores, exigentes e 
divertidos quando têm que ser mas, o que me 
surpreendeu foi a compreensão de alguns deles e 
paciência e sobretudo não nos julgaram. ( ) Aqui a 
gente têm mais dias que somos negativos do que 
positivos, portanto para combater esse pormenor 
deviam alterar o método de ensinar a matéria com 
mais projetos de grupo não tanto como atividades 
teóricas. Deviam ter optado por projetos que cada 
um foi habituado a fazer conhecer um pouco a 
história de cada um e aí concluir o que era melhor.  

R. 
 
De alguns professores tenho uma boa imagem, 

acredito que às vezes são mesmo verdadeiros 
connosco e outros nem sempre são verdadeiros 
connosco, é a minha opinião. Deviam fazer 
atividades que nós gostamos, como por exemplo o 
livro que escrevemos.  L. 
 

 professores devem puxar mais por nós e 
incentivar-nos para que correspondamos às 
expectativas.  R. 
 

) acho que neste contexto o professor tenta 
ensinar o possível, a motivação parte de dentro de 
nós.  F. 

 professores ensinam pouco, só nos 
mandam fazer exercícios. Deviam explicar primeiro 
e só depois pedir para resolver. Deviam fazer 
atividades de que gostamos como, por exemplo, 
fazer um debate.  F.S. 
 

 pessoas que nos vêm ajudar.  R. 
 

Joel Henriques 
Técnico Superior de Reeducação do EP Leiria (Jovens) 
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Estabelecimento Prisional de Torres Novas 

Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer,  
Confúcio 

  
Na realidade, os erros cometidos no passado não podem ser apagados, fazem parte da nossa história de 
vida, das nossas memórias. Contudo temos a obrigação de aprender com os mesmos, de refletir sobre o 
impacto que tiveram no nosso percurso e no de terceiros, de forma a invertermos este ciclo. 
O reconhecimento de que dispomos de recursos e da possibilidade de fazermos outras escolhas não é um 
processo linear, , pressupõe uma autorreflexão, um progressivo conhecimento dos nossos limites e 
capacidades e a constatação que, necessitamos de adquirir e aperfeiçoar mais competências básicas. Esta 
valorização pessoal vai contribuir para a aquisição de uma maior autoconfiança e coragem para 
mudarmos, para encontrar um novo rumo nas nossas vidas. 
A reclusão pode e deve ser uma oportunidade para efetuarem essa desejável mudança, para delinearem 
um projeto de vida ativa e, acima de tudo, conquistarem o comando do leme das vossas vidas e não 
andarem ao sabor do vento, sem destino, distanciando-se cada vez mais de terra firme, designadamente 
da vossa família e de quem se preocupa efetivamente convosco  
In Jornal A GRANDE CHAVE, Estabelecimento Prisional de Torres Novas (junho 2019) 
  

Paula Quadros 
Diretora do Estabelecimento Prisional de Torres Novas 

Agrupamento de Escolas Gil Paes 
 

Atividades desenvolvidas no EP de Torres Novas (2018/19) 
Em plena lezíria ribatejana, junto ao rio Almonda, localiza-se o Estabelecimento Prisional de Torres Novas 
(EPTN). Neste EP encontram-se, em média, cerca de 60 reclusos, na sua maioria oriundos de localidades 
da região  Torres Novas, Entroncamento, Alcanena, Tomar, Abrantes,  
Um dos grandes objetivos do EPTN passa pela reinserção/integração social da sua população, até porque 
as penas a que estão sujeitos, na sua maioria, são consideradas baixas, quando comparadas com as de 
outros reclusos noutros EPs. 
Para se alcançarem tais objetivos  reinserção /integração social  são proporcionadas um conjunto de 
atividades socioculturais, recreativas, educacionais, profissionais, desportivas,  
Assim, em conjunto com instituições públicas / privadas foram realizados debates/workshops temáticos, 
dos quais se destacam o projeto   que abrangeu as esferas da Informática na ótica do 
utilizador; as artes performativas; desporto; treino de competências pessoais/profissionais; e pintura. 
Foram igualmente realizadas várias sessões sobre  com Atitude Mental  dinamizadas 
pelo Coach  Dr. Rui Brazão. 
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Ainda nas atividades socioculturais destaque para a 
comemoração do  do  (19 março), que 
contou com uma forte adesão dos filhos dos 
reclusos, os quais tiveram a oportunidade de 
conviver com os seus entes mais queridos, 
participando/assistindo à peça de teatro O Castelo 
Encantado. Um grupo de alunas da Escola 
Profissional de Torres Novas teve também o ensejo 
de apresentar uma divertida coreografia de dança. 
A convite do Centro de Reabilitação/Integração 
Torrejano (CRIT) foi apresentada, no seu auditório, 
uma peça de teatro intitulada O Gigante 
Adormecido, na qual três dos atores eram reclusos 
do EPTN. 
Semanalmente, tiveram também lugar sessões de 
YOGA, no âmbito do projeto : Dentro  o 

