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PARECER DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

  

  

PROJETO DE LEI N.º 28/XIV/1.ª, Agravamento da moldura penal para crimes, praticados com 

violência, nas escolas e suas imediações ou contra a comunidade escolar (50.ª alteração ao 

Código Penal  

*  

  

1§ INTRODUÇÃO  

A Assembleia da República, através da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias, solicitou ao Conselho Superior do Ministério Público a emissão de 

parecer a respeito do projeto legislativo supra assinalado, o qual pretende introduzir alterações 

aos artigos 155.º, 177.º, 178.º, 197.º, 204.º, 213.º, 223.º, 240.º, 272.º, 275.º, 302.º e 305.º, todos 

do Código Penal (artigo 2.º do projeto).  

  

Deseja-se, como é dito na Exposição de Motivos, alterar o regime jurídico-penal substantivo 

quanto a um conjunto de crimes já existentes no sentido de agravar as respetivas molduras 

penais abstratas.   

  

Tudo em nome de uma maior tutela preventiva de comportamentos violentos praticados no 

espaço físico educativo, ou nas suas imediações, ou contra elementos da comunidade educativa.  

  

O Grupo Parlamentar proponente justifica a iniciativa começando por afirmar que todas as 

formas de violência escolar violam o direito fundamental à educação. Ambientes de 

aprendizagem não seguros reduzem a capacidade de ensinar e aprender, e, de forma geral, a 

qualidade da educação, até pelo exemplo indiretamente sancionado. Nenhum país será capaz 

de atingir uma educação inclusiva e de qualidade se os membros da comunidade educativa 

estiverem expostos e sujeitos à violência na escola, pelo que se esta não for travada no presente, 

poderá ter consequências gravosas no imediato, e representará um fracasso duradouro na 

política escolar em Portugal.  
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Para depois concluir que é necessário dignificar social e profissionalmente a profissão docente, 

de forma a reforçar a sua autoridade social, pedagógica e educativa. E é necessário comprometer 

os alunos e os seus pais com as obrigações escolares e responsabilizá-los no caso de 

incumprimento. Nesta relação, o recurso à violência em contexto escolar não pode ser, pura e 

simplesmente, ser aceite e ficar dependente da apresentação de uma queixa.   

  

Daí que proponha (…) a agravação das penas aplicáveis a crimes praticados nas escolas e suas 

imediações ou contra docentes, examinadores, alunos e demais membros da comunidade 

escolar, com recurso a violência física ou verbal (artigo 1.º, do projeto de lei).  

  

A iniciativa prevê, finalmente, que as alterações entrem em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação (artigo 3.º, do projeto).    

*  

  

2§ ANÁLISE  

2.1§ ANTECEDENTES LEGISLATIVOS  

A presente iniciativa recupera, em larga medida, o conteúdo do projeto de lei n.º 495/XI/2.ª, do 

mesmo Grupo parlamentar que foi alvo de rejeição em 21 de janeiro  

de 2011. (1) (2)  

  

                                                          
(1) https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35890  (2) 

Desse projeto de lei, além das normas que se dirigiam a estabelecer o agravamento das penas e que 

constituem o objeto da iniciativa agora em análise, existia também o projeto de se criar o crime de 

violência escolar.   

Importa ainda fazer menção que, posteriormente, foi apresentada a proposta de lei n.º 

46/XI/2.ª, do Governo, através da qual se pretendeu instituir no ordenamento jurídico um novo 

tipo criminal, o de violência escolar. Essa iniciativa acabou por ser aprovada na generalidade (em 

21/1/2011) mas veio a caducar em 31/03/2011.(3)  

*  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35890
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35890
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35890
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2.2§ NOTAS PRÉVIAS  

2.2.1§ A AGRAVAÇÃO GENÉRICA CONSTANTE DO ESTATUTO DO ALUNO E ÉTICA ESCOLAR - LEI  

N.º 51/2012, DE 05 DE SETEMBRO  

O projeto lei descora por completo qualquer referência ao conteúdo sancionatório estabelecido 

na Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, que aprovou o Estatuto do Aluno e Ética Escolar.  

