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Tornar a Intervir mais viva e actuante, centrada no quotidiano
das escolas, nos problemas e anseios dos professores e educadores, assumindo um objectivo colectivo e partilhado.
O relato de vivências, de dúvidas ou de problemas relativos a situações proﬁssionais, será seguramente enriquecedor para todos
e mobilizador das nossas capacidades proﬁssionais e humanas.
Por isso, este espaço pertence aos leitores.
Cabe-lhes preenchê-lo e aumentá-lo na dimensão das suas
propostas e opiniões.

NOTA: A Intervir está aberta à colaboração dos professores,
mesmo quando não solicitada. A redacção reserva-se o direito
de sintetizar ou não publicar quaisquer artigos, em função do
espaço disponível, e toma à sua responsabilidade a colocação
de títulos e subtítulos.
Os artigos assinados são da inteira responsabilidade dos seus
autores.
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Casa onde não há pão,
Todos ralham e com razão!!

Não! não é engano, o ditado popular
está alterado propositadamente.
Vejamos as AEC’s, aquelas actividades
chamadas extracurriculares, que os pais
e encarregados de educação, legitimamente, muito apreciam. Aquelas que
deveriam ser inseridas nos horários do
Primeiro Ciclo depois das actividades
lectivas, das 16.00h às 17.30h. O que
tem acontecido é que as autarquias, por
incapacidade de encontrar animadores
ou educadores com formação adequada, em muitos casos se vêm obrigadas
a desdobrar o animador pelas várias freguesias do concelho e as AEC’s a serem
inseridas, durante a manhã, a seguir ao
almoço, etc.
Perante isto os professores demonstram o seu desagrado ao executivo do
seu agrupamento pela interrupção das
suas actividades lectivas; o Agrupamen-

to por sua vez fala com a Autarquia Local, que lhe responde que apenas têm
aqueles animadores para todas as escolas do concelho; os alunos chegam a
ter alturas que não sabem bem se estão
numa actividade lectiva, não lectiva ou
extra currícular; o Ministério da Educação diz, para a comunicação social, que
a responsabilidade é das escolas e das
autarquias.
E os pais? Encolhem os ombros e apenas se preocupam em ir à escola às
17.30h, ou apercebem-se das medidas
legislativas do faz-de-conta e reclamam
com quem está mais à mão? - Os Professores dos seus educandos.
Em bom português, podemos dizer
que o ditado popular “Casa onde não
há pão, todos ralham e ninguém tem
razão” resolve este problema na perfeição... ninguém é responsável e amanhã
logo se vê.
Manuel Nobre
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Índice de

Legislação

2007
Despacho n.º 6075, de 2007 DR
n.º 60, Série II de 26 de Março

Portaria n.º382/2007, DR n.º 64,
Série I, de 30 de Março

Portaria n.º 356/2007, DR n.º 64,
Série I de 30 de Março

Ministério das Finanças e da Administração Pública, da Saúde e da Educação

Ministério da Educação

Fixa o número máximo de unidades
orgânicas ﬂexíveis da Direcção Geral
de Inovação e Desenvolvimento Curricular.

Ministérios das Finanças e da Administração Pública

Deﬁne a doença com carácter incapacitante, nos termos e para os efeitos
do n.º 2 do art. 8º do DL n.º 224/2006
de 13 de Novembro.

Decreto Regulamentar n. 32/2007,
DR nº. 63, Série I de 29 de Março

Portaria n.º 366/2007, DR n.º 64,
Série I de 30 de Março

Portaria n.º 351/2007, DR n.º 64,
Série I de 30 de Março

Ministério da Educação

Ministérios das Finanças e da Administração Pública e

Ministério da Educação – Inspecção Geral da Educação

da Educação

Estabelece a estrutura nuclear da Direcção Geral de Protecção Social aos
funcionários e agentes da administração e as competências das respectivas
unidades orgânicas e ﬁxa o limite máximo de unidades orgânicas ﬂexíveis.

Deﬁne a composição e o modo de funcionamento do Conselho das Escolas
do Ministério da Educação

Decreto-Lei n. 84/2007, DR n.º
63, Série I , de 29 de Março
Ministério das Finanças e da Administração Pública

Aprova a orgânica da Caixa Geral de
Aposentações, IP

Estabelece a estrutura nuclear da Direcção Regional de Educação do Algarve e as competências das respectivas
unidades orgânicas.
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Educação

Portaria n.º 365/2007, DR n.º 64,
Série I de 30 de Março

Estabelece a estrutura nuclear do Gabinete de Estatística e planeamento
da Educação e as competências das
respectivas unidades orgânicas

Despacho n.º 6743/2007, DR n.º
69, Série II de 9 de Abril

Ministérios das Finanças e da Administração Pública e

Portaria n.º 388/2007, DR n.º 64,
Série I, de 30 de Março
Ministério da Educação

Fixa o número máximo de unidades
orgânicas ﬂexíveis da Direcção Regional de Educação do Algarve.

Portaria n.º 387/2007, DR n.º 64,
Série I, de 30 de Março
Ministério da Educação

Fixa o número máximo de unidades
orgânicas ﬂexíveis da Direcção Regional de Educação do Alentejo.
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da Educação

Estabelece a estrutura nuclear da Direcção Regional de Educação do Alentejo e as competências das respectivas unidades orgânicas.