. 
Em termos educacionais, numa parceria com o 
Agrupamento de Escolas Gil Paes, funcionaram 
dois cursos EFA (EFA B2+B3 e EFA Nível 
Secundário) de forma a habilitar/credenciar parte 
da população reclusa de conhecimentos, 
competências para a vida ativa. 
Para os reclusos que não possuíam as habilitações 
mínimas decorreu também um curso de 
Alfabetização. 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto à formação profissional o Centro Protocolar 
da Justiça (CPJ) desenvolveu neste EP duas 
Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) do 

 de Operador de Manutenção  na 
área do desenvolvimento pessoal e social. 
Numa parceria com o Centro de Saúde de Torres 
Novas têm sido realizadas sessões para a 
Promoção da Saúde e Prevenção da Doença. 
Os reclusos deste EP têm também acesso a apoio 
psicológico, duas vezes por semana, e apoio 
espiritual, assegurado por um pároco, 
quinzenalmente. 
De registar que ao longo do ano, um dos reclusos 
se dedicou a escrever um vasto conjunto de 
poemas, os quais a autarquia torrejana já se 
disponibilizou, num futuro próximo, à sua 
publicação em livro, e cujo título será: Das Grades à 
Liberdade. 
Realce-se, ainda, que foi lançado um concurso 
interno de promoção para a escrita e leitura 
intitulado  Declaração de  inserido nas 
comemorações do Dia de S. Valentim. 
Torres Novas, Almeirim e Vila Nova da Barquinha, 
nas quais se encontram a trabalhar algumas 
brigadas de reclusos, que beneficiam de regime 
aberto. 
No âmbito do projeto   o EPTN 
estabeleceu uma parceria com uma Escola de 
Condução torrejana em que alguns reclusos, 
condenados pela prática de crimes por violação de 
regras de circulação rodoviária, têm a oportunidade 
de frequentar as respetivas aulas, consoante o 
regime em que se encontram, com vista à obtenção 
de habilitação legal de condução. 
Importa, por fim, referir que todo este conjunto de 
atividades e outras se encontram 
consubstanciadas num JORNAL interno 
denominado A GRANDE CHAVE, que é 
publicado/distribuído no EPTN nos meses de junho 
e dezembro, e cujos colaboradores são reclusos 
que contam como  de redação o Prof. 
Afonso. 

 
 Raul Santos 

Professor no AE Gil Paes e EP Torres Novas 
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Liberdade  quando? 
Desejo tanto a liberdade, 
Desejo sofredor que me mata. 
Desejo de impotência e instabilidade, 
Que neste caminho se arrasta. 
 

Invade-me permanentemente a ansiedade, 
De querer ter uma nova vida. 
Só preciso da bendita liberdade, 
E do caminho para a abençoada saída. 
 

Caminhos de dor deste sonhador, 
A quem a liberdade foi retirada. 
De sonhos sou um caçador, 
Nesta terrível jornada. 
 

Fé e muita crença, 
É o que me enche a alma. 
Não é pior que uma doença, 
É isso que até me acalma. 
 

Vivo dia após dia fechado, 
Olhando o enorme céu azul. 
Peço a Deus perdão pelo pecado, 
E que me proteja de norte a sul. 
 

Passo o tempo a escrever, 
Isso me faz ter coragem. 
Dia após dia a envelhecer, 
Nesta tão cruel viagem. 
 

Um dia lá chegarei, 
E aí, bem alto vou gritar,  
Estou livre eu bem sei, 
E aqui nunca mais voltar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saudade e Liberdade 
Saudade pura e dura, 
Que vivo nesta prisão, 
É a saudade mais obscura, 
Que trago no coração. 
 

Saudade da liberdade, 
E de quem trago no coração. 
Saudades da dignidade, 
Que expresso na emoção. 
 

É a liberdade que desejo, 
Tão difícil de encontrar. 
Liberdade que não te vejo, 
Por todos os dias aqui passar. 
 

Liberdade e esperança, 
É tudo o que posso querer, 
Liberdade e mudança, 
Pois luto por vencer. 
 

