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Anexo à Petição à Assembleia da República contra a Integração da FCCN na FCT 
 

A Petição à Assembleia da República contra a Integração da FCCN na FCT foi subscrita entre 24 de Janeiro e 7 de Fevereiro de 

2013 por mais de 7.600 subscritores, indicados na lista incluída neste anexo.  

 

Entre os subscritores contam-se: 

 174 directores/coordenadores de Unidades de I&D avaliadas positivamente e financiadas pela FCT – Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia, IP, constituindo a maioria dos directores/coordenadores de todas as Unidades de I&D avaliadas 

positivamente e financiadas pela FCT. 

 80% dos directores/coordenadores dos Laboratórios Associados criados nos termos do Decreto-Lei n.º 125/99, de 20 de 

Abril, que também estabelece que estes laboratórios são formalmente consultados pelo Governo sobre a definição dos 

programas e instrumentos da política científica e tecnológica nacional. 

 3 dos presidentes dos 4 conselhos científicos da FCT, ou seja todos os que trabalham em instituições portuguesas. 

 22 dos 34 membros dos conselhos científicos da FCT que trabalham em instituições portuguesas, constituindo a maioria dos 

membros destes conselhos científicos. 

 Os 5 ex-presidentes da FCT/JNICT
1
 que exerceram funções nos últimos 26 anos, com excepção de um entretanto falecido 

que exerceu funções durante seis anos. 

 Pelo menos 7 ex-vice-presidentes ou ex-vogais do Conselho Directivo da FCT/JNICT.  

 O ex-presidente da UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento, IP e uma ex-vogal do respectivo Conselho 

Directivo, que exerceram funções durante 6 anos e meio. 

 1 dos dois ex-presidentes do ICCTI – Instituto de Cooperação Científica e Tecnológica Internacional, IP e uma ex-vice-

presidente deste instituto, que exerceram funções durante 5 anos. 

 Pelo menos 17 ex-membros de conselhos directivos de Institutos Públicos de ciência e tecnologia ou ex-membros do 

governo na tutela da ciência e tecnologia e/ou do ensino superior. 

 Pelo menos 4 ex-ministros, entre os quais o que teve a tutela da ciência e tecnologia em 12 dos últimos 20 anos, e um que 

tutelou o ensino superior em 2 anos. 

 Pelo menos 8 ex-secretários de estado, entre os quais um de ciência, tecnologia e ensino superior durante 5 anos e meio, um 

do ensino superior durante um ano, e um do ensino superior e investigação científica também durante um ano. 

 Pelo menos 2 ex-reitores de universidades públicas, um ex-presidente e o outro ex-vicepresidente do CRUP – Conselho de 

Reitores das Universidades Portuguesas. 

 2 dos 3 ex-presidentes da FCCN – Fundação para a Computação Científica Nacional desde que foi criada em 1986, que 

cumulativamente exerceram funções durante 19 anos. 

 Pelo menos 3 ex-vogais do Conselho Executivo da FCCN. 

 

Também expressaram posições contra a integração da FCCN na FCT através de comunicados públicos e/ou ofícios dirigidos ao 

Governo: 

 O CRUP – Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, correspondendo ao consenso dos reitores de todas 

universidades públicas. 

 O CCISP – Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, correspondendo ao consenso dos presidentes de 

todos os institutos politécnicos públicos. 

 O CLA – Conselho dos Laboratórios Associados. 

É de notar que nenhum destes conselhos foi consultado pelo Governo a propósito da possibilidade de integração da FCCN na 

FCT, contrariamente ao que está previsto na Lei. 

 

Conclui-se, assim, que a integração da FCCN na FCT não teve em conta pareceres das instituições científicas e académicas, as 

quais vieram por iniciativa própria a manifestarem-se contra tal integração, e é contrária às posições da maioria dos membros dos 

conselhos científicos da própria FCT e da maioria dos directores/coordenadores de Unidades de I&D avaliadas positivamente e 

financiadas pela FCT, assim como de muitos anteriores dirigentes de organismos centrais de ciência, tecnologia e ensino superior 

e de anteriores governantes com a tutela destes sectores. A decisão também é contrária à posição expressa por um grande número 

de membros da comunidade científica e tecnológica nacional que, de acordo com as boas-práticas internacionais de regimes 

democráticos modernos, deveria ter sido envolvida na decisão. 

