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Óscar Soares Barata, antigo professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da
Universidade de Lisboa, faleceu, anunciou há momentos o instituto no qual o professor foi Presidente
do Conselho Diretivo, por mais de duas décadas. A escola informa "com enorme pesar" que faleceu
"um dos seus Professores, Óscar Soares Barata". Tinha celebrado recentemente o seu 80.º
aniversário. O professor que marcou muitas gerações de alunos, muitos deles atualmente a trabalhar
em meios de comunicação social, agências de comunicação, embaixadas ou departamentos de
recursos humanos, nasceu em Lisboa, a 27 de Maio de 1935. Óscar Soares Barata dedicou grande
parte da sua vida ao ensino e à investigação. Começou a ensinar no ISCSP em outubro de 1958,
escola onde viria a obter o grau de Doutor em Dezembro de 1964, refere informação citada no site do
ISCSP. Óscar Soares Barata tornou-se Professor Catedrático do ISCSP em novembro de 1968, onde
desempenhou o cargo de Presidente do Conselho Diretivo do Instituto entre 1981 e 2005. "A
Academia, e as Ciências Sociais em particular, ficam mais pobres", lamenta Jorge Rio Cardoso,
professor no ISCSP há 25 anos, na sua página de Facebook. Rio Cardoso recorda que quem lhe deu a
posse como professor naquela escola "foi precisamente o professor Óscar", na altura presidente da
Instituição. "Pessoa leal, amigo do seu amigo, de fino sentido de humor, deixara muitas saudades. À
sua família, e a toda a família ISCSPiana, deixo os meus sentidos pêsames", conclui na sua breve
mensagem, que autorizou o OJE Digital a utilizar. Soares Barata foi ainda membro de várias
sociedades e associações científicas nacionais e internacionais, com mais de uma centena de obras
publicadas, entre livros, ensaios e artigos científicos e foi regente de diversas unidades curriculares da
sua área de especialidade no Instituto. O ISCSP "lembrará sempre o seu inestimável contributo à
academia e uma vida dedicada ao conhecimento". A escola "despede-se do Professor Óscar Soares
Barata com imensa gratidão e guardará sempre em sua memória toda a sua dedicação a esta Escola,
que considerava com grande orgulho no seu percurso de vida", refere ainda a informação. Entre
outras obras, Óscar Soares Barata escreveu "Introdução às Ciências Sociais". O corpo estará hoje, a
partir da 17h00, em câmara ardente na Igreja de Santa Joana Princesa, na Avenida Estados Unidos da
América. O funeral realizar-se-á amanhã, ao final da manhã, em Sobral de Monte Agraço, segundo
informação disponibilizada no site oficial da instituição de ensino. Recorde aqui ou veja pela primeira
vez uma entrevista a Óscar Soares Barata, realizada pelo ISCSP, no qual se celebra o percurso de
uma vida de dedicação a escola, em outubro de 2014. Na altura o auditório do piso 0 daquela escola
adquiriu o nome de Auditório Professor Óscar Soares Barata. Mafalda Simões Monteiro/OJE Citações
Jorge Rio Cardoso acrescentadas pelas 20h23m
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