  

Com efeito, diretamente a ver com o objetivo principal e único desta iniciativa legislativa – a 

agravação das penas aplicáveis a crimes praticados nas escolas e suas imediações – desde 2012, 

dirigida à tutela dos professores, que isso já sucede com a previsão penal estabelecida no n.º 4 

do artigo 42.º daquele diploma legal.  

Transcreve-se para melhor elucidação:  

Artigo 42.º  

Autoridade do professor  

1 – (…)   

2 – (…)  

3 – (…)  

4 - Os professores gozam de especial proteção da lei penal relativamente aos crimes 

cometidos contra a sua pessoa ou o seu património, no exercício das suas funções ou por causa 

delas, sendo a pena aplicável ao crime respetivo agravada em um terço nos seus limites 

mínimo e máximo.  

                                                          
(3)  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35822   

  

Nesta perspetiva, e tal como se demonstrará no que concerne ao próprio regime sancionatório 

estabelecido no Código Penal, uma significativa fatia das alterações preconizadas com o projeto 

legislativo, tornam-se desnecessárias, porque já constam da lei vigente.  

*  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35822
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35822
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2.2.2§ OS DADOS DO RASI  

Na exposição de motivos, o Grupo Parlamentar proponente faz menção aos dados do RASI 2018, 

para afirmar se registaram 6422 incidentes no âmbito escolar, dos quais 64% de natureza 

criminal, totalizando 4015 ocorrências. Destas, mais de 3000 tiveram lugar no interior da escola. 

De entre as ocorrências observadas, dentro e fora da escola, o RASI destaca a ofensa à 

integridade física (1521), o furto (904) e a injúria ou ameaça (701).   

  

O RASI também diz que, comparativamente com o ano anterior verifica-se uma diminuição global 

de ocorrências (-9,1%) e de ocorrências de natureza criminal (-8,7%).  

*  

2.2.3.§ MÉTODO DE ANÁLISE SUBSEQUENTE  

A iniciativa, como se assinalou, dirige-se a doze normas do Código Penal, abrangendo crimes de 

diferentes natureza quanto aos bens jurídicos tutelados. Assim, tendo por objetivo maior 

facilidade de exposição e de compreensão, opta-se por enunciar o texto da alteração refletida, 

seguida de um breve comentário apreciativo.   

  

A nossa apreciação, estando em causa opções de natureza político-legislativa da exclusiva 

responsabilidade do poder legislativo, será balizada por comentários breves e circunscritos à 

congruência do sistema criminal e das eventuais implicações que a sua consagração pode 

assumir em termos futuros.   

*  

3.§ APRECIAÇÃO CONCRETA   

3.1.§ AGRAVAÇÃO DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL  

É proposta a seguinte redação ao artigo 155.º (Agravação), através do adicionar de uma nova 

alínea e):   

1 — ….  

a) (...)  

b) (...)  
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c) (...)  

d) (...)  

e) Em recinto de estabelecimento de ensino ou nas respetivas imediações durante o período 

correspondente ao horário de funcionamento do mesmo quando exercida sobre elemento 

da comunidade educativa no exercício das suas funções ou por causa delas, o agente é 

punido com pena de prisão até dois anos ou com pena de multa até 240 dias, no caso do 

artigo 153.º, e com pena de prisão de um a cinco anos, no caso do n.º 1 do artigo 154.º e do 

n.º 1 do artigo 154.º-A; f) (anterior alínea e).  

2 — …..  

  

COMENTÁRIO  

Para se compreender melhor a nossa posição quanto à projetada alteração, importa transcrever 

a atual redação da alínea c), do n.º 1 do artigo 155.º, do Código Penal.  

  

Artigo 155.º  

Agravação  

1 - Quando os factos previstos nos artigos 153.º a 154.º-C forem realizados: a) (…)  

b) (…)  

c) Contra uma das pessoas referidas na alínea l) do n.º 2 do artigo 132.º, no exercício das 

suas funções ou por causa delas;   

d) (…)  

e) (…)  

o agente é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias, nos casos 

dos artigos 153.º e 154.º-C, com pena de prisão de 1 a 5 anos, nos casos dos n.º 1 do artigo 154.º 

e do artigo 154.º-A, e com pena de prisão de 1 a 8 anos, no caso do artigo 154.º-B.  

