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"Queremos que seja um momento
com impacto a vários níveis"
A Faculdade de Motricidade Humana completa oito décadas
no início de 2019 e já está a preparar um leque de iniciativas.

Já não são 75, são 80 anos (em janeiro) que transformaram o INEF na mais abrangente Faculdade de Motricidade Humana.

A Faculdade de Motricidade Huma-
na (FMH) está quase a festejai o seu
80.° aniversário - é já a 23 de janei-
ro, dia que se aproxima a passos lar-

gos - e para assinalar esta data a res-

petiva direção tem em preparação
um vasto programa de comemora-

ções, que conta com o apoio do San-
tander Universidades. "Queremos

que seja um momento com impac-
to a vários níveis", afirmou o vice-

-presidente da instituição, que fa-
lou da história da FMH, dos planos

para o futuro e deixou bem claro

que esta é uma faculdade que não

serve só para formar treinadores fa-

mosos, como José Mourinho.

Exposições, conferências, con-

gressos, publicação de livros e con-

vívios, dentro e fora da faculdade,
de modo a dar aos festejos dos 80
anos da FMH uma vertente social

abrangente. Foi isto que Rui Mar-
tins, vice-presidente da FMH, quis
dizer quando falou nos "vários ní-
veis" de impacto do leque de inicia-
tivas que estão em preparação e que
vão englobar tanto a faculdade, em
si, como os outros corpos da Univer-
sidade de Lisboa e a comunidade lo-
cal de Oeiras, onde se situa.

"Não se faz 80 anos todos os dias.

É um sinal de alguma maturidade e

já de uma experiência confirmada
ao longo dos anos e das várias fases

pelas quais a faculdade passou na

sua história e, portanto, queremos
que seja um momento que tenha

impacto a diversos níveis", disse,
mas sem querer adiantar já o pro-

grama concreto.

Quanto às fases por que passou,
uma busca rápida revela que a FMH
conheceu três etapas distintas na
sua evolução. Em 1940, "nasceu"

como Instituto Nacional de Educa-

ção Física (INEF) para dar resposta
às aspirações do Estado Novo de
criar uma população fisicamente

saudável - homens e mulheres de

mens sana in corpore sano. "Teve

que ver com o ambiente sociológico
e político da época", disse Rui Mar-
tins. "Tudo foi muito influenciado,



inicialmente, pelas perspetivas mi-
litares, digamos assim, por uma vi-
são militarista do corpo: utilizava-se

muito a perspetiva da ginástica sue-

ca, muito mecanizada", explicou.
A pouco e pouco, contou o res-

ponsável, deu-se uma maior aproxi-
mação a uma perspetiva médica,
o que foi determinante para que na
altura do 25 de Abril o INEF passas-
se a integrar o ensino superior, tor-
nando-se então o Instituto Superior
de Educação Física.

Em 1989, com a transformação
em Faculdade de Motricidade Hu-
mana, dá-se "novo corte epistemo-
lógico, que parte da visão de que o

movimento não é apenas uma con-

dição comportamental isolada mas

corresponde a uma expressão da

pessoa na sua história pessoal,
numa dimensão psicológica, cultu-
ral, social", referiu

Hoje, como explica Rui Martins,
a FMH tem quatro cursos no âmbi-
to das ciências do desporto, tem li-
cenciatura e mestrado em Reabili-

tação Psicomotora - "onde traba-

lhamos com pessoas que têm ne-
cessidades especiais"-, ao nível ex-

pressivo, há licenciatura e mestrado
em dança, tem o curso de Gestão do

Desporto, que dá preparação para a

"coordenação de instalações e de es-

truturas no ambiente desportivo",
e o mais raro curso de Ergonomia.

"E estamos a falar de uma facul-
dade que foi pioneira em todas estas

áreas de formação - foi aqui que,
pela primeira vez, se criou um cur-
so de Ciências do Desporto, assim

como de Reabilitação Psicomotora,
de Dança e de Ergonomia - e que
tem, atualmente, 1820 alunos",

sublinhou Rui Martins. "É esta vi-
são pioneira e vanguardista que
orienta a faculdade, um olhar ino-
vador e criativo sobre o ser humano
e os seus setores de intervenção",
concluiu o vice-presidente da FMH.

Ver notícia mais desenvolvida em

www.dinheirovivo.pt/seccao/campus-
santander-universidades-iom

"E esta visão pioneira
evanguardistaque
orienta a faculdade,
um olhar inovador
e criativo
sobre o ser
humano." '

—RUI MARTINS

Vice-presidente

daFMH

O Banco Santander Portugal e o
Dinheiro Vivo fizeram uma parceria
dirigida ao público universitário.
Leia aqui as principais notícias e saiba
mais pormenores em dinheirovivo.pt

Mais de cem
Bolsas Santander

Futuro lançadas
a 21 outubro
O Santander Universidades lança já
na próxima segunda-feira, 21 de ou-
tubro, o seu novo programa bolsista:

desta feita são as Bolsas Santander
Futuro 2019/2020. Num valor que
pode ascender a mil euros cada uma,
as bolsas destinam-se a apoiar uni-
versitários que pretendam prosse-
guir ou terminar os seus estudos no
I.° ou 2.° ciclos - respetivamente, li-
cenciatura e mestrado - dos seus

cursos superiores. Nesta fase, estão

previstas mais de cem Bolsas San-

tander Futuro, sendo que só a Uni-
versidade de Coimbra vai distribuir
50 pelos seus alunos.

O período de candidatura está em
curso até 19 de novembro. As bolsas

têm por objetivo contribuir para a
estabilidade financeira do estudan-

te, de modo a potenciar um melhor

desempenho escolar dos beneficiá-
rios. Por isso, elas visam alunos que
necessitem de apoio financeiro, mas

pode também abranger casos como
o de estudantes deficientes ou que
estejam a estudar muito longe de

casa.

Além da comprovada necessidade

de apoio financeiro, são também cri-

térios exigidos o mérito escolar e a
existência de uma matrícula numa
instituição do ensino superior.

Após 17 anos a atuar em Portugal,
o programa Santander Universida-
des já concluiu que a disponibiliza-
ção de bolsas de estudo é fundamen-
tal para evitar o abandono dos estu-
dos superiores e obter melhores de-

sempenhos e sucesso escolar.