 

É inacreditável que não esteja a ser ouvido pelo governo o clamor da comunidade científica e académica! 

 

Nas páginas seguintes citam-se os comentários adicionais de vários dos subscritores da Petição, seguidos de uma lista dos 

subscritores registados até às 19 horas do dia 7 de Fevereiro de 2013. 
 

                                                           
1
 JNICT – Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, organismo substituído em 1997 pela FCT. 
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Comentários Adicionais de Subscritores à Petição “Contra a Integração da FCCN na FCT” 
 

 

Necessidade de envolver a 

comunidade científica e académica 

na decisão 
 

“Como principal responsável pela 

criação da FCCN, é minha obrigação 

alertar para a imperiosa necessidade 

de envolver a comunidade científica 

e académica em qualquer decisão.” 

José Mariano Rebelo Pires Gago 
 

“É importante que se deixe de tomar 

decisões sem falar com quem sabe ...” 

João Paulo Arriegas Estevão 

Correia Leal 
 

“Quando se faz tudo à pressa e às 

cegas, o resultado é um e um só!” 

Jorge Miguel Nunes dos Santos 

Cabral 
 

“No Conselho Geral da FCCN, a 

FCT, o Conselho de Reitores das 

Universidades Portuguesas (CRUP) e 

o Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil (LNEC) formam 

uma entidade credível cuja avaliação 

regular garante a eficiência do seu 

funcionamento. Também querem 

destruir isto? “ 

Maria Amélia Silva Santos Clemente 

Campos 
 

 

Não se mexe no que funciona bem 
 

“Porquê mexer no que estava a 

funcionar bem???” 

Corália Maria Fortuna de Brito 

Vicente 
 

“Porquê mexer no que funciona 

bem?” 

Gottlieb Basch 
 

“Sempre ouvi dizer que não se deve 

mexer numa equipa que joga bem!” 

Maria Teresa Pacheco Pires Soares 

Costa 
 

“Em equipa ganhadora, eficiente e 

parcimoniosa, não se mexe: é uma 

regra básica. O envolvimento das 

Universidades na FCCN é também 

crucial.” 

André Renato Leonardo Neves dos 

Santos Freire 

 

“Em equipa que ganha não se mexe 

senhores governantes, mudem mas é 

o que está (muito) mal.” 

Jorge Alexandre Monteiro de 

Carvalho e Silva 

“Tenho grande apreço pela forma 

como a FCCN tem sido dirigida e 

tem actuado, pelo que receio que a 

integração/diluição na FCT se revele 

desastrosa para todos os utilizadores 

dos serviços da Fundação.” 

António Nuno Fernandes Gonçalves 

Henriques 
 

“Profundamente em desacordo com 

esta decisão. A FCCN funciona 

muito bem nos moldes actuais, tem 

muito baixos custos (em particular 

administrativos) e gere uma 

infraestrutura que foi devidamente 

projectada para o futuro e com 

previsíveis e apreciáveis lucros a 

curto e médio prazo. No que 

funciona bem, não se mexe. Salvo se 

as intenções forem outras. Por 

exemplo, a sua privatização em face 

do potencial lucrativo subjacente.” 

Joaquim Miguel Badalo Branco 

 

“A FCCN está assim muito bem.           

Por favor deixem-se de invenções 

que levam a parte nenhuma.”  

Maria Manuela Rodrigues da 

Fonseca Alpalhão Costa 
 

 

A FCCN é essencial para a ciência 

e o ensino, e tem funcionado com 

grande eficiência 
 

“Tendo participado na construção da 

FCCN com o Prof. Pedro Veiga e em 

estreita colaboração com o Prof. 