2 – (…).  
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Tornando-se também importante deixar transcrita a alínea l), do n.º 2 do artigo 132.º, do Código 

Penal, por remissão expressa de aplicação da alínea c), do n.º 1, do artigo 155.º, isto é, uma das 

agravações já estabelecidas para os crimes previstos e punidos pelos artigos 153.º a 154.º-C:  

  

l) Praticar o facto contra membro de órgão de soberania, do Conselho de Estado, Representante 

da República, magistrado, membro de órgão do governo próprio das regiões autónomas, 

Provedor de Justiça, membro de órgão das autarquias locais ou de serviço ou organismo que 

exerça autoridade pública, comandante de força pública, jurado, testemunha, advogado, 

solicitador, agente de execução, administrador judicial, todos os que exerçam funções no âmbito 

de procedimentos de resolução extrajudicial de conflitos, agente das forças ou serviços de 

segurança, funcionário público, civil ou militar, agente de força pública ou cidadão encarregado 

de serviço público, docente, examinador ou membro de comunidade escolar, ministro de culto 

religioso, jornalista, ou juiz ou árbitro desportivo sob a jurisdição das federações desportivas, no 

exercício das suas funções ou por causa delas;  

  

Ou seja, a mera leitura destas duas normas, atualmente vigentes, (ao que se acrescenta o que 

dispõe o n.º 4 do artigo 42.º, do Estatuto do Aluno para os professores) permitem-nos concluir 

que a alteração preconizada pelo Projeto de lei em análise é, ao que nos parece, completamente 

desnecessária.   

  

Desnecessidade que resulta da atual tutela penal já estabelecida e, por outro lado, com maior 

particularidade face aos objetivos que presidem à iniciativa, por se tratar de uma alteração que, 

claramente, diminuiria a tutela penal atualmente instituída.  

  

Na verdade, hoje, basta que o facto ilícito seja praticado contra o elemento da comunidade 

escolar, em qualquer lugar e a qualquer hora, desde que o seja em função do exercício das 

funções ou por causa delas.   

  

Este âmbito mais alargado de tutela é fortemente limitado pelo projeto na medida em que 

apenas agrava as condutas caso os crimes sejam praticados no recinto de estabelecimento de 

ensino ou nas respetivas imediações durante o período correspondente ao horário de 

funcionamento do mesmo, o que equivale a dizer que a agravação deixaria de ser operante caso 
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os factos não fossem praticados no interior ou nas suas imediações e antes ou depois do período 

de funcionamento correspondente ao horário da escola.   

  

Solução que traria ainda a incerteza legal de como interpretar o conceito genérico e 

indeterminado de respetivas imediações, largamente utilizado no projeto e que, no domínio do 

direito penal, constituirá sempre uma fonte de dificuldades de aplicação.  

  

Pelos motivos aduzidos, manifestamos a nossa total discordância à modificação refletida, 

considerando-se a norma vigente adequada à tutela dos bens e interesses jurídicos que visa 

proteger.  

  

*  

  

  

3.2.§ A AGRAVAÇÃO DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE E AUTODETERMINAÇÃO SEXUAL  

  

Artigo 177.º (Agravação)  

1 — …..   

2 — …..  

3 — As penas previstas nos artigos 163.º a 165.º, 167.º e 170.º a 176.º-A são agravadas de um 

terço, nos seus limites mínimo e máximo, quando forem praticados em recinto de 

estabelecimento de ensino ou nas respetivas imediações durante o período correspondente 

ao horário de funcionamento do mesmo quando exercida sobre elemento da comunidade 

educativa no exercício das suas funções ou por causa delas. 4 — (anterior n.º 3) 5 — (anterior 

n.º 4) 6 — (anterior n.º 5) 7 — (anterior n.º 6) 8 — (anterior n.º 7) 9 — (anterior n.º 8)  
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COMENTÁRIO  

A tutela que se pretende instituir não parece ficar suficientemente reforçada com a limitação 

que decorre da circunstância de se exigir cumulativamente que a conduta seja praticada no 

recinto de estabelecimento de ensino ou nas respetivas imediações, durante o período 

correspondente ao horário de funcionamento e contra elemento da comunidade educativa no 

exercício das suas funções ou por causa delas.    

