
Assunto: Carta Aberta para a comunidade educativa

Exmo.(a) Senhor(a) Diretor(a) / Responsável máximo de Agrupamento de Escolas / Escola Secundária / Escola 
Básica e Secundária / Escola Básica / Escola Profissional / Escola Artística / Escola Particular / Cooperativa de 
Ensino / Associação de apoio à educação e formação

Tendo presente:

i) a responsabilidade inerente à função de administração/gestão de um estabelecimento de ensino, seja qual for a 
sua natureza jurídica, a sua missão em termos de percursos escolares ou públicos-alvo;

ii) as recentes recomendações da Direcção-Geral de Saúde  quanto à vacinação para a Covid-19 universal a 
crianças e jovens com idade igual e/ou superior a 12 anos (intervalo 12-17 anos);

Junto remetemos uma Carta Aberta, subscrita por 186 pais/mães/avós/familiares/amigos, que alerta para os 
riscos desta campanha de "vacinação" e sublinha a responsabilidade individual de todos os intervenientes neste 
processo, incluindo os responsáveis pelos estabelecimentos de ensino que 1) impuserem qualquer medida 
restritiva de direitos a alunos não "vacinados"; 2) promoverem a "vacinação" de menores nas escolas, com ou 
sem o expresso consentimento dos seus responsáveis legais, ou que 3) exigirem testes para despiste da Covid-19 
no acesso aos estabelecimentos de ensino. Não iremos tolerar qualquer violação de V. Exas. fazendo uso das 
politicas praticadas quanto à pandemia, pelo que iremos recorrer aos meios judiciais necessários para a defesa 
das nossas crianças e jovens. 

Em anexo seguem igualmente fontes informativas sobre os riscos desta "vacinação", incluindo depoimentos de 
médicos que, de forma prudente, desaconselham esta inoculação. 

Solicitamos a divulgação da presente mensagem e respectivos anexos, junto das associações de pais em 
funcionamento no estabelecimento de ensino que dirige, dos docentes e restantes funcionários (pessoal não 
docente) e dos pais/encarregados de educação, para que toda a comunidade educativa tenha informação 
suficiente para defender a saúde dos alunos e se una nesta causa.   

Estamos disponíveis para reunir com a brevidade que o assunto merece. Seremos acompanhados por um 
profissional de saúde e um jurista de modo a podermos clarificar eventuais dúvidas.

Em anexo encontra-se:

ANEXO 1. Carta Aberta à população portuguesa - subscrita por 186  cidadãos
ANEXO 2. Responsabilidade - Escolas
ANEXO 3. Comunicado-crianças-e-jovens-não-devem ser vacinados para a Covid-19
ANEXO 4. Médicos explicam porque as vacinas não são nem seguras nem eficazes
ANEXO 5. Depoimentos Médicos, dados oficiais e outras informações relevantes

Agradecemos a melhor atenção às solicitações contidas na presente mensagem.

Cumprimentos,
Cidadãos Portugueses
(identificados no anexo 1)

https://infor.em-portugal.org/ca/ANEXO%201%20-%20Carta%20Aberta.pdf
https://infor.em-portugal.org/ca/ANEXO%205%20-%20Depoimentos%20m%C3%A9dicos.pdf
https://infor.em-portugal.org/ca/ANEXO%204%20-%20M%C3%A9dicos%20explicam.pdf
https://infor.em-portugal.org/ca/ANEXO%203%20-%20Comunicado%20M%C3%A9dicos.pdf
https://infor.em-portugal.org/ca/ANEXO%202%20-%20Responsabilidade%20Escolas.pdf