Portaria n.º 359/2007, DR n.º 64,
Série I de 30 de Março
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e
da Educação

Estabelece a estrutura nuclear da Direcção Geral dos Recursos Humanos
da Educação e as competências das
respectivas unidades orgânicas

Delegação de competências nos Delegados Regionais da Inspecção Geral da
Educação

editorial

editorial
Continuar a lutar,
em nome de Abril
Comemora-se este mês o 33.º aniversário do 25 de Abril. Todas as datas comemorativas nos provocam reﬂexões. Uma
das que me ocorre é, por que caminhos
é que a actual equipa do Ministério da
Educação está a levar a Escola Pública?
Será esse o caminho que os professores
portugueses querem percorrer? Que Estatuto Proﬁssional quer para os professores/educadores?
As respostas encontramo-las nas políticas
que têm sido desenvolvidas desde que
chegou ao Ministério da Educação a equipa de Maria de Lurdes Rodrigues. Desde o
primeiro dia, esta equipa, procurou trilhar e aprofundar as políticas já deﬁnidas
por anteriores ministros e que conduziram e aprofundaram o ataque à Escola
Pública, aos professores/educadores e ao
seu Estatuto.
•fomentou a fractura entre os professores/educadores, provocando a divisão
da carreira em duas, o que irá degradar
ainda mais a situação proﬁssional dos docentes;
•promoveu a sobrevalorização das actividades de complemento curricular, de tal
modo que a actividade lectiva, nalguns
casos, se organiza em função dos chamados complementos;
•retirou apoios educativos aos alunos, na
ânsia de “poupar” mais uns tostões;
encerrou indiscriminadamente escolas
obrigando, nalguns casos, crianças de 6

anos a percorrer largas dezenas de quilómetros, sempre em nome do sucesso
educativo.
Por outro lado, o Governo legalizou o roubo do tempo de serviço e a estagnação
das progressões, aumentando a degradação do poder de compra dos trabalhadores de toda a administração pública; mais
recentemente, foi conhecida a primeira
lista de supranumerários, tudo levando a
crer que outras surgirão; enﬁm, na lista
não poderia faltar o ataque cerrado que
tem sido feito aos direitos sindicais dos
trabalhadores e aos seus dirigentes, em
particular.
Deitando, democraticamente, para o caixote do lixo as promessas que lhe permitiram arrebanhar os votos de que necessitava para ganhar as eleições, o Governo
lançou-se na aplicação da velha política
de direita dando-lhe, até, uma nova dinâmica, acentuando-a e aprofundando-a
e, por isso mesmo, agravando ainda mais
a situação de quem trabalha e vive do
seu trabalho e melhorando ainda mais a
situação de quem vive à custa de quem
trabalha.
A estas políticas saberemos dar a devida
resposta. A Administração Pública marcou uma jornada de luta para o mês de
Maio, à qual os sindicatos da FENPROF
aderiram.
Esta é, certamente, a luta de todos nós,
professores e educadores.
Participa!
.
Joaquim Páscoa,
Presidente da Direcção do SPZS
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SPZS no Dia Nacional
da Juventude

Deco acusa
Governo de criar
imposto para
ﬁnanciar
Serviço
Nacional de
Saúde
A associação para a defesa dos consumidores Deco acusou o Governo de
criar não uma taxa moderadora mas
um “novo imposto” para ﬁnanciar o
Serviço Nacional de Saúde (SNS), ao
introduzir taxas para o internamento
e a cirurgia na rede pública.
“Estamos a falar de um novo imposto, e não de uma taxa moderadora.
A introdução de taxas moderadoras
foi justiﬁcada com a necessidade de
combater o consumo exagerado dos
cuidados médicos. Mas este argumento não é válido para o internamento
e cirurgia, que dependem de uma decisão médica”, argumentou o secretário-geral da Deco, Jorge Morgado.
O que o Governo está a fazer é a
desenvolver uma “nova forma de ﬁnanciamento” do SNS, “baseada no
princípio do utilizador-pagador”.

A elevada taxa de desemprego dos jovens, associada à pouca
formação proﬁssional inicial ou contínua, e o não aproveitamento,
por parte dos patrões e do Governo, da formação académica de
muitos jovens portugueses “empurra-os” para proﬁssões pouco
qualiﬁcadas, com salários reduzidos e com altos índices de precariedade.

Esta situação, bem conhecida dos jovens professores portugueses, foi
denunciada em Lisboa nas intervenções do 28 de Março, Dia Nacional de
Luta da Juventude Portuguesa, iniciativa
da CGTP-IN. Depois de uma concentração
no Rossio, seguiu-se um desﬁle até às
escadarias da Assembleia da República.
Na resolução aí aprovada faz-se um
apelo ao “combate efectivo à precariedade no emprego (começando por
dar o exemplo em toda a Administração
Pública)”, e exige-se “a alteração à lei
do trabalho temporário” do PS.
A acção eﬁcaz da Inspecção-Geral do
Trabalho (IGT) no sentido do
Cumprimento da legalidade nos locais
de trabalho e a revogação das normas

mais gravosas do Código do Trabalho,
e das normas relativas ao primeiro emprego”, são outras reivindicações em
destaque na resolução aprovada por
milhares de jovens em São Bento.
A jornada do 28 de Março, em que
se incorporaram jovens docentes que
na parte da manhã participaram num
plenário nacional de contratados e desempregados convocado pela FENPROF,
exigiu ainda o “aumento real dos salários
de modo a atenuar os efeitos do brutal
aumento do custo de vida, a promoção e
valorização da negociação e da contratação colectiva e a reposição e promoção
do crédito habitação boniﬁcado jovem
e dos incentivos ao arrendamento de
habitação por jovens.”