  

Compreendendo-se que a agravante seja operante quando os factos são praticados no interior 

do espaço físico ou na sua proximidade, parece-nos que não faz sentido que a mesma agravante 

não seja aplicável se porventura o facto tiver sido praticado fora do período de funcionamento.  

  

Sendo certo, face ao que se deixou já assinalado, para os professores, enquanto vítimas, será 

sempre aplicável a agravante genérica constante do regime legal constante do Estatuto do 

Aluno, e, por isso, desnecessária a previsão em projeto aqui estabelecida.  

  

Por outro lado, na equação subjetiva das vítimas que integram o conceito de membros da 

comunidade escolar, os alunos, menores de idade, a tutela penal agravativa já se mostra também 

assegurada pelas alíneas c), do n.º 1 e ainda pelo n.º 7, do artigo 177.º, do Código Penal.  

  

Termos em que, também aqui, nos parece que a solução preconizada poderá ser perfeitamente 

desnecessária.  

*  

3.3.§ A NATUREZA DO CRIME RESULTANTE DA AGRAVAÇÃO  

Prevê-se modificação ao artigo 178.º, nos seguintes termos:  

  

Artigo 178.º  

(Queixa)  
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1 — ….. 2 

— …..  

3 — O procedimento criminal pelos crimes previstos nos artigos 163.º a 165.º e 170.º a 176.º-

A, quando praticados em recinto de estabelecimento de ensino ou nas respetivas imediações 

durante o período correspondente ao horário de funcionamento do mesmo ou sobre 

elemento da comunidade educativa no exercício das suas funções ou por causa delas, pode 

ser intentado independentemente de queixa, se o Ministério Público considerar que 

especiais razões de interesse público o impõem.  

4 – (anterior n.º 3)  

5 – (anterior n.º 4) 6 – (anterior n.º 5)  

  

COMENTÁRIO  

Pretende-se, relativamente aos crimes de coação sexual (artigo 164.º), abuso sexual de pessoa 

incapaz de resistência (165.º), importunação sexual (170.º), abuso sexual de crianças (171.º), 

abuso sexual de menores dependentes (172.º), atos sexuais com adolescentes (173.º), recurso 

à prostituição de menores (174.º), lenocínio de menores (175.º), pornografia de menores (176.º) 

e aliciamento de menores para fins sexuais (176.º-A), que o regime de procedibilidade criminal 

siga, em parte, o regime atualmente constante do n.º 2 do artigo 178.º, do Código Penal, isto é, 

a possibilidade conferida ao Ministério Público de dar início ao procedimento criminal, perante 

crimes de natureza semipúblico, ponderado o interesse público e na ausência do exercício do 

direito de queixa.  

  

A primeira contrariedade que se assinala quanto à solução preconizada dirige-se ao facto dos 

crimes elencados nos artigos 171.º a 176.º-A, com exceção do 173.º, atualmente são ilícitos de 

natureza pública – cf. artigo 178.º, n.º 3, do Código Penal.  

  

O mesmo se diga quanto aos crimes dos artigos 163.º a 165.º e 170.º, quando praticados contra 

menor ou deles resultar suicídio ou morte da vítima – cf. n.º 1 do artigo 178.º, do Código Penal.  
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Vistas as coisas nestes termos, mais uma vez, a solução pensada é, em larga medida, 

desnecessária, inclusive, porque a lei vigente já a estabelece e, nalguns casos, de forma mais 

efetiva daquela que o projeto lei reflete – atente-se que a natureza pública de grande parte dos 

ilícitos identificados não exige que os factos sejam praticados em determinado local, tal como a 

solução do projeto prevê.  

  

A utilidade inovadora da solução cinge-se ao artigo 173.º, do Código Penal e ainda quanto aos 

crimes dos artigos 163.º a 165.º e 170.º, quando as vítimas não sejam menores de idade.  

