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Mais uma aposta do AEMGP: Curso Profissional de Técnico/a de Massagem de Estética e Bem-estar. 
OP&V continua a dedicar mensalmente uma rubrica aos cursos profissionais da Calazans Duarte, com o 
objetivo de contribuir para a sua divulgação e valorização. Fevereiro é dedicado ao Curso Profissional de 
Técnico/a de Massagem de Estética e Bem-Estar. A repórter do P&V falou com os três professores da área 
tecnológica e com todas as alunas e alunos e deixa uma visão do curso bem como uma antevisão do este 
que pode vir a ser para a comunidade. 
Quando na reunião de rede do final do ano passado foi apresentado o curso profissional de Técnico/a de 
Massagem de Estética e Bem Estar, os directores presentes torceram o nariz. Todos? Não. Cesário Silva, o 
visionário diretor do AEMGPoente “virou a cadeira” e disse: Eu quero! E foi assim que a Calazans Duarte se 
tornou a única escola da região centro com esta oferta formativa.  
Um desafio que, até agora está ser ganho. Foi o primeiro curso para 2017/18 a fechar as inscrições, tendo a 
procura excedido a oferta de vagas (14). Dispondo a escola de recursos humanos adequados, apenas foi 
preciso contratar uma formadora externa para a área tecnológica (Ana Paour) e fazer algum investimento 
para pôr o curso em marcha, muito embora o equipamento e outras aquisições básicas para o trabalho 
prático só tivessem chegado em novembro. Todas as quartas feiras à tarde, a sala 1 A9 é transformada num 
gabinete onde decorrem as aulas práticas de massagem. Esta transformação é feita pelos próprios alunos 
que para tal vêm meia hora antes da aula começar. Passado o desânimo inicial, por não terem as 
marquesas, as fardas, os croques… as 12 raparigas e os 2 rapazes do curso manifestam agora um 
entusiasmo autêntico e já assumem poses de massagistas! 
O passo seguinte é transformar a sala num verdadeiro gabinete de massagens que possa prestar serviço à 
comunidade escolar, criando zonas individualizadas. Nada que represente um rombo no orçamento, que 
neste momento ronda os 4000 mil euros gastos. Por isso, em visita ocasional à sala num dia em que 
recolhíamos dados para esta reportagem, o Diretor não teve como recusar quando o professor Paulo 
Tojeira, diretor do curso, lhe falou por alto da proposta. “Avança” – disse ele, perante a jornalista e os 
distintos membros da Confraria da Sopa do Vidreiro que o acompanhavam. 
Diretor do curso, diretor de turma e professor de Técnicas de Massagem, Paulo Tojeira tem altas 
expetativas sobre o que este pode vir a ser, para os alunos, para a comunidade escolar e para a 
comunidade marinhense em geral. A criação e manutenção dum site MIMUS - Gabinete de Bem-Estar 
(https://.wixsimassagem1720te.com/mimus/curso), de forma a envolver os alunos do Curso Profissional de 
Técnico de Massagem de Estética e Bem-Estar, para se iniciarem na atividade profissional em situação 
simulada, prestando serviços à comunidade escolar”, a criação do Gabinete de Bem-Estar e a intervenção 
no piquenique na quinta feira da “espiga” constam no Plano Anual de Atividades e são todas para realizar. 
Marquesas portáteis, rolos, fardas, croques, toalhas, óleos essenciais são para já a satisfação dos/das 
futuros/profissionais, que, aos pares, na aula se vão revezando entre clientes e massagistas. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

Sonhos, expetativas, motivações… 
 

 

 
 
As alunas e os alunos do Curso Profissional de Técnico/a de Massagem de Estética e Bem-Estar: são 12 
raparigas e 2 rapazes que frequentam este novo Curso Profissional. Trouxeram para ele sonhos, expetativas 
e motivações. Contudo, e apesar de serem “muito bem acolhidos”, como diz o Nuno, que sente que “estão 
entre amigos”, eles são diferentes e logicamente têm sonhos diferentes. Nuno já passou pela experiência 
de 1 ano no curso profissional de Cozinha e Pastelaria, ao qual não se adaptou, e nem sabe bem o que fazer 
depois deste curso, porque o que ele queria mesmo era “música”. Gosta da “parte prática”, sobretudo “das 
massagens”, diz enquanto exercita esta prática com o Telmo, que no momento é o seu “cliente”. Para o 
Telmo, este curso foi a sua primeira escolha após terminar o 9º ano, mas “ainda é cedo para saber o que 
virá a fazer quando o terminar”. 
Ema faz par com a Bárbara. Apesar de estarem na aula de massagem como duas profissionais, tinham 
outros sonhos. Ema queria “Teatro e Televisão”… mas não há por aqui e como também gostava de 