“É extraordinariamente perigoso implementar na saúde este princípio [do
utilizador-pagador] porque isso signiﬁca que, progressivamente, quem
tem de pagar o SNS são os doentes.
É uma medida socialmente muito injusta”. Jorge Morgado lembrou que os
portugueses já pagam o SNS através
dos impostos que lhes são cobrados e
que a Constituição da República Portuguesa determina que o SNS é tendencialmente gratuito.
“Com estas novas taxas está-se a alterar aquele princípio fundamental e
a substitui-lo pelo princípio do tendencialmente pago”.
Lusa, 30/03/2007

Vigilia frente ao Ministério da Educação
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Professores contratados/desempregados
contra a precariedade!

Realizou-se a 28 de Março (dia nacional da juventude) um plenário nacional de professores contratados e desempregados.
Durante o Plenário foram aprovadas quatro moções de que destacamos:

“É hoje indiscutível que a situação dos
professores contratados vem sofrendo uma
constante degradação. Degradação que se
veriﬁca, principalmente ao nível do seu,
cada vez mais instável, vínculo laboral
com o ME, conduzindo ao lançamento
no desemprego de sucessivas vagas de
docentes, em número que já ultrapassa o
total de 35000.

• Recurso ao Provedor de Justiça para
requerer a veriﬁcação da constitucionalidade da norma legal que determina a
interrupção da licença de maternidade
para as professoras contratadas quando
acabam o contrato;
• Levar a cabo uma acção de sensibilização da opinião pública intitulada “Mercado

de Escravos” (a efectuar no próximo mês
de Abril)
Recomendar que o 9° Congresso da
FENPROF adopte um Plano de Luta, o
qual deverá prever expressamente o recurso à Greve às avaliações ﬁnais, e entre
cujos objectivos centrais deverá ﬁgurar
a vinculação dinâmica dos professores
contratados.”

Quanto àqueles que ainda se
vão aguentando no “sistema” é
cada vez mais frequente a alternância, no mesmo ano lectivo,
entre a situação de contratado e
a de desempregado, a ponto de
já não fazer sentido a distinção
entre ambas, o que está a emergir é uma nova “sub-espécie” de
docentes: o professor precário,
ao qual o novo regime de contratação pretende retirar ainda mais
(!) direitos podendo conduzir, no
limite, a perda do próprio direito
ao subsídio de desemprego.
Perante esta acentuada e totalmente
inadmissível perda de direitos sócio-proﬁssionais e de cidadania, Os Professores
Contratados e Desempregados reunidos
em Lisboa em Plenário, exigem:
- que uma lista graduada do concurso
Nacional de colocação de professores seja
válida para todo o ano lectivo para todas
as instituições públicas ou comparticipadas pelo Estado;
- que a colocação dos professores nas
Actividades de Enriquecimento Curricular
seja feita por intermédio da lista graduada
nacional;
- que todos os contratos estabelecidos
sejam de provimento;
- que os concursos por oferta de escola
respeitem obrigatoriamente as regras do
concurso nacional;
- Que o direito à licença de maternidade/paternidade para os professores contratados seja independente da caducidade
do contrato;
Recomendam a realização das seguintes
acções de acompanhamento:
Manifestação - Beja
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Um breve olhar sobre os concursos
e o “show” do M.E.
Após várias reuniões de apresentação
aos Conselhos Executivos de todo o País
foi colocado, na Área das Escolas, no sítio da DGRHE, um “roadshow” onde está
delineado o denominado “Princípio de
estabilidade da ligação funcional”.
Este princípio veicula algumas orientações sobre os concursos para o próximo ano escolar, à distribuição de serviço
docente pelos Conselhos Executivos e ao
poder discricionário que lhes é atribuído
relativamente à indicação dos docentes
que poderão ﬁcar com horário zero devido a ausência de componente lectiva
que possa ser distribuída.
Torna claro, que qualquer QE destacado que regresse ao seu lugar de origem e desde que aí esteja um docente de QZP com colocação plurianual,
quem perde o lugar é o QE que “vai
directo ao Destacamento por Ausência
da Componente lectiva (DACL)”.
Ao mesmo tempo propõe, como excepção, a não aplicação deste princípio aos
elementos do Conselho Executivo que
acabem o seu mandato durante o período de colocações plurianuais. Trata-se
de uma excepção que passará a existir à

margem de qualquer pressuposto legal e
que poderá ser mais um motivo gerador
de conﬂitos no seio da classe docente.
Por outro lado, contrariando o disposto no Decreto-Lei 20/2006 de 31 de
Janeiro, vem sugerir alguns “critérios
livres” para os Conselhos Executivos na
indicação dos docentes a destacar por
ausência da componente lectiva: - “Voluntários? Ligação funcional? Graduação?
Outros”…
O Decreto-lei nº 20/2006 de 31 de Janeiro, determina que na situação de ausência da componente lectiva que possa
ser distribuída, o critério a aplicar para
o destacamento é a graduação proﬁssional dos docentes.
Outros factores determinantes são a
existência de docentes voluntários ao
DACL ou, não havendo voluntários, a
conveniência da Administração.
No caso dos voluntários, estes manifestam preferências para a área do Concelho do lugar de origem ou de colocação e o destacamento é feito por ordem
decrescente da sua graduação proﬁssional.
Sendo por conveniência da Adminis-