  

A concluir-se pela necessidade e utilidade de se promover esta alteração, antevê-se como 

obrigatória a atualização de pensamento legal face ao paradigma atual de proteção e promoção 

dos direitos e interesses da vítima, em detrimento de qualquer interesse público subjacente. Daí 

que se proponha que a parte final seja alterada no sentido daquilo que é hoje preconizado no 

n.º 2 do mesmo artigo. Os interesses das vítimas em detrimento do interesse público na decisão 

do Ministério Público.  

  

*  

  

3.4.§ AS DEMAIS AGRAVAÇÕES  

  

Artigo 197.º (Agravação)  

1 — (atual corpo do artigo).  

2 — A pena prevista no artigo 191º é agravada de um terço, nos seus limites mínimo e máximo, 

se o ato for praticado em recinto de estabelecimento de ensino.  
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COMENTÁRIO  

A opção político-criminal passa por agravar o crime de de introdução em lugar vedado ao 

público, previsto e punido pelo artigo 191.º, do Código Penal. Não se detetam problemas de 

interpretação ou outros que motivem comentários adicionais.  

*  

Artigo 204.º (Furto 

qualificado)  

1 — Quem furtar coisa móvel alheia:  

a) (...)  

b) (...)  

c) (...)  

d) (...)  

e) (...)  

f) (...)  

g) Com usurpação de título, uniforme ou insígnia de empregado público, civil, militar ou da 

comunidade educativa, ou alegando falsa ordem de autoridade pública;  

h) (...)  

i) (...)  

j) (…)  

é punido com pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa até 600 dias.  

2 — Quem furtar coisa móvel alheia:  

a) (...)  

b) (...)  

c) (...)  
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d) (...)  

e) (...)  

f) (...)  

g) (...)  

h) Em recinto de estabelecimento de ensino;  

i) Nas imediações de estabelecimento de ensino durante o período correspondente ao horário 

de funcionamento do mesmo;  

j) Quando a vítima seja elemento da comunidade educativa no exercício das suas funções ou 

por causa delas; é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos.  

3 — …..  

4 — …..  

  

COMENTÁRIO  

Os nossos comentários dirigem-se às opções valorativas que determinam que as qualificativas 

constantes das alíneas h), i) e j), sejam reconduzidas para o n.º 2 do artigo 204.º e não para o n.º 

1.   

  

A coerência axiológica relativa à tutela de bens jurídicos similares parece justificar que a 

agravação proposta não seja reconduzida ao n.º 2 do artigo 204.º, mas antes, ao n.º 1. Atente-

se na qualificativa da atual alínea b) do n.º 1, por confronto com as projetadas alíneas h) e i), em 

ordem a que se conclua ou não pela coerência que justifica a modificação.  

  

Parece-nos, também, que se deverá refletir quanto à solução gizada para a qualificação que se 

pretende com a alínea j). Por um lado, bastará que o crime seja praticado contra elemento da 

comunidade educativa no exercício das suas funções ou por causa delas, não se exigindo que os 

factos tenham qualquer conexão com o espaço e o tempo relacionados com a própria 

comunidade escolar. Por outro, parece existir uma evidente desvalorização destas vítimas para 



  

13  

  

uma tutela apenas patrimonial, em detrimento de todas as demais pessoas constantes da alínea 

l), do n.º 2, do artigo 132.º, do Código Penal.  

*  

Artigo 213.º  

(Dano qualificado)  

1 — Quem destruir, no todo ou em parte, danificar desfigurar ou tornar não utilizável: a) (...)  

b) (...)  

c) (…)  

d) Coisa pertencente a estabelecimento de ensino;  

e) (anterior alínea d)  

f) (anterior alínea e) é punido com pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa até 600 

dias.  

2 – …..  

3 – …..  

4 – …..  

  

COMENTÁRIO  

Atualmente, a alínea c) do n.º 1 do artigo 213.º é suscetível de tutelar o património público. 