Mariano Gago foi possível criar um 

conceito de rede académica e de 

acesso a bibliografia científica. 

Permitir a perda de qualidade destes 

serviços é de tal modo grave e 

inconsequente para esta comunidade 

como se apagassem os canais 

públicos de televisão para a 

generalidade da população 

portuguesa e em especial para a que 

vive no interior do país.” 

Joaquim José Borges Gouveia 
 

“A FCCN tem tido um papel 

determinante no apoio ao ensino, em 

especial ensino superior, à 

investigação científica, ao 

desenvolvimento tecnológico e na 

competitividade em geral. Tem 

funcionado bem. A evidência é que 

tem utilizado bem os recursos que 

lhe são disponibilizados, pelo que 

nada justifica a alteração do seu 

estatuto a não ser politiquices 

demagógicas. Está em causa a 

disponibilização e o funcionamento 

de aspectos essenciais para o ensino, 

a investigação e mesmo para as 

empresas.” 

Adelino Vicente Mendonça Canário 
 

“De salientar a importância da FCCN 

como instrumento científico e 

pedagógico independente de 

operadores privados.” 

Luís Alberto Gonçalves de Sousa 
 

“The FCCN is doing a great job, and 

Portugal should be proud of it! The 

equivalent bodies in many other 

countries do much less with much 

larger budgets. It is one of the most 

efficient and important institutions in 

Portuguese science, and should be 

maintained independent of the FCT.” 

Peter Eaton 
  

“Esta Instituição de inqualificáveis 

méritos e eficiência deve ser ajudada 

e incentivada no entusiasmo da sua 

acção.” 

João M. Neves Martins 
 

“Pela dupla excelência:                     

(1) das aplicações disponíveis para a 

comunidade de ensino superior, e                

(2) das competências das pessoas que 

a integram.” 

Maria da Costa Potes Franco 

Barroso Santa-Clara Barbas 
 

“É uma estrutura notável e, por 

consistir em grande parte em actos de 

engenharia, discreta que tem 

contribuído significativamente para o 

sucesso de Portugal nos domínios do 

ensino e investigação. É aceitável 

apenas reforçar a sua actuação.” 

Nuno Manuel Cabral de Almeida 

Ribeiro 
 

“Partilho das preocupações na 

medida em que muitas das funções 

desempenhadas pela FCCN são 

atualmente indispensáveis à 

investigação científica em Portugal. 

Tenho dificuldade em ver que 

vantagens poderão advir da alteração 

projetada, sendo em contrapartida 

capaz de antever diversos problemas 

e riscos, a meu ver desnecessários.” 

João Carlos Marques 
 

“Considero que o contributo 

fundamental que a FCCN presta à 

Ciência e à Academia portuguesa não 

fica salvaguardado pela sua 

integração na FCT.” 

Paulo Alexandre Silva Armada da Silva 
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“Penso que será mais um tiro no pé a 

fragilizar o contexto de produção 

científica do país.” 

Elisabeth Kastenholz 

 

 

Adopção das melhores práticas 

internacionais --- especialização e 

independência das instituições de 

financiamento e avaliação 

 

“O desenvolvimento da capacidade 

científica em Portugal requer a 

adopção sistemática e continua das 

melhores práticas internacionais em 

termos da especialização das nossas 

instituições, incluindo a gestão do 

acesso à informação científica. 

Continuar a garantir o acesso e 

difusão do conhecimento científico 

como um bem público requer a 

especialização continuada dos 

processos de gestão da rede 

científica, naturalmente de forma 

independente dos mecanismos e 

instituições responsáveis pelo 

financiamento e avaliação da 

actividade científica. Por outro lado, 

a gestão especializada da rede 

científica exige competências e uma 

estrutura própria, que garantam a sua 

eficiência e evitem tentações de 

adopção de práticas típicas dos 

mercados de telecomunicações.” 

