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Parceria entre diretores e farmácias para rastrear estudantes 
em todo o país já arrancou. Escola de Gaia detetou 13 positivos

Testar alunos “é mais 
uma segurança” 

REPORTAGEM

MIGUEL AZEVEDO não hesi-
tou quando, na escola, lhe 
perguntaram se queria ser 
testado à covid-19. Os pais 
também não. Até porque, 
considera o estudante de 14 
anos, “todo o cuidado é pou-
co” e o teste “é mais uma se-
gurança”. Ontem, após uma 
aula de Matemática, foi um 
dos cerca de 330 alunos do 
terceiro ciclo da Escola Bási-
ca Dr. Costa Matos, em 
Gaia, a serem testados na es-
cola. No total, foram deteta-
dos 13 alunos positivos. Os 
casos foram comunicados às 
autoridades de saúde e os 
estudantes foram encami-
nhados para casa.  

A testagem foi feita no 
auditório da escola por qua-
tro farmacêuticos de duas 
farmácias do concelho, 
uma das Devesas e outra de 
Arcozelo, no âmbito de um 
protocolo firmado entre as 
associações de diretores e a 
Associação Nacional de 
Farmácias. O objetivo é fa-
zer uso dos quatro testes 
mensais comparticipados 
pelo Estado a cada cidadão 

para rastrear os alunos.  
De acordo com Filinto 

Lima, presidente da Asso-
ciação Nacional dos Direto-
res de Agrupamentos e Es-
colas Públicas e diretor do 
Agrupamento de Escolas 
Dr. Costa Matos, há mais es-
colas pelo país que deverão 
avançar já na próxima se-
mana com a testagem dos 
seus estudantes ao abrigo 
deste acordo.  
 “Esta testagem é um abrir 
de portas às escolas, no âm-
bito da nossa autonomia, 
para prestar um serviço a 
custo zero aos alunos”, refe-
riu Filinto Lima.  

A Escola Dr. Costa Matos, 
em Gaia, foi a primeira a 
realizar os testes. Ontem, 
foram testados cerca de 330 

dos 550 alunos do 7.º, 8.º e 
9.º anos. Para a semana, de-
verão ser testados os estu-
dantes do 5.º e 6.º anos. O 
objetivo é alargar o rastreio 
aos alunos do ensino primá-
rio e realizar os testes mais 
do que uma vez ao longo do 
segundo período letivo.  

A frequentar o 9.º ano, Mi-
guel Azevedo foi um dos 
alunos testados e não escon-
deu o nervosismo. “Fico 
sempre com aquela ansieda-
de por poder estar positivo 
e não saber”, contou o jo-
vem, cujo resultado foi ne-
gativo.    

 Alunos e pais, garante Fi-
linto Lima, estão a aderir à 
iniciativa. “A maioria dos 
pais autorizou os filhos a se-
rem testados e isso é positi-
vo”, revelou.  

Ainda assim, Filinto Lima 
refere que os “diretores não 
vão baixar a guarda” no que 
toca a outras medidas pre-
ventivas. “Os testes são um 
retrato de um determinado 
dia, a uma determinada 
hora. Apesar de ser positivo, 
continuamos a cumprir to-
das as regras, nomeadamen-
te o facto de cada turma ter 
a sua sala”, frisou. �

Miguel Azevedo frequenta o 9.º ano da Escola Básica Dr. Costa Matos, em Gaia 

Marisa Silva 
marisa.silva@ext.jn.pt 
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Transplante com 
um rim de porco 
bem sucedido
Foi um importante êxito para a ciência devido  
à escassez de órgãos humanos disponíveis

EXPERIÊNCIA Pela primeira 
vez, um rim de um porco foi 
transplantado sem causar 
rejeição imediata do orga-
nismo humano. 

O procedimento, realiza-
do no Langone Health, na 
cidade de Nova Iorque, nos 
Estados Unidos, foi um im-
portante êxito para a ciên-
cia devido à escassez de ór-
gãos humanos para trans-
plantes.  

Durante o processo, utili-
zou-se um rim de um por-
co com os genes alterados 
para que os tecidos não ti-
vessem a molécula respon-
sável por desencadear uma 
rejeição imediata. 