Ainda que não seja claro ser esse o objetivo inovador da solução, poder-se- -á refletir sobre se 

coisa destinada ao uso e utilidade públicos integra ou não o património escolar de instituições 

de ensino privadas. Justificando-se ainda a devida ponderação sobre se a tutela penal deverá ou 

não ser igual nessa perspetiva. Trata- -se, como já se assinalou, de uma decisão político-

legislativa que não nos compete comentar.  

*  

Artigo 223.º  
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(Extorsão)  

1 — …..   

2 — …..   

3 — Se se verificarem os requisitos referidos:  

a) Nas alíneas a), f), g), h), i) e j) do n.º 2 do artigo 204.º, ou na alínea a) do n.º 2 do artigo 

210.º, o agente é punido com pena de prisão de 3 a 15 anos; b) (...).  

4 – …..  

  

COMENTÁRIO  

Nada assinalar, a não ser as referências que fizemos constar das anotações ao artigo 204.º em 

projeto.  

*  

Artigo 240.º 

(Discriminação racial)  

1 — …..  2 

— …..   

3 — Quem, por escrito ou verbalmente, praticar os atos descritos nas alíneas a) a d) do número 

anterior em recinto de estabelecimento de ensino ou nas respetivas imediações durante o 

período correspondente ao horário de funcionamento do mesmo, é punido com pena de prisão 

de 2 a 6 anos.  

  

COMENTÁRIO  

Importa, desde logo, sinalizar que o crime do artigo 240.º tem atualmente como epígrafe a 

“discriminação e incitamento ao ódio e à violência”. No mais, nada se nos oferece comentar face 

à opção política que a solução encerra em si mesma.   
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*  

Artigo 272.º  

(Incêndios, explosões e outras condutas especialmente perigosas)  

1 — …..   

2 — …..  3 

— …..   

4 — As penas previstas nos números 1 e 2 são agravadas de um terço nos seus limites mínimo 

e máximo e a pena prevista no número 3 agravada de um terço no seu limite máximo, se, 

respetivamente, o perigo for criado ou se a conduta for praticada em recinto de 

estabelecimento de ensino ou nas respetivas imediações.  

*  

Artigo 275.º  

(Atos preparatórios)  

1 — (atual corpo do artigo)  

2 — As penas previstas no número anterior são agravadas de um terço nos seus limites 

máximos, se o agente introduzir, fizer introduzir, usar ou trouxer consigo qualquer das 

substâncias ou aparelhagem ali previstas em recinto de estabelecimento de ensino ou as 

transportar, usar ou trouxer consigo nas respetivas imediações durante o período 

correspondente ao horário de funcionamento do mesmo.  

*  

Artigo 302.º (Participação 

em motim)  

1 — …..  2 

— …..   

3 — As penas previstas nos números 1 e 2 são agravadas de um terço nos seus limites mínimo 

e máximo se os atos forem praticados em recinto de estabelecimento de ensino ou nas 

respetivas imediações em período correspondente ao horário de funcionamento do mesmo.  



  

16  

  

4 — (anterior n.º 3)  

*  

Artigo 305.º  

(Ameaça com prática de crime)  

  

1 — (atual corpo do artigo)  

2 — As penas previstas no número anterior são agravadas de um terço no seu limite mínimo 

e máximo se os atos forem praticados em recinto de estabelecimento de ensino ou nas 

respetivas imediações em período correspondente ao horário de funcionamento do mesmo, 

causando alarme e inquietação entre a comunidade de ensino”.  

  

COMENTÁRIO  

Nada assinalar quanto a este último bloco de alterações. Tratam-se de opções exclusivamente 

de natureza político-legislativa, havendo apenas que suscitar, para reflexão, se, também aqui 

como noutras soluções plasmadas no projeto de lei, fará ou não sentido propor uma estratégia 

de agravação das molduras penais abstratas, face a uma realidade social que parece não 

reclamar essa mesma tutela de agravo. *  

O presente parecer segue de perto a informação jurídica elaborada pelos Assessores do 

Gabinete da Procuradora-Geral da República.  

*  

Lisboa, 31 de Março de 2020 O 

Vogal do CSMP,  

  

Francisco Guedes  