Manuel Frederico Tojal de 

Valsassina Heitor 

 

“Considero fundamental, até no 

contexto do sistema universitário 

europeu, manter a FCCN !!” 

Maria Beatriz da Silva Lima 

 

“A FCCN é uma fundação de serviço 

ao país que gere a infraestrutura 

científica, e que obviamente não 

pode ser misturada com uma 

instituição de financiamento à 

comunidade científica. O desenho e 

objetivo da FCCN e da FCT são 

complementares!” 

Diana Maria de Sousa Marques 

Pinto dos Santos 

 

“Não se entende quais os motivos 

que levam à integração da FCCN, 

uma fundação que gere a rede 

universitária entre outras tarefas de 

demais importância, numa fundação 

que gere o financiamento de 

institutos de investigação e bolsas de 

estudo. Se os actuais titulares de 

pastas governativas têm aprendido 

algum ensinamento de útil com os 

titulares anteriores é sem dúvida a 

prática de desorçamentação. Nesse 

caso devemos congratular o Governo 

pelo golpe à FCCN, FCT e corte de 

financiamento indirecto às 

instituições universitárias 

portuguesas. Bravo!” 

João Maria Duarte Andrade 

 

“A ignorância é demasiadamente 

arrogante para ser suportável.                    

A FCCN é uma instituição de 

excelência que não pode ser arrastada 

para o pandemónio em que se tornou 

hoje a FCT. Está em causa o normal 

funcionamento e o crescimento e 

desenvolvimento da rede estratégica 

nacional que a FCCN criou e gere.” 

Paulo Filipe de Sousa Figueiredo 

Machado 

 

“A FCT já funciona mal demais para 

ainda integrar a FCCN. Tudo ficaria 

pior!” 

Michel Toussaint Alves Pereira 

 

“Já nos basta esperar eternidades 

para receber o dinheiro dos projectos 

aprovados pela própria FCT. Agora 

querem dar cabo da FCCN, que é 

essencial ao bom funcionamento de 

todas as instituições científicas deste 

país, e cuja avaliação foi muito 

positiva. Para quê?” 

Maria Estela Rodrigues Martins 

 

“A FCCN tem feito um trabalho 

excelente, que pode e deve melhorar. 

Este trabalho não está relacionado 

com o trabalho que a FCT 

desenvolve. Esta integração é 

prejudicial ao serviço que a FCT 

presta, essencial para permitir o 

desenvolvimento científico e 

tecnológico de Portugal.” 

Francisco Afonso Severino Regateiro 
 

“A FCT não pode andar a fazer a 

gestão de servers, sites e redes. Tem 

outras coisas com que se preocupar.” 

José do Rosário Ascenso 

 

“A menos que existam segundas 

intenções, nomeadamente vir a prazo 

favorecer determinada empresa 

privada, esta integração não tem 

qualquer racional de boa gestão.                 

A FCT não tem vocação para gestão 

técnica especializada do tipo de 

serviços que a FCCN tem vindo a 

assegurar à comunidade científica em 

Portugal.” 

Fernando Manuel Augusto da Silva 

“Após os resultados obtidos pela 

FCCN e a sua especificidade, não faz 

qualquer sentido a sua integração na 

FCT, até pela sobrecarga que irá 

gerar na FCT.” 

Joao Paulo Gameira de Carvalho 

 

“Esta proposta de medida mostra 

muita ignorância sobre o trabalho 

estruturante que foi feito desde a 

criação da FCCN e das implicações 

que terá para o País a entrega das 

suas atribuições a uma outra 

instituição, que não é da área de 

redes e comunicações.” 

Jorge Manuel Martins Barata 

 

 

Contra o retrocesso em educação e 

ciência 
 

 “O desinvestimento em educação e 

I&D terá consequências na economia 

e desenvolvimento do nosso país. 

Este tipo de medidas demonstra uma 

falta de visão estratégica gritante.” 

José Tomás Veiga Soares de 

Albergaria 

  

“Sem educação e formação a 

sociedade definha.” 