tração, é exigido o acordo dos docentes
desde que resulte para estes mudança
do Concelho de origem ou de colocação
sendo indicado aquele que tiver menor
graduação proﬁssional.
Está aqui consagrado o respeito por
um critério legítimo e transparente e
que a FENPROF sempre defendeu – a
graduação proﬁssional dos docentes; situação completamente diferente daquela a que este roadshow e até o próprio
aviso de abertura dos concursos (Aviso nº
5634-A/2007) deixam antever.
O QE sempre foi o Quadro de estabilidade, a FENPROF sempre lutou pela
sua valorização associada à necessidade de criação de mais QEs pois, são esses os que mais estabilidade dão aos
docentes e consequentemente contribuem para a melhoria da qualidade do
ensino.
O QZP sempre esteve ligado a uma
maior mobilidade, esta, dentro do seu
âmbito geográﬁco, mas são regras estabelecidas, conhecidas e aceites, suportadas em legislação e vinculavam uma
determinada prática que este M.E. pretende alterar.
Delﬁna Sistelo

Concursos para o ano escolar 2007/2008
Breves Notas

De acordo com o Aviso de abertura
(Aviso nº 5634-A/2007), a primeira fase
dos concursos para o ano escolar de
2007/2008, decorreu entre 26 de Março
e 9 de Abril. Nesta fase teve lugar a apresentação da candidatura para contratação, através do preenchimento de todos
os campos do formulário electrónico à
excepção da manifestação de preferências que será feita em Julho.
De 23 a 25 de Abril os candidatos
poderão aperfeiçoar a sua candidatura.
As listas provisórias de graduação
sairão no início de Maio e seguir-se-á o
período de reclamação integrada. Estes
são momentos aos quais os candidatos
deverão dedicar alguma atenção.
Os docentes destacados por Condições
Especíﬁcas deverão, se for esse o caso,
comprovar, no período de 1 a 30 de Maio,
a continuidade da situação de doença ou
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de deﬁciência para efeitos de se manter
no destacamento.
As candidaturas a DACL, Afectação
e manifestação de preferências para
Contratação decorrerão no mês de Julho.

Em ﬁnais de Agosto serão publicitadas
as listas deﬁnitivas e as colocações das necessidades residuais.

congresso

congresso

Declaração de apresentação da Candidatura
de Mário Nogueira a Secretário Geral da
FENPROF
Inicia-se hoje um curto, mas intenso
trabalho de divulgação da nossa candidatura aos órgãos dirigentes da Federação
Nacional dos Professores, na qual me
apresento como candidato a Secretário-Geral. Uma candidatura em cujo
lema pretendemos sintetizar a nossa
proposta sindical: “Com os Professores
e Educadores, Defender a Escola Pública
e Democrática, Reconstruir e Digniﬁcar
a Proﬁssão”.
Colegas, Camaradas a Amigos/as
Vivemos um momento político muito
complexo, em que o ataque aos serviços

públicos e a redução drástica, ou mesmo liquidação, de importantes funções
sociais do Estado são traves mestras da
política do Governo de Sócrates; por essa
razão a defesa de uma Escola Pública
de elevada qualidade, verdadeiramente
democrática, inclusiva e gratuita faz
parte do nosso ideário e por ela nos
bateremos.
Vivemos também um dos períodos mais
negros da história da proﬁssão docente,
marcado pela imposição do “ECD do ME”,
cujo conteúdo e consequente aplicação
se traduz num enorme retrocesso para a
vida dos professores e educadores, num