massagens, decidiu vir para este curso. Passada a desmotivação dos dois primeiros meses, “porque não 
havia qualquer equipamento”, agora está muito satisfeita. Decidiu que vai terminar este curso e, quem 
sabe… não venha depois a “ter hipótese de fazer o de Teatro”. 
 

 
 

Bárbara sonhava ser cantora mas falta-lhe “voz” diz, com algum humor. Também pensou nas artes, mas a 
mãe falou-lhe deste curso e ela “depois de pensar um pouco” acabou por aceitar a sugestão. Na verdade 
ela até já tem “lugar garantido para trabalhar como massagista”, em espaços da sua família, logo que 
termine o curso.  
A Marlene e a Núria estão aqui por diferentes razões. A primeira pensou em “Eletrónica”, mas houve 
“outros motivos” que a trouxeram para este curso, que acha “muito interessante”, embora pensasse que 
teriam “mais prática”. Gosta mesmo das massagens. Núria sempre gostou da “área da estética” e este 
curso foi a sua primeira opção. Depois de o terminar, quer “fazer formações mais específicas em estética e 
cosmética”. 
Mariana e Sara, nos papéis de massagista e cliente, propõem à repórter que olhe e fotografe. Um cheiro a 
óleo de bebé desprende-se das costas da Sara e das mãos da Marina, que massaja com movimentos firmes 
e elegantes, “aprendidos com o professor Paulo”, diz com seriedade de profissional. 
A Yara, aluna com Currículo Educativo Individual (CEI) não pode praticar a massagem, mas tem um papel 
muito importante no curso: é ela que trabalha os conteúdos para o site. Para a Tânia, este curso foi a sua 
primeira escolha e está a gostar muito. Gosta da massagem mas a cosmetologia também não lhe é 
“indiferente”. 
Respeitando a preferência de algumas alunas pelo silêncio, antes de sair da sala 1 A9, transformada em 
gabinete na quarta feira à tarde, deixei uma promessa: “voltarei quando começarem a prestar serviço à 
comunidade escolar para uma massagem para perder pneu”. O que mereceu de imediato um reparo bem 
humorado do professor: “massagem drenante e de celulite, queres tu dizer? A solução mais eficaz passa 
pela boca. É que ao contrário do que se pensa, essas massagens só fazem emagrecer o massagista”! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“Este curso tem de ser gourmet” 

 

