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Desde o Meco, há mais cuidados nas 
praxes e veteranos que recusam falar

É fácil encontrá-los: as vestes negras 

dos veteranos que os rodeiam, os 

gritos e cantilenas que entoam em 

coro, as roupas que envergam e as 

actividades que praticam não deixam 

dúvidas de que estamos na presen-

ça de grupos de caloiros em plena 

praxe. Bem mais difícil é conseguir 

que alguém fale sobre o que ali se 

passa. “As indicações que temos são 

para não falar”, alega um veterano, 

enquanto outro argumenta que tudo 

o que disser será usado para passar 

uma má imagem das praxes.

Na tarde de ontem, eram vários 

os grupos de veteranos e caloiros 

espalhados pelo relvado junto à Fa-

culdade de Ciências da Universidade 

de Lisboa e pelo vizinho Jardim do 

Campo Grande. Organizados por 

cursos, daquela faculdade e de ou-

tras instituições nas proximidades, 

os recém-chegados à universidade 

fazem jogos e cantam, respondendo 

com rapidez e alguma subserviência 

às ordens dos estudantes trajados.

Quando a cantoria acaba, o PÚ-

BLICO aproxima-se de um desses 

grupos e explica ao que vem. A res-

posta sai pronta da boca de uma das 

duas veteranas apresentadas como 

responsáveis pelas actividades: nin-

guém vai falar porque o que disserem 

será utilizado para passar uma má 

imagem das praxes. De nada serve 

tentar rebater essa ideia.

Um pouco à frente, nova tentativa 

fracassada. Desta vez, o rapaz trajado 

que segue à frente de um pequeno 

grupo de alunos da Universidade Lu-

sófona alega ter “indicações para não 

falar”. Indicações de quem? Isso não 

diz, mas acrescenta que a proibição 

de prestar declarações é extensível 

aos caloiros, uma vez que estes estão 

sob sua “responsabilidade”.

Esta espécie de lei da rolha só é 

quebrada por um grupo do curso de 

Biologia da Faculdade de Ciência. 

Tomás Cunha, da comissão organi-

zadora da praxe, explica que os úl-

timos dias têm sido passados a fazer 

“jogos”, pensados para os caloiros 

“se libertarem e estarem à vontade 

uns com os outros”. “Vão estabelecer 

ligações entre eles, sentir que fazem 

parte de um grupo”, acrescenta.

Sobre casos como o do Meco e o do 

Algarve, o estudante fala em “desilu-

são” e lamenta a imagem que fi ca das 

praxes. “Como em tudo, há sempre 

extremos, exageros”, diz, admitindo 

que no ano que se seguiu às mortes 

tinha receio de que ninguém quises-

se participar nas praxes. “Estávamos 

preocupados, mas afi nal tivemos bas-

tante adesão”, conclui.

Tanto Tomás Cunha como André 

Carvalho, do conselho de veteranos, 

reconhecem que nos primeiros dias 

é fácil encontrar quem chegue à uni-

versidade com “receio” daquilo que 

as praxes implicarão. Um exemplo 

disso mesmo é o de Guilherme Gou-

veia, que confi rma que quando che-

gou tinha “dúvidas” sobre aquilo que 

o esperava. Depois de três semanas 

de jogos, danças e cantorias, o estu-

dante de 18 anos não hesita em dizer 

que gosta muito da praxe.

“É cansativo, mas vale a pena”, 

diz, por sua vez, Bruno Pinto, de 18 

anos, que conta que quando chegou 

decidiu “experimentar” as praxes. 

Agora não tem dúvidas de que estas 

são uma forma de “conhecer pes-

soas, fazer uma união no curso”. O 

mesmo diz Ana Cristina, de 22 anos, 

que fala em “convívio” e “integra-

ção” e lamenta que noutros lados 

se obrigue os caloiros a participar 

em “coisas muito humilhantes” em 

vez de se contribuir para que estes 

estabeleçam “elos de amizade” entre 

si e com os alunos mais velhos.