ataque violento à proﬁssionalidade docente, na perda de importantes margens
de liberdade que são indispensáveis ao
exercício autónomo da nossa proﬁssão;
por essa razão, reconstruir e digniﬁcar a
proﬁssão docente não se pode apresentar como desaﬁo, mas como exigência
que se coloca a todos os docentes portugueses com acrescidas responsabilidades
para os que se assumem como dirigentes
sindicais.
Muitos professores e educadores ainda
não tomaram absoluta consciência do
impacto que, no exercício da sua actividade e na organização e funcionamento
das escolas, terá o ECD que o Ministério
da Educação impôs, contra tudo e contra todos, através de um processo dito
negocial que precipitou e no qual violou
normas relevantes da lei sobre negociação colectiva na Administração Pública
e da Convenção nº 151, da OIT, sobre a
mesma matéria, que foi subscrita pelo
Estado Português.
Só assim, ao arrepio das normas que
regulam o Estado Democrático e de Direito e apoiado numa maioria absoluta
que, quando discorda, é politicamente
disciplinada, o Governo conseguiu liquidar direitos, aumentar horários de
trabalho, roubar tempo de serviço,
fracturar a carreira, impor regras de
controlo burocrático e disciplinar sobre
os proﬁssionais docentes que, desvalorizada a vertente reﬂexiva da proﬁssão,
os transformará em meros funcionários,
reduzidos a transmissores anódinos de
conhecimentos, a treinadores de procedimentos utilitários e a formatadores
de comportamentos padronizados. Ou
seja, instrumentos de uma lógica neoliberal que retira à escola dimensões
relevantes em planos indispensáveis ao
desenvolvimento e exercício de uma
verdadeira cidadania.
É também óbvia a intenção do Governo
de precarizar ainda mais o emprego e
criar condições para despedir, alimentando, com mais professores, as crescentes e preocupantes taxas de desemprego
e o subemprego, este sob a capa de uma
alegada mobilidade especial. Milhares de
docentes, contratados ou dos quadros,
estarão na mira de um Governo que os
pretende eliminar do sistema.
De um sistema que, sublinhe-se, precisa dos professores como de pão para a
boca, sob pena de não dar resposta às
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terríveis chagas educativas e sociais que
atingem a escola e o país, com destaque
para as elevadíssimas taxas de insucesso
e de abandono escolar precoce que perpetuamos baixos índices de formação e
qualiﬁcação dos portugueses, situação
que urge inverter.
Enquanto impunha o ECD, e porque a
resposta dos professores era muito forte, o ME desenvolvia uma inacreditável
campanha de desvalorização social da
imagem dos professores e educadores,
ofendia-os, feria-os na sua dignidade
enquanto proﬁssionais e cidadãos. Simultaneamente, atacava a actividade
sindical, tomava medidas para fragilizar
a organização sindical, injuriava dirigentes e aprovava normativos de duvidosa
constitucionalidade, com o objectivo de
os penalizar, impondo fortes constrangimentos ao seu normal desenvolvimento
de carreira.
Estas medidas do ME decorrem de uma
política global de Governo, é certo, mas
pela postura, pelo discurso, pelas ameaças que produziram, pela chantagem
que exerceram e pela diﬁculdade que
revelaram em lidar com regras essenciais
da democracia política e social, a equipa
ministerial liderada por Maria de Lurdes
Rodrigues deveria ter sido demitida. Os
professores e educadores exigiram-no
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várias vezes, os nossos candidatos, sem
que tal signiﬁque confundir a árvore com
a ﬂoresta, assumem essa exigência.
Também no Ensino Superior, a situação
dos docentes é muito preocupante. A
revisão das carreiras não se deu, mantendo-se níveis de precariedade elevadíssima, em especial no Politécnico,
os cortes de ﬁnanciamento levam ao
anúncio de milhares de despedimentos
e o ministro não explica as razões que
levaram o seu partido a reprovar a aplicação do subsídio de desemprego, apesar
desse ser um compromisso que assumira.
As ameaças de privatização dos vínculos
laborais pairam sobre todos os docentes
e investigadores. Por ﬁm, Bolonha não
deixará de trazer mais algumas novidades que só serão surpresas para os que
têm andado muito distraídos.
Os professores e educadores portugueses souberam construir, neste tempo
tão difícil, um riquíssimo património
de luta e um abrangente contexto de
convergência na acção: subscreveram o
seu maior abaixo-assinado de sempre,
declarando-se contra o ECD do ME; deram expressão a uma das suas maiores
greves dos últimos 15 anos; promoveram a inesquecível Marcha Nacional
dos Professores que encheu a Avenida
de Liberdade. Um património que não

podemos desperdiçar, pois os combates
que temos pela frente são exigentes,
prolongados e difíceis.
Para que seja possível inverter o sentido negativo da actual situação é necessária uma FENPROF verdadeiramente
combativa. Que produza reﬂexão, que
construa propostas, que respire onde
respiram os professores (nas escolas),
que organize, que assuma um discurso
que entusiasme os professores e os
ganhe para lutar, pois, neste contexto,
a luta não tem alternativa. Em muitos
momentos do duro, doloroso e antidemocrático processo de liquidação do
“ECD dos Professores e Educadores” tive
o privilégio, ou melhor, tive a honra e
disso me orgulhei muito, de assumir
as propostas dos professores, de dar
expressão ao seu protesto e de dar voz
às muitas vozes que se ﬁzeram ouvir um
pouco por todas as escolas. É essa voz
que pretendo continuar a assumir, com
frases escritas e palavras escolhidas de
entre as que aos professores mais disserem. Iremos recolhê-las nas escolas, nas
reuniões, nos plenários, nas manifestações ou, simplesmente, nos mails e nos
desabafos de tantos e tantos colegas
que, desmoralizados e tristes, chegam
a cair em desânimo.
Compete-nos a todos nós, como dizia
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o Zeca, voltar a animar a malta; será
responsabilidade da FENPROF renovar a
esperança dos professores e dos educadores, ganhando-os para uma luta que
se irá desenvolver em contextos ainda
mais complexos do que os actuais; vai
ser tarefa dos dirigentes sindicais, após
o nosso Congresso de Abril, elevar os
níveis de conﬁança dos professores, organizá-los, mobilizá-los e agir com vista
a reconstruirmos uma proﬁssão que está
de facto fragilizada.
O prestígio social e proﬁssional dos
docentes foi molestado pelas políticas e
pela atitude e discurso deste Governo e
desta equipa do Ministério da Educação,
recuperá-lo faz parte do nosso compromisso com os Professores e Educadores.
Mas esta recuperação, não se reduzirá
aos aspectos sócio-proﬁ ssionais e de
carreira, passa por exigir e ter propostas que:
- Melhorem a qualidade da formação
dos professores;
- Garantam uma gestão verdadeiramente democrática das escolas e jardins
de infância;
- Imprimam dinâmicas pedagógicas e
educativas que não se deixem esmagar
por políticas e medidas economicistas;
- Ajustem e adeqúem os programas,
os desenhos curriculares e os regimes de
avaliação dos alunos de todos os níveis
e graus de ensino às efectivas necessidades e exigências em cada um deles
se colocam;
- Tornem realmente inclusiva a escola,
criando condições para que a todos se
abra e a cada um se adapte;
- Democratizem o acesso e promovam
o sucesso no ensino superior;
- Contribuam para um efectivo reordenamento da rede escolar, que está a
ser negado por uma política de embaratecimento do sistema assente no abate
de milhares de escolas do 1º Ciclo a que
se junta, já, o propósito de encerrar
centenas de Jardins de Infância;
- Permitam o desenvolvimento de
actividades de efectivo apoio social, sócio-educativo e de ocupação de tempos
livres, em vez das designadas Actividades
de Enriquecimento Curricular que, excepção feita ao Ministério da Educação,
não conseguem encontrar quem verdadeiramente as elogie;
- Garantam uma Acção Social Escolar
relevante, capaz de discriminar positivamente todos os que dela careçam,