A recetora foi uma mulher 
em morte cerebral com si-
nais de disfunção renal, cuja 
família não se opôs ao pedi-
do dos médicos de realiza-
rem a experiência antes de 
desligarem os equipamen-
tos de suporte vital. 

O rim foi mantido fora do 
corpo, durante três dias, 
para poder ser analisado pe-
los médicos. Produziu “a 
quantidade de urina espera-
da”, semelhante a um rim 
humano transplantado, si-
nal de que não houve rejei-
ção precoce. 

A experiência envolveu 
apenas um rim, que esteve 
em ligação ao corpo huma-
no durante apenas três dias. 
O médico responsável, Ro-
bert Montgomery, antevê, 
por isso, ser possível que fu-
turamente apareçam novos 
entraves quando se tenta-

rem transplantes com liga-
ções mais duradouras. 

ÉTICA E LEGALIDADE 
Os investigadores trabalha-
ram com a colaboração de 
especialistas – de ética, le-
gais e religiosos – antes de 
pedir à família o acesso tem-
porário ao corpo, referiu o 
cirurgião. 

Este estudo deverá abrir 
caminho para ensaios em 
pacientes com insuficência 
renal em fase terminal, pos-
sivelmente no próximo 
ano, afirmou ainda o médi-
coresponsável, Robert 
Mont  gomery . �

Ainda este mês, uma 
equipa médica norte-
americana transplantou 
um coração de porco 
para um paciente. A in-
tervenção foi um passo 
decisivo na tentativa de 
décadas para conseguir 
usar órgãos de animais 
em transplantes que sal-
vam vidas humanas. A 
equipa do Centro Médi-
co da Universidade de 
Maryland referiu que o 
transplante provou que 
um coração de um ani-
mal geneticamente mo-
dificado pode funcionar 
no corpo humano, sem 
rejeição imediata. 

Coração de suíno 
foi usado em 
cirurgia inédita 

TRANSPLANTAÇÃO

Recurso a órgãos de animais é agora uma possibilidade
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Filinto Lima 
Escola Dr. Costa Matos 

“Os casos positivos 
foram encaminhados 
para casa, ou seja, 
deixaram de estar na 
escola a contaminar 
os outros colegas. Isto 
é muito positivo”

Formadores 
denunciam 
demora  
no fim da  
precariedade

Em causa está a não 
abertura de concursos

PROTESTO Um grupo de for-
madores concentrou-se on-
tem em frente ao Ministé-
rio das Finanças para exigir 
o desbloqueio de concursos 
para a integração nos qua-
dros e a regularização dos 
vínculos laborais precários. 
A Fenprof denuncia a de-
mora na resolução do pro-
blema, apesar do programa 
de regularização de víncu-
los precários na Administra-
ção Pública (Prevpap). 

Maria Santos, formadora 
na área da hotelaria em Lis-
boa, está “no corredor do 
Prevpap” há anos, uma vez 
que o concurso para o vín-
culo ser regularizado não é 
aberto. Sendo formadora, 
diz realizar o mesmo traba-
lho que os docentes, traba-
lhando com “o mesmo pú-
blico” e tendo “responsabi-
lidade igual”. “Tudo é igual 
menos o salário”, lamenta a 
formadora, precária há 20 
anos.  

António Coelho, forma-
dor na Escola António Ar-
roio em Lisboa, submeteu a 
candidatura em 2017. Em 
outubro de 2019, recebeu, 
em conjunto com colegas, 
uma notificação em como o 
seu vínculo tinha sido “ho-
mologado” e o seu trabalho 
constituía “uma necessida-
de permanente”. Face a este 
parecer, bastava aguardar 
pela abertura do concurso 
por parte do Ministério da 
Educação e da escola – o que 
até hoje não aconteceu. 

“MÃO DE OBRA BARATA” 
António Anes, do secreta-
riado do Fenprof, lembra 
que “a legislatura está a ter-
minar e o problema não está 
a ser resolvido”. “O minis-
tério não quer abrir grupos 
de docência, apesar de já 
existirem na área do ensino 
da música”, lamenta. 

Mário Nogueira, secretá-
rio geral da Fenprof, insistiu 
que a “precariedade tem de 
acabar agora” e que não é ad-
missível que os formadores 
sejam tratados como “mão 
de obra barata”. � C.R. 