Salvaguardando que a organiza-

ção das praxes cabe às comissões 

formadas nas universidades e não à 

Associação Académica de Lisboa, o 

presidente desta entidade reconhe-

ce que “desde o caso do Meco” tem 

havido “mais cuidado” de todos os 

envolvidos na recepção aos caloiros. 

“Infelizmente vai sempre haver casos 

e casos”, diz Francisco Duarte, que 

quer que se fale menos nos “casos 

maus” e mais nas “coisas muito bo-

as” que se têm feito, como a parti-

cipação de veteranos e caloiros em 

acções como pinturas de escolas e a 

organização de eventos cujas receitas 

revertem para causas sociais.

PÚBLICO foi ao encontro das praxes em Lisboa: quase ninguém quis falar, com medo de passar uma má imagem

As associações académicas apostam 
na informação para impedir novos “casos 
maus”, como aconteceu com a aluna da 
Universidade do Algarve que foi coberta 
de areia e estava em coma alcoólico

Praxes
Inês Boaventura

dado da parte de quem praxa, para 

que não haja qualquer problema”, 

considera o presidente da DG/AAC. 

Segundo diz, tem ouvido “relatos de 

abusos noutras universidades, mas 

não em Coimbra”. 

Contra condutas abusivas
Já o presidente da Federação Acadé-

mica do Porto (FAP), Daniel Freitas, 

diz que a recepção aos novos estu-

dantes tem acontecido “dentro da 

normalidade”, não se registando 

casos de praxes abusivas. Sobre as 

polémicas associadas à praxe, o pre-

sidente daquele organismo confessa 

que é muito difícil controlar eventu-

ais exageros, mas faz questão de se 

distanciar do caso ocorrido na quar-

ta-feira, na Universidade do Algarve. 

“Não queremos que situações 

idênticas voltem a acontecer”, afi rma 

Daniel Freitas. Diz também que a pra-

xe pode ser responsável e dá como 

exemplos uma acção de recolha de 

donativos para instituições de apoio 

social que a FAP promoveu este ano.

Na Universidade do Minho, a 

associação académica não tem 

responsabilidades directas sobre 

a praxe — é o chamado cabido de 

cardeais, composto pelos estudan-

tes veteranos, quem coordena as 

actividades. A associação tem, no 

entanto, tentado “esclarecer os es-

tudantes acerca da sua participação 

na praxe”, afi rma o seu presidente, 

Carlos Videira.

Desde o ano passado que o kit de 

recepção aos “caloiros” inclui um co-

municado da Associação Académica 

da Universidade do Minho onde é ex-

plicado aos novos alunos que a praxe 

é voluntária e que a recusa na partici-

pação não tem qualquer impacto no 

acesso aos eventos académicos ou na 

possibilidade de usar traje. “Também 

informamos que, se tiverem alguma 

queixa, os alunos devem reportá-la à 

associação ou ao provedor do Estu-

dante da reitoria”, acrescenta Videi-

ra, acrescentando que não recebeu 

qualquer queixa relativa às praxes 

deste ano lectivo.

Em Coimbra, os caloiros tropeça-

ram, durante o percurso burocrático 

que têm de fazer para se matricular, 

em informação sobre a praxe, diz 

o presidente da Direcção-Geral da 

Associação Académica (DG/AAC), 

Bruno Matias. “Ficaram a saber que 

o objectivo da praxe é a integração e, 

principalmente, que não são obriga-

dos a participar, que não podem ser 

penalizados se em quaisquer circuns-

tâncias disserem ‘não’ e que devem 

denunciar todo e qualquer tipo de 

abuso, se ele se verifi car”, explica. 

Essa sessão de informação foi uma 

iniciativa conjunta da DG/AAC e do 

conselho de veteranos, que, segun-

do Bruno Matias, fazem “questão de 

deixar claro, junto dos caloiros, que 

serão os primeiros a protegê-los e a 

denunciar publicamente qualquer 

irregularidade, se for caso disso”.

