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VOTO DE CONDENAÇÃO 

Pelas declarações do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro de 

apelo à “esfrega nas caloiras” 

 

O presidente da Câmara Municipal de Aveiro gravou uma mensagem vídeo fazendo um 

apelo à participação nas festas académicas dizendo que “é dia de vir ao integra-te, para 

darmos uma grande esfrega na academia, nas caloiras”. O vídeo foi publicado 

originalmente numa página da Associação Académica da Universidade de Aveiro e 

posteriormente difundido amplamente pela comunicação social. 

 

À imprensa, o próprio presidente da autarquia esclareceu as suas palavras dizendo que 

a palavra “esfrega” se referia ao contexto da música do Deejay Telio, que atuava nessa 

noite. Vendo a letra da referida música, não há qualquer dúvida: a expressão utilizada 

tem conotação sexual. Não há também qualquer dúvida que as palavras visavam as 

alunas do primeiro ano. O presidente da Câmara recusou fazer qualquer retratação das 

suas palavras. 

 

As declarações do presidente da autarquia tendo como alvo as alunas do primeiro ano 

da universidade são inaceitáveis e representam uma cultura que torna o espaço público, 

e a vivência em geral, num lugar menos seguro para as mulheres. 

 

Algumas semanas antes, o presidente da Câmara Municipal de Aveiro na receção aos 

novos alunos tinha já dito que “o encanto primeiro da academia são as nossas caloiras”. 

 

É essencial que as entidades públicas assumam uma cultura que valorize e promova 

espaços públicos seguros para mulheres e homens. Uma cultura que garanta o respeito 

pela vontade de cada um e de cada uma. As declarações do Presidente da autarquia 

colocam em causa estes valores essenciais. 

 

A Assembleia Municipal de Aveiro, na sua sessão ordinária de novembro de 2018, 

delibera: 



 

 

Condenar as declarações do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro que 

apelaram a “uma esfrega nas caloiras”. 

 

 
Aveiro, 30 de outubro de 2018 

 
 
 

As deputadas municipais do Bloco de Esquerda 