Paulo Tojeira, Rui Fernandes, professores da Calazans Duarte, e Ana Paour, formadora externa, asseguram 
a área tecnológica do curso profissional de Técnico/a de Massagem de Estética e Bem-Estar. Têm, sobre o 
mesmo, algumas opiniões convergentes, apontam críticas à organização da área tecnológica e manifestam 
o mesmo grau de exigência em relação a vários itens. Paulo Tojeira defende que este “deve ser um curso 
gourmet”, recomenda “um casting para admissão de futuros candidatos”, uma clara explicitação sobre a 
natureza do curso para “evitar falsas expetativas aos alunos”, cuidado na apresentação dos alunos (higiene, 
aparência) e acrescenta: “para estágio no exterior só devem ser seleccionados os melhores, porque é a 
imagem do curso e da escola que estão em causa”. 
O plano do curso é o que consta no Catálogo Nacional das Qualificações e, sendo um Curso de Massagem 
de Estética e Bem-Estar, “o currículo é bastante rico e completo, nesta componente”, diz Paulo Tojeira. 
Contudo, a divisão dos módulos da área tecnológica em cada ano, decidida internamente, “não é a mais 
adequada”, contrapõe. “Há pouca componente prática no 1º ano”, concretiza o Diretor de Curso. Situação 
que “pode e deve ser alterada já no próximo ano”, defende. No site criado pela turma (ver peça principal), 
já constam, em nota de rodapé, sugestões de Unidades de Formação que podem integrar o plano do curso, 
introduzidas em finais de outubro, cujos conteúdos são gestão, orçamentos e finanças, e que, na opinião 
deste professor,” deviam ser obrigatórias na formação de todos os alunos”. 
Como professor de técnicas de massagem, Paulo Tojeira traz para o curso uma formação sólida: Licenciou-
se em Cultura Física em Sófia, na República Popular da Bulgária, com a primeira especialidade de 
Cinesioterapia e Reabilitação Funcional e a segunda especialidade em Pedagogia da Educação Física. Fez 
também doutoramento nesta área (tese defendida em junho de 1987) e desenvolveu atividade profissional 
e investigação no Instituto Científico de Ortopedia e Traumatologia, em Sófia. Trabalhou no Gabinete de 
Diagnóstico Funcional da Mão, na Clínica de Reabilitação e na Clínica da Mão.  
Na Marinha Grande, para além de professor de educação física, sua principal profissão, continua a exercer 
a cinesioterapia e reabilitação funcional, cuja base é a massagem. Por isso, assegura que “nenhuma das 
propostas modulares do catálogo lhe é estranha”, e considera que este é, de facto, “um bom curso de 
massagem de bem-estar, com uma pequena componente estética” e que isto deve ser explicitado com 
toda a clareza aos candidatos. 
Rui Fernandes, professor do grupo de Biologia na Calazans Duarte, é responsável pela disciplina de Saúde e 
Bem- Estar. Este ano trabalha com os alunos os módulos de Anatomia e Fisiologia. Considera a Anatomia, 
cujo programa é focado no esqueleto e nos músculos, “essencial no curso”. A abordagem é diferente do 
módulo com o mesmo nome tratado noutros cursos relacionados com saúde. Considera o programa “bem 
feito, se se tiver em conta os objetivos do curso, mas extremamente exigente e desadequado ao perfil dos 
alunos que o frequentam”. Daí que o seu investimento neste curso lhe ocupe, de momento, “cerca de 80% 
do tempo de trabalho de casa”. Mais do que a preparar aulas, este professor passa esse tempo a 
“descomplicar o programa”. A sequência dos módulos também não lhe parece a mais adequada, “sendo 
alguns dados muito cedo e outros muito tarde”, falhas que é possível corrigir dentro da margem de 



liberdade de gestão do currículo conferida à escola, “devendo os professores que vão lecionar o curso ser 
chamados a analisar os programas e decidir” reforça o professor.  
Rui Fernandes é muito crítico relativamente ao encaminhamento de alunos para os cursos profissionais, 
particularmente os relacionados com a saúde: “os candidatos deviam ser sujeitos a uma triagem mais 
criteriosa”, diz este professor.  
Sobre o perfil dos 14 alunos que frequentam o curso, considera que “poucos têm perfil realmente 
adequado para trabalhar nesta área.”. Por outro lado, considera que os alunos ainda não “interiorizaram 
muito bem os objetivos do curso”, que “é de massagem estética e bem - estar, não é de massagem 
terapêutica e também não é um curso de estética”.  
Estas confusões iniciais suscitadas, em parte, pela designação o curso talvez sejam mantidas pela 
expetativa de algumas alunas de aprenderem algumas técnicas relacionadas com estética e cosmética, pois 
afinal a formadora Ana Paour trabalha exatamente uma disciplina designada Estética e Cosmetologia. Mas 
não se pense que nestas aulas as alunas e alunos aprendem a maquilhar, depilar (ou melhor, epilar) ou a 
fazer unhas de gel. Nada disso! A disciplina inclui os módulos de ética, cosmetologia, dermatologia e 
normas de qualidade, que são fundamentalmente teóricos. Claro que alguns reagem mal a isso, porque 
esperavam “coisas mais práticas”. Para cumprir os objetivos do programa e ao mesmo tempo não 
defraudar totalmente as expetativas, Ana Paour, cuja formação é em estética (e um curso de psicologia em 
stand by) pensa propor ao centro Qualifica unidades de formação relacionados com práticas de estética, 
que podem depois vir a completar a formação das alunas deste curso.  
Ana Paour é Formadora desde 2000, mas esta é a primeira vez que dá aulas numa escola e está a “adorar a 
experiência”. Investe muito tempo na preparação das aulas, até porque, embora haja muita literatura 
sobre as matérias, está em português do Brasil e ela faz questão de organizar “um manual dos quatro 
módulos, escrito em português de Portugal.” 
  
 