Rui Pulido Valente 

 

“Ridículo. Cortar naquilo que é 

essencial não passa disto. A 

educação é e será sempre o futuro.”  

João Miguel Pinto de Matos 

 

“Continua-se a cortar na ciência, 

desinvestindo do futuro, ao arrepio 

do que faz o resto da Europa.” 

António Carlos Gomes de Sá 

 

“Mais uma machadada na política 

científica e cultural deste pobre 

país!” 

Ana Isabel de Lemos Carvalhão 

Buescu de Vasconcelos e Sousa 

 

“Vamos regressar à pré-história 

científica.” 

Maria Clara Ferreira Magalhães 

 

“Os lacaios da banca estão-se 

marimbando para a ciência.” 

Fernando Paulo Estrela de Pinho e 

Almeida 

 

“Não deixemos que a crise seja 

motivo para destruir aquilo que de 

bom já tínhamos feito.” 

Mário Augusto Pires Vaz 
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“Por favor não destruam a ciência e o 

nosso trabalho!” 

Maria de Fátima Matias Sales 

Machado 

 

“Não podemos destruir levianamente 

o que demorou mais de vinte anos a 

construir... Uma autêntica vergonha 

que o país vai pagar muito caro.” 

Manuel Eduardo Correia 

 

“Para preservar a Investigação e o 

desenvolvimento de um país!        

Para manter a nossa vanguarda há 

que proteger os nossos prodígios!” 

Cláudia Alexandra Carvalho 

Crisóstomo 

 

“Como investigador coordenador 

embora aposentado protesto contra o 

tratamento da Investigação Científica 

em Portugal.” 

Eugénio Manuel Bilstein Menezes de 

Sequeira 

 

“Contra a destruição da Investigação 

e Educação em Portugal!” 

Vasco Miguel Moreira do Amaral 

 

“Não é boa ideia retroceder 20 anos 

no suporte à ciência portuguesa.” 

Abel João Padrão Gomes 

 

“O futuro de uma nação com quase 

1000 anos não pode ser destruído!” 

Vivaldo Manuel Pereira Mendes 

 

“Triste país este, onde só parecem 

singrar banqueiros, autarcas, gestores 

e todos aqueles que conseguem 

surfar, mantendo o equilíbrio, a crista 

das sucessivas ondas político-

partidárias ...” 

Miguel Nuno Mercês de Mello de 

Alarcão e Silva 

 

“Precisamos de um serviço de 

excelência como o providenciado 

pela FCCN e não podemos arriscar 

comprometer o ensino e a 

investigação de qualidade.” 

Rui Manuel Lebreiro Pereira 

 

“Um serviço imprescindível para 

quem trabalha em investigação. Os 

recursos financeiros em Portugal já 

são escassos e com esta integração 

ainda querem reduzir ainda mais a 

qualidade da investigação praticada 

em Portugal.” 

Dino Miguel Fernandes Freitas 

 
“Sou investigadora no LNEC e sei 

bem o quanto o trabalho da FCCN é 

meritório e fundamental para a 

ciência em Portugal. E também sei 

que a FCT não é uma instituição 

vocacionada para o trabalho da 

FCCN. Se a ideia é acabar de matar a 

ciência em Portugal, tomaram a 

atitude certa. Se não é, então, como 

tenho chegado à conclusão nos 

últimos tempos, senhores 

governantes, os senhores não têm a 

mais remota ideia do país que 

(des)governam.” 

Maria Emília Jesus Silva Novo 

 

“Esta integração, a concretizar-se, é 

um retrocesso para as condições de 

trabalho da Comunidade Científica 

portuguesa, com consequências 

desastrosas.” 

Domingos Moreira Cardoso 

 

“A proposta de integração da FCCN 

na FCT representa um retrocesso no 

acesso à informação necessário para 

as instituições de investigação e 

ensino superior.” 

Ricardo António Lamberto Duarte 

Cláudio 

  

“A acontecer, representará na prática 

um retrocesso de mais de trinta 

anos.” 