democratizando as condições de acesso
e sucesso e dando conteúdo à desejada
igualdade de oportunidades;
- Elevem os níveis de ﬁnanciamento
de um sistema que, ao contrário do
tantas vezes é publicamente divulgado,
se encontra subﬁnanciado.
Portugal tem uma despesa com a
Educação que não atinge os 4% do PIB,
depois dos cortes orçamentais impostos
em OE para 2007. Já esteve acima dos 6%
e houve quem considerasse que deveria
atingir os 7%. Estamos em pouco mais de
metade, o que permite aquilatar da importância que o actual Governo confere
a um sector que deveria considerar-se
estratégico para o desenvolvimento nacional Colegas, Camaradas e Amigos/as
Em tempo de neoliberalismo puro e
duro, os professores e educadores não

trabalhadores portugueses não lutam demais, porque apesar das grandes acções
que vêm desenvolvendo, a ofensiva que
está a ser desferida pelo Governo exige
respostas ainda maiores e mais gerais.
Por ﬁm, 5 tónicas que marcam indelevelmente a nossa Candidatura:
- É uma candidatura nacional que tem
representadas, de forma equilibrada e
consistente, todas as regiões do país;
- É uma candidatura aberta e nela se
revêem colegas que perﬁlham os mais
diversos posicionamentos políticos, sociais, pedagógicos e culturais;
- É uma candidatura que assenta em
critérios exclusivamente sindicais e que
considera que o Secretário-Geral da
FENPROF, a eleger no nosso 9º Congresso, deverá ser um dirigente em quem os
professores se revejam, capaz de dar voz

podem ignorar contextos políticos globais, fechando-se sobre si mesmos. Reforçar a luta geral, com os trabalhadores
da Administração Pública no âmbito da
Frente Comum de Sindicatos e com todos
os trabalhadores no quadro da CGTP-IN é
fundamental para evitarmos males que,
quando chegam aos professores, são de
cura muito difícil. E se os professores
sabem isso…
Esta perspectiva global da luta reivindicativa é muito importante e como
o Secretário-Geral da CGTP-IN, Manuel
Carvalho da Silva, costuma aﬁrmar, os

aos seus anseios e sentimentos e de os
motivar e mobilizar para as acções e as
lutas necessárias;
- É uma candidatura que não irá
dispensar ninguém. Não hesitaremos,
enquanto candidatos, em defender e
fazer aprovar democraticamente os
nossos pontos de vista e não teremos
uma visão estática das regras estatutárias da FENPROF, nem uma perspectiva
ritualista do Congresso, o seu órgão
máximo. Contudo, não pense o Governo
que terá vida facilitada depois do nosso
Congresso, pois isso não acontecerá.
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Todos os dirigentes eleitos para os órgãos
da FENPROF, independentemente da
lista que integraram e das opiniões que
produziram, sê-lo-ão de corpo inteiro
e as suas responsabilidades não serão
menores nem diferentes das que assumirão os candidatos que apresentamos.
Juntos, voltaremos a descer as mesmas
avenidas no 25 de Abril e no 1º de Maio,
ergueremos os mesmos cravos e tornaremos maduro o mesmo Maio;
- É uma candidatura séria que não
engana os professores e educadores.
Todos nós, e eu também, somos candidatos para um mandato de três anos que
cumpriremos. Não frustrarei a vontade
dos que nos apoiam e nos elegerão. As
mentiras e a especulação que têm sido
produzidas sobre uma eventual candidatura minha a Secretário-Geral da CGTP
não passam disso mesmo: especulação

e mentiras com objectivos que, sendo
fáceis de compreender, me dispensam
de mais comentários. Estarei disponível
para continuar a representar a FENPROF
na Comissão Executiva da Confederação,
como faz hoje o nosso Secretário-Geral,
Paulo Sucena, pois considero muito importante para a reﬂexão da CGTP contar
com o contributo dos professores e educadores, como, para nós, é indispensável
a reﬂexão mais geral que se produz na
Central de todos os trabalhadores. É esse
o compromisso que assumo!
Dito isto, declaro, a partir de hoje,
publicamente apresentada a nossa candidatura. Demos a conhecer o candidato
a Secretário-Geral e os mandatários
regionais. Iremos agora completá-la com
muitos outros colegas, educadores de
infância, professores dos ensinos básico
e secundário, docentes da educação

especial e do ensino superior.
Em nome das direcções sindicais dos
SPRC, SPZS, SPM e SPRA, do núcleo de
dirigentes do SPN, da Plataforma de
Docentes sindicalizados no SPGL e de
inúmeros professores e educadores que
apoiam e integram esta candidatura, um
agradecimento a todos os que aqui se
deslocaram, alguns vindos de bem longe.
Encontrar-nos-emos no Congresso e aí,
com toda a conﬁança, contribuiremos
para que dele saia uma FENPROF mais
forte e mais combativa, que corresponda às expectativas e às exigências dos
professores e dos educadores.
Vivam os Professores e Educadores
Portugueses.
Viva a FENPROF e cada um dos seus
Sindicatos.
Mário Nogueira

