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Assembleia Municipal 

EDITAL Nº 98/IX-1º/2006 
 

 (Voto de Pesar pelo falecimento de Teresa Ambrósio) 

 

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de 
Setembro de 2006, realizada no dia 28 de Setembro de 2006, a Assembleia Municipal 
de Almada aprovou o seguinte Voto de Pesar: 

VOTO DE PESAR 

“Não é suficiente ensinar a um homem uma especialidade. Através dela pode 

ele tornar-se uma máquina útil, mas não uma personalidade 

harmoniosamente desenvolvida. É essencial que o estudante adquira uma 

viva compreensão e uma vívida percepção dos valores, que alcance um 

intenso sentimento da beleza e do bem moral. Para conseguir uma 

verdadeira relação com as pessoas individualmente e com a comunidade, 

precisa de compreender o que move os seres humanos, as suas ilusões e os 

seus sofrimentos. Uma ênfase demasiada no sistema competitivo e uma 

especialização prematura no domínio da utilidade imediata matam o espírito 

de que depende toda a vida, inclusive o próprio conhecimento 

especializado.”, isto disse Einstein e Teresa Ambrósio resumiu assim: “O 

valor pedagógico de um saber transdisciplinar permite formar espíritos 

capazes de organizar os conhecimentos (...), ensinar a condição humana e 

aprender a viver (...), criar uma escola de cidadania”. 
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A Professora Doutora Maria Teresa Bastos Ambrósio que actualmente desenvolvia 
trabalho de consultora da Comunidade Europeia na área da Educação e Formação, 
consagrou a sua vida à causa da Educação e da Democracia em Portugal. 

Foi professora associada da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa (Departamento de Ciências Sociais Aplicadas) e “Agrégée” da 
Universidade de Tours – François Rebelais. 

Foi deputada da Assembleia da República, pelo Partido Socialista, entre 1975 e 1983 
e foi presidente da Comissão Parlamentar da Condição Feminina e vice-presidente 
do Grupo Parlamentar do PS e da Comissão Parlamentar da Educação. 

Doutorou-se em 1986 em Ciências da Educação (Universidade de Tours – Doctorat 
d’Etat – e Universidade de Lisboa). Tinha Mestrado em Sociologia do 
Desenvolvimento (Universidade de Grenoble) e Licenciatura em Ciências Físico-
Químicas (Universidade de Lisboa – Faculdade de Ciências). 

Para além de múltiplas publicações científicas na área das Ciências da Educação e 
da Sociologia, teve um papel relevante nestas áreas, tendo sido Presidente do 
Conselho Nacional de Educação, de 1996 a 2002. Criou a Unidade de Investigação, 
Educação e Desenvolvimento (UIED) na Faculdade de Ciências e Tecnologia. 

Era ainda membro correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, membro da 
Associação Internacional de Língua Francesa de Investigação Educativa e membro 
do Conselho Executivo da Rede Europeia da Modelisation da la Complexité (2003). 

Colaborou com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia na avaliação de projectos 
e bolsas de investigação, bem como de unidades de investigação, na qualidade de 
coordenadora de painéis na área das Ciências da Educação. 

A Assembleia Municipal de Almada curva-se perante a sua memória e apresenta 
sentidas condolências à família desta mulher superior. 
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POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM 
ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO. 
 

Almada, em 29 de Setembro de 2006 
 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

  (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 
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