Maria João Marcelo Curto 

 

“O desaparecimento da FCCN tal 

como a conhecemos constituirá um 

forte golpe no desenvolvimento da 

universidade e da investigação 

portuguesa.” 

Adérito Fernandes Marcos 

 

“Não pode haver investigação 

actualizada sem informação 

actualizada. Em Portugal, nada presta 

do que feito anteriormente: faz-se e 

desfaz-se continuamente. É um erro 

suprimir instituições e procedimentos 

que funcionam.” 

Maria João Albuquerque Figueiredo 

Simões 

 

“A bem do conhecimento e da 

Ciência sou absolutamente contra a 

extinção da Fundação para a 

Computação Científica Nacional. Em 

nome da alegada redução de 

despesas, perder-se-á fácil acesso à 

leitura científica. A acontecer será 

um ultrajante retrocesso no 

desenvolvimento nacional.” 

João Pedro Marques de Araújo 

Gomes 

Pela manutenção da FCCN 

 

“A FCCN é necessária ao País e deve 

ter condições para continuar a prestar 

serviços de qualidade ao País.                   

A instabilidade gerada por alterações 

profundas no funcionamento das 

instituições úteis ao País não permite 

a evolução da sua qualidade e deve 

ser evitada.” 

Manuel António da Silva Santos 

 

“O corte que já está a ser feito na           

b-on.pt a par das futuras perturbações 

na rede Universitária com a saída das 

pessoas com conhecimentos para a 

gerir exigem a manutenção de uma 

FCCN competente e funcional.” 

Luis Filipe Lourenço Bernardo 

 

“Pela manutenção de uma das 

condições básicas de trabalho a que 

todos os estudantes, investigadores e 

professores têm direito, de maneira 

transparente e justa.” 

Pedro Tiago da Silva Gonçalves 

Martins 

 

“Implodir a FCCN é um atentado 

contra o sistema científico que 

andámos décadas a procurar 

construir -- e começava, agora,              

a dar frutos! 

Rui Ferreira Marques 

 

 

Custos da integração  

 

“Num contexto de restrições 

económicas é incompreensível que 

esteja a ser contemplada uma 

alteração, que envolve um aumento 

de custos de administração!!!!                  

Onde é que está a política de 

contenção de despesas??!!!” 

Ana Cristina Faria 

 

“Qualquer que seja a alteração numa 

organização por mais pequena que 

seja implica custos, neste momento 

penso que há onde aplicar melhor o 

dinheiro dos nossos impostos.” 

José Luís Borges de Andrade 

 

“A integração da FCCN na FCT é 

uma má decisão e passível das mais 

diversas suspeições quanto às suas 

razões, tanto mais possíveis quando 

se vive um clima de desconfiança 

dos governados em relação aos 

governantes. “ 

José João Ramos Paz Barroso 
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“Com tanto trabalho para fazer neste 

país em prol do aumento da 

produtividade, redução do 

desperdício e promoção da 

competência, porquê alterar uma das 

poucas entidades que é eficiente e 

eficaz?” 

Sérgio dos Santos Barreto 

 

“Como todas as entidades que 

funcionam correctamente, a presença 

da FCCN no panorama académico e 

científico português é muitas vezes 

transparente ao utilizador comum. 

No entanto, acredito que a sua 

integração com a FCT só irá 

aumentar custos e beneficiar 

entidades terceiras.” 

João André Nogueira Custódio 

Carriço 

 

 “A integração da FCCN na FCT não 

irá favorecer o âmbito de ação da 

FCCN no ensino, criando o 

espartilho de critérios severos e algo 

irrealistas (a q a FCT já nos 

habituou) com o lugar que a 

investigação desempenha.” 

Francisco José Malheiro Queirós de 

Melo 

 

“Parem de ser incompetentes para 

realmente actuar com inteligência e 

sem aumentar custos.” 

João Afonso Machado Teixeira 

Gomes 

 

“Parece um disparate completo, feito 

em cima do joelho, e por razões 

pouco claras.” 