Num tempo de grandes e participadas lutas
Um Congresso apontado ao futuro
Seiscentos e cinquenta delegados eleitos nos sete Sindicatos (na base de um
delegado por cada mil sindicalizados),
a que se acrescentam os delegados
por inerência (membros do Conselho
Nacional, do Secretariado Nacional e
do Conselho de Jurisdição) e ainda os
convidados nacionais e estrangeiros,
são esperados na Faculdade de Medicina Dentária, em Lisboa, de 19 a 21 de
Abril, para o 9º Congresso Nacional dos
Professores, um expressivo e participado
encontro sindical que interessa a todos
os educadores e professores e também a
todos os portugueses que, de uma forma
ou outra, se preocupam com os caminhos
da Educação em Portugal e particularmente com a dinâmica da Escola
de Pública. Que para a FENPROF deve
ser de qualidade e para todos!

Ordem de trabalhos
A sessão de abertura do Congresso da
FENPROF está marcada para as 14h00
den 19 de Abril. Ao longo dos seus três
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dias de trabalhos, os delegados apreciarão o Relatório de Actividades da Federação no período compreendido entre
Abril de 2004 e Março de 2007.
Na ordem de trabalhos prevista destacam-se ainda as alterações aos Estatutos
da FENPROF, o debate e aprovação do
Programa de Acção para o Triénio 20072010 e a eleição dos membros do Conselho Nacional e do Conselho de Jurisdição
para o próximo mandato.
Como sublinha o artigo 11º do Regulamento do Congresso, “a apresentação
de listas candidatas aos órgãos dirigentes da Federação - Conselho Nacional
e Conselho de Jurisdição – bem como
o processo eleitoral, serão regulados
pelas disposições constantes nos Estatutos da FENPROF e pelo Regulamento
Eleitoral que vier a ser aprovado pelo
Congresso”.
Ao cargo de secretário-geral da FENPROF apresentaram-se, entretanto,
duas candidaturas: a de Mário Nogueira,
apoiado pelo SPRC, SPZS, SPM e SPRA;
e a de Manuela Mendonça, apoiada pelo
SPGL e pelo SPN.

Memória e futuro ou o
nome das coisas...
Do silêncio cúmplice às claras responsabilidades

Desde há vários anos que se ergue, com objectivos muito claros,
um espesso manto de silêncio, recorrendo à manipulação mais vergonhosa, em redor da verdadeira natureza e dimensão dos crimes
do salazarismo e do marcelismo, ocorridos durante a longa e tenebrosa noite do fascismo português.
Procura-se, dessa forma, não só impedir o entendimento preciso
das características desse odioso regime como, igualmente, diﬁcultar a identiﬁcação objectiva daqueles que então foram, por exemplo, os principais beneﬁciários da carniﬁcina colonial africana, do
atraso económico do país ou do elevado analfabetismo dos portugueses…
Esse processo de branqueamento do dramático quotidiano vivido pelo povo português, nos 48 anos de regime ditatorial contempla, também, a desculpabilização das principais autoridades
políticas, judiciais, religiosas, militares e policiais desse sinistro
período visando, assim, encontrar justiﬁcação para os seus criminosos actos.
A ocultação dessa realidade e a recuperação dessas ﬁguras inserem-se, coerentemente, no quadro das opções políticas tomadas
pelos governos dos últimos trinta anos, pois é necessário dissimular
a linha de continuidade existente entre os mesmos favorecidos de
então e aqueles que são, agora, os grandes beneﬁciados dos interesses dominantes reconstruídos…
Conhecer em profundidade e debater com seriedade, as grandes
questões do nosso passado histórico, ajudará a formar opiniões
públicas conscientes e fortes, contribuindo para desenvolver nos
portugueses um espírito independente e crítico, fomentando atitudes solidárias e civicamente empenhadas.
Seguramente será possível, com esse saber e aquele diálogo, não
só eliminar a raiz antiga de muitos dos nossos problemas actuais
como, também, evitar a humilhante desinformação reﬂectida em
determinadas opções e escolhas de alguns sectores da população
portuguesa bem como, por ﬁm mas não menos importante, contribuir para reforçar a vontade de enfrentar e vencer todas as diﬁculdades presentes.
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Vigorava, verdadeiramente, a vontade hegemónica do chefe do executivo, sobrepondo-se anticonstitucionalmente ao
próprio Presidente da República, reduzindo este a uma ﬁgura,
meramente, protocolar. Apenas contava o poder ditatorial do
Presidente do Conselho de Ministros. Existiam, também, Tribunais especiais, os tristemente célebres Plenários que, na
esmagadora maioria dos julgamentos condenavam, a penas
pesadíssimas, os adversários políticos mais consequentes do
regime, os quais reforçavam com as suas sentenças aquele
poder, desrespeitando a Constituição aprovada e a Lei em
vigor.
Completava-se esse verdadeiro Estado de excepção com o
poder discricionário da PIDE, a polícia política. Estava-lhe consignada a liberdade absoluta para perseguir, prender, torturar
e, não poucas vezes, matar os antifascistas mais destacados,
para além de espalhar o medo e o terror em toda a sociedade
portuguesa. A rede da vigilância repressiva e do enquadramento ideológico só ﬁca completa se lhe juntarmos a milícia
fascista chamada Legião Portuguesa, entre outros corpos repressivos especiais, para além da organização paramilitar da
juventude chamada Mocidade Portuguesa, cujo cumprimento
era a saudação fascista.
O regime funcionava, politicamente, em verdadeiro sistema de partido único. Todas as organizações partidárias, exceptuando a União Nacional criada pelo regime, eram proibidas. Os seus militantes ou simpatizantes eram continuamente
perseguidos e sempre discriminados e prejudicados, pessoal
e proﬁssionalmente. Eram, ainda, gravemente punidos pelas
suas ideias, como muito bem atestam os registos existentes,
comprovando que entre 1932 e 1951 existiram mais de 20 mil
prisioneiros políticos!!!