“Penso que na sequência do que 

aconteceu no Meco (e que, para mim, 

não foi praxe) há uma maior preocu-

pação das pessoas em dar e receber 

informação e também um maior cui-



  Tiragem: 35268

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 11,22 x 26,29 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 61134781 26-09-2015

No Algarve, o código de praxe pu-

blicado no site da associação acadé-

mica defi ne o que é o “espírito aca-

démico”, explicando que este pres-

supõe uma “total entrega intelectual, 

psicológica e física à nobre causa da 

cooperação entre os estudantes uni-

versitários, assim como o respeito 

pela tradição académica e rituais pró-

prios da academia”. O aluno que não 

pretenda ser integrado nesses rituais, 

diz o regulamento,  tem de “manifes-

tar por escrito à comissão da praxe a 

vontade de não ser integrado”, sendo 

certo que haverá “implicações” para 

quem se declarar “antipraxe”: “Se-

rá  excluído de uma série de rituais e 

actividades académicas”, tais como 

o direito de participar em jantar de 

curso e outros convívios, fi cando ain-

da proibido de usar traje académico.

O próprio Governo está a promo-

ver, este ano, uma segunda edição 

de uma campanha contra “condutas 

abusivas, humilhantes e vexatórias” 

praticadas na recepção aos caloiros. 

com G.B.R, H.M, S.S. e I.R.

m

BRUNO LISITA

O 
Ministério Público (MP) vai 
investigar os contornos 
da praxe académica no 
contexto da qual uma 

caloira acabou por ficar em 
coma alcoólico na praia de 
Faro, no Algarve, esta quarta-
feira. A Procuradoria-Geral da 
República confirmou ontem 
que “o MP decidiu instaurar um 
inquérito relacionado com essa 
matéria” sem, porém, adiantar 
os crimes que eventualmente 
poderão estar em causa.

A jovem terá sido coberta 
de areia, deitada na praia e, 
ficando apenas com a cabeça 
de fora, terá sido obrigada 
a ingerir álcool. A praxe terá 
envolvido vários caloiros e a 
jovem teve de ser assistida 
no Hospital de Faro. O reitor 
da Universidade do Algarve, 
António Branco, já instaurou 
um processo de averiguações 
com vista à responsabilização 
disciplinar dos alunos 
envolvidos.

O pai da aluna, Ricardo 
Galego, defende que a 
“[eventual] suspensão dos 
alunos não vai resolver 
absolutamente nada”. O que 
pretende, disse, “é que não se 
venha a repetir uma situação 
semelhante, nesta e noutras 
universidades”. A aluna de 
Biologia, de 19 anos, já se 
encontra em casa a recuperar, 
depois de ter entrado em coma 
alcoólico, na sequência de 
ritual de praxes académicas, 
ocorridos na quarta-feira à 
noite, na praia de Faro. Ricardo 
Galego adiantou que aceitou 
o “pedido de desculpas” que 
lhe foi apresentado ontem por 
um grupo de alunos, colegas 
da filha. No entanto, não deixa 
de se manifestar crítico “às 
práticas abusivas” levadas a 
cabo em nome da integração 
no espírito académico. 

No caso desta estudante, 
refere o pai, a aluna “participou 
em todas as iniciativas, e tudo 
correu bem até àquela noite”, 
em que terá sido obrigada a 
ingerir bebidas em excesso, ao 
ponto de registar dois gramas 
de álcool no sangue. Pedro 
Sales Dias e Idálio Revez

MP investiga praxe 
no Algarve 
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Depois do choque da notícia 
da estudante que fi cou em 
coma alcoólico durante uma 
praxe no Algarve, fomos 
saber o que mudou nas 
praxes em Portugal p14/15

Desde o Meco, há 
mais cuidado e mais 
silêncio nas praxes