Jose Joaquim Miranda de Almeida 

 

 

Os riscos da centralização 

 

“A centralização exagerada e sob a 

alçada da legislação pesada que 

regula o sector público impede a 

operacionalização eficiente dos 

sistemas e a consequente redução de 

custos de funcionamento.” 

Henrique Aníbal Santos de Matos 

 

“Nem sempre fusão significa 

eficiência e, muito menos, eficácia. 

Este é um caso que o demonstra.” 

Francisco Carlos da Graça Nunes 

Correia 

 

“Esta gente que ainda ocupa o lugar 

do governo julga que concentrar e 

centralizar tudo é a fórmula máxima 

de eficiência. Poderíamos esperar 

melhor de meros cobradores de 

fraque?” 

Jose Roberto Tinoco Cavalheiro 

 

“Para quem é totalmente avesso a 

nacionalizações, isto trata-se 

efectivamente de uma 

nacionalização, com direito a lugar 

para amigos, enfim é o desgoverno 

que temos.” 

Luis Manuel Ferreira Belot 

Fernandes 

 

“Terrible communist decision!” 

Traian Emanuel Abrudan 

 

“Mais degradação do que funciona 

bem e MAIS CONTROLO!” 

Vitor Manuel Fonseca Marinho 

 

 

Apoio geral à petição 
 

 “Todo o meu acervo pessoal de 

documentação científica e divulgação 

da ciência depende da utilização 

destes recursos. A bem do País e não 

apenas de mim própria, apoio 

fortemente esta petição.” 

Clementina Maria Cardoso Teixeira 

da Cunha Pereira 

  

“Estou em Macau porque se ficasse 

em Portugal acabaria por adoecer 

gravemente, fugi em legítima defesa. 

Essa é mais uma, mas a mim já nada 

me provoca espanto, ou mesmo 

revolta. É o país em que nos 

tornámos. De todo o modo aqui vai a 

minha sincera solidariedade assim 

como a minha veemente condenação 

relativamente ao que estão em vias 

de perpetrar.“ 

Manuel Afonso Costa 

 

“Apoio a iniciativa por causa deste 

governo atentar contra a educação de 

várias formas.” 

Raúl Iturra 
 

 

“Congratulo os signatários e a 

iniciativa. Apoio em toda a linha.” 

Carlos Alberto Carvalho da Costa 
 

“Enquanto antigo Reitor e antigo 

Presidente do CRUP não podia 

deixar de me associar a esta petição.” 

José Dias Lopes da Silva 
 

“Subscrevo para bem de todos e do 

meio científico.” 

Maria de Fátima Amâncio Ramos 
 

 

Não à integração da FCCN na 

FCT  
 

“Na esperança que uma vez a 

Assembleia faça algo para garantir a 

não destruição das infra-estruturas 

que já existem e em prol do não 

sucateamento dos serviços públicos 

para benefício de empresas 

privadas.” 

Cláudia Souza Cunha 
 

“Que haja a lucidez e a humildade 

para corrigir decisões abstrusas e 

tecnicamente erradas, mesmo se já 

vertidas em diplomas legais, pelas 

consequências terríveis que delas 

possam advir!” 

José Manuel Nunes Vicente 

Rebordão 
 

“Decisão lamentável, com 

consequências desastrosas no 

progressivo isolamento da 

investigação científica que se faz             

em Portugal e com contornos de 

autoritarismo e pouca transparência 

que precisam de ser denunciados.” 

Maria João Monteiro Brilhante 
 

“Não podemos perder esta batalha!” 

Aladje Balde 
 

“Inaceitável esta integração!” 

Rosa de Jesus Ferreira Novo 
 

“À luz do que é explicado na petição, 

a integração projetada é um atentado.” 

António Luiz Gomes 
 

“Um erro técnico e político ímpar!” 

Fernando Henrique Corte-Real  
 

“Deixem sobreviver algumas 

instituições, pelo menos aquelas que 

tornam possível contar um dia a 

história do desaparecimento de todas 

as outras.” 