Tiraram-me a liberdade, 
Por um erro cometido, 
Mas não me tiram a dignidade, 
Por um erro ter existido. 
 

São saudades de correr, 
São saudades de saltar, 
Na liberdade eu vou ter 
Muita coisa de ultrapassar. 
 

Saudade impossível não sentir, 
Da querida liberdade. 
Se não tivesse, estaria a mentir, 
Pois é essa a minha vontade. 
 
Liberdade eu vou ter, 
A saudade não me vai largar. 
Liberdade eu vou merecer, 
E a prisão abandonar. 
 

Esta saudade que me destrói, 
Por não sentir a liberdade, 
É dor profunda que dói, 
Por não sair desta realidade. 
 

SF 
Recluso EP Torres Novas 
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Sessão número sete ou a importância da 
educação 
Numa encruzilhada, conheci uma Amiga. Vestia 

. Foi numa escola, algures por este país  
beira mar . 
Com ela, intui que o paradoxo é parte integrante da 
existência. Somos livres, sim. Mas, por todo o lado 
vivemos acorrentados; vestia  sim. Hoje, 
veste Made In . Porquê? Não sei. Dirijo o 
dedo indicador ao fenómeno da globalização, aos 
processos sociais de mudança, à complexidade e à 
mudança a que permanentemente estamos 
sujeitos, enquanto cidadãos de um mundo em 
constante metamorfose.  
Com ela, clarifiquei o papel da analogia, enquanto 
instrumento pedagógico. Na escola e na vida. 
Desde que a comparação que na analogia se 
estabelece se baseie num número razoável de 
semelhanças; desde que as semelhanças nela 
apontadas sejam relevantes para a conclusão que 
se quer inferir e desde que não existam diferenças 
fundamentais relativamente aos aspetos que nela 
estão a ser comparados. 
Qual a analogia entre ficção e realidade? Qual a 
analogia entre a Sétima Arte e a vida? 
Cinema Paraíso (1989) é uma película com 
argumento e realização de Giuseppe Tornatore. 
Constitui um olhar nostálgico sobre a vida de um 
jovem  Salvatore  na Itália do pós-guerra e o seu 
fascínio pelo cinema. 
A notícia de que Alfredo está a morrer surpreende 
Salvatore, levando-o a relembrar a sua infância e o 
tempo que passou na sala de projeção do cinema 
da sua vila  . Alfredo, proprietário 
do cinema e projecionista, foi um amigo inseparável 
do pequeno Salvatore, conhecido por Toto . 
O cinema oferecia fantasia e evasão aos habitantes 
da pequena vila, fazendo esquecer a dura realidade 

da fome, da guerra e da pobreza.  
 
Se por um lado, a película desvela parte da história 
do cinema, enquanto equipamento técnico, bem 
como o seu impacto cultural e artístico nas 
sociedades, por outro lado, oferece uma analogia. 
Com efeito, a infância e o crescimento de Salvatore, 
que decorre no   por entre 
películas e sombras projetadas na parede, têm 
grande paralelismo com a realidade humana 
retratada por Platão na Alegoria da Caverna. 
Tal como a infância de Salvatore, na Alegoria da 
Caverna a condição humana é análoga à condição 
de espetadores, seduzidos por opiniões 
convencionais, por ideias feitas, por  
e por comportamentos padronizados que veem 
projetados no fundo da Caverna. Uma tal condição 
faz tomar as sombras, as projeções, pela realidade 
e pelo conhecimento, como produto acabado. 
No entanto, Toto começa a fugir deste reduto 
cultural porque já  as  ao ecrã e 
conheceu o projecionista por detrás das cenas e 
das sombras. Por isso, a saída da Caverna por parte 
de um dos prisioneiros acontece analogamente em 
toda a história de Cinema Paraíso. Gradualmente, 
Toto sai da vila onde vive e percorre o mundo.  
Confrontando o seu reduto com outros redutos 
culturais, Toto desenvolve um verdadeiro espirito 
crítico, questionando o que antes era dado como 
adquirido. Toto cresce. Torna-se um ser autónomo. 
Será esse o papel da Educação, nomeadamente, 
num Estado dito laico. Será esse o significado da 
palavra . Mais do que  ou 
doutrinar,  será ajudar a  a  ideias, 
ajudar a pensar por si. Em suma,  será 
ajudar a libertar-se. 
  

Carlos Silva 
Professor de Filosofia no AE Latino Coelho 

Formador de CLC e CP no EP de Lamego 
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