Nuno Gabriel de Castro Nabais dos 

Santos 
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Lista de Subscritores da Petição à Assembleia da República Contra a Integração da FCCN na FCT 

de 24 de Janeiro a 7 de Fevereiro de 2013 
 

# Nome 
Nº de BI, CC,  

Passaporte, CRP 
1 Luis Pereira de Quintanilha e Mendonça Dias Torres Magalhães 2025737 

2 Carlos Eduardo do Rego da Costa Salema 5631 

3 João José Santos Sentieiro 1084053 

4 Carlos Alberto Varelas da Rocha 4888590 

5 Pedro Filipe Duarte Louzeiro Pires 8470931 

6 Emanuel João Flores Gonçalves 6963367 

7 Pedro Manuel Henriques Marques Matias 5190361 

8 Maria Teresa de Noronha 7483967 

9 Carlos Lourenco 6208411 

10 Pedro Emanuel de Gouveia Alonso 14360092 

11 Luís Manuel Sancho Moniz Pereira 178390 

12 Mirian Estela Nogueira TAVARES 18005804 

13 João Manuel Machado Ferrão BI 2167030 

14 Iolanda Márcia de Almeida Fernandes Castro Barbeitos 10046462 

15 Catarina Sofia da Silva Doutor 12534284 

16 António Costa Dias de Figueiredo 1589648 

17 Adelino Vicente Mendonça Canário 5011931 

18 Marc Marie Luc Philippe Jacquinet 136500000000 

19 Tiago Carrilho Ribeiro Mendes 7786914 

20 David Maria Aguiar Abecasis 11478683 

21 Fernando da Piedade Carvalho 2205149 

22 João Fernando Guerreiro Romão 8019203 

23 João Pedro Tavares de Araújo Cesariny Calafate 12315548 

24 Ana Rita Pereira Marques da Cruz  12170834 

25 Hélder Aniceto Amadeu de Sousa Daniel 7732381 

26 João Paulo de Carvalho Dias 1078970 

27 Cláudia Raquel Cêa de Aragão Teixeira 10592567 

28 Mercedes Gonzalez Wanguemert 52773130K 

29 Catarina Vizetto Guerreiro Duarte 12530478 

30 Luis Eugénio Castanheira da Conceição 7384968 

31 Maria Filipa Bento de Oliveira Falcão Castanheira 11321938 

32 Ileana Androniu Pardal Monteiro 2161708 

33 Gareth Anthony Pearson 44495 

34 Maria de Lurdes dos Santos Cristiano 4421360 

35 Maria João da Silva Rodrigues 13369515 

36 Aschwin Engelen 28824 

37 Maria Ester Tavares Alvares Serrao 7341344 

38 João Carlos Serafim Varela 6955558 

39 Luís António Pereira de Meneses Côrte-Real 3569251 

40 Ana Paula Catarino Barreira 7677801 

41 João Paulo dos Santos Dias 8916240 

42 Maria Leonor Nunes Ribeiro Cruzeiro 4888985 

43 Ana Cristina Morais Pinela 11690824 

44 Maria José P. F. Carvalho 8274380 

45 José Alfredo Ribeiro da Silva Matos 1934369 

46 Rui Manuel Bebiano Nascimento 2515353 

47 Paulo Jorge Marques Peixoto 8449671 

48 Alberto Joaquim Esteves Pereira 11539643 

49 Lúcia Gualdina Marques de Almeida da Silva Matos 4589081 

50 Alfredo Ladeira Caldeira 321880 

51 Ana Sofia Rodrigues Veloso 13106717 

52 António Manuel Faria Pinho Vargas Silva 1927737 

53 Alexandre Júlio Teixeira dos Santos 3447635 

54 Ana Rita Cavaco Leal 12148914 

55 Maria Manuela Antunes Marques David 4709614 

(seguem-se 123 páginas semelhantes com os outros subscritores) 