Conhecer o passado para
compreender o presente
Não é por acaso que os manifestantes que, ultimamente,
frequentes vezes enchem as nossas ruas, avenidas e praças
utilizam, entre outras palavras de ordem, as seguintes: «25 de
Abril sempre, fascismo nunca mais!» …
Acertadas palavras essas! Na realidade o fascismo existiu
mesmo!!!
Contudo, há quem procure escamotear essa realidade, apelidando o regime que vigorou durante os 48 anos da ditadura
de «autoritário», de «antigo regime» ou, ainda, de «Estado
Novo».
Esforçam-se, persistentemente, políticos dos mais variados
quadrantes e ideólogos das mais diversas correntes. Suam,
copiosamente, saudosistas doutros tempos e arrependidos
de tempos recentes. Disfarçam, habilmente, colunistas mercenários e comentadores do jet-set. Manipulam, espertamente, historiadores pós-modernos e investigadores de cartilha.
Procuram iludir ou baralhar as características, marcadamente fascistas, do sistema institucional que, nos planos
político, social, económico e cultural, vigorou durante os governos de Salazar e Caetano. Não obstante ninguém ignora que,
institucionalmente, no regime corporativo português estavam
plasmadas a maioria das características do fascismo italiano
do qual, aliás, foi copiado.
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O Portugal da ditadura era caracterizado social, económica
ou culturalmente pelo subdesenvolvimento e pelo obscurantismo. À inexistência das liberdades de expressão, de reunião,
de manifestação e de associação, juntavam-se as proibições
de fazer greve ou de livre sindicalização. Acrescia, ainda, a
feroz exploração dos trabalhadores, os salários de fome, o
enorme analfabetismo, a mortalidade infantil elevada ou as
barracas nos arredores das grandes cidades.
Não era, pois, de estranhar que a riqueza estivesse concentrada nas mãos de uma reduzida elite, com a economia
dominada por pouco mais de 7 grandes grupos monopolistas.
Permitiam-se privilégios aos interesses ﬁnanceiros, favoreciase o condicionamento industrial e era garantido o apoio aos
grandes latifúndios.
O nome do país era apontado pelas piores e mais reprováveis
razões. Por um lado, pelos 13 anos de guerra colonial, com o
seu horrível cortejo de milhares de vítimas entre os povos das
ex-colónias, para além dos mais de 10 mil mortos e 30 mil
feridos entre os portugueses. Por outro lado, pelo profundo
signiﬁcado das sucessivas vagas de emigrantes, mais de milhão e meio entre 1961 e 1973, forçados a abandonar o seu
país em busca de trabalho.
Ficaram, tristemente, célebres as reportagens sobre a dura
vida de milhares de mulheres e homens, nossos concidadãos,
construtores e moradores dos bairros de lata dos arredores de
Paris, que ﬁzeram desta a segunda cidade com mais habitantes portugueses, depois de Lisboa…
Todos estes aspectos permitem compreender a verdadeira
face do país mais atrasado da Europa, que era o Portugal antes de 1974.

em foco
destacável

A presença da memória na construção
do futuro
O levantamento militar dos capitães do Movimento das Forças Armadas, na madrugada libertadora de Abril, não foi um acontecimento
isolado. Aquela que ﬁcou conhecida como Revolução dos Cravos foi o culminar de um longo
processo de resistência e luta.
Décadas de combates políticos e cívicos, protagonizados pelos mais corajosos ﬁlhos do povo
português, muitos deles com o sacrifício da
própria vida, tinham preparado o caminho para
o derrube do fascismo.
A participação dos trabalhadores mais conscientes, o contributo do movimento operário e
a intervenção de sectores democráticos, fortaleceram o conteúdo e deram consistência ao
combate antifascista.
Nessa madrugada, tão especial quanto desejada, os militares revoltosos do M.F.A. pediram, insistentemente, à população que ﬁcasse em casa e não saísse à rua, enquanto durassem as operações necessárias ao derrube da ditadura. A
população, contudo, quis assistir directamente à queda do
regime e, desde logo, usufruir a liberdade reconquistada.

dos políticos ou a eleição democrática das Autarquias Locais
e a criação das Regiões Autónomas. São, também, os direitos,
liberdades e garantias cívicas ou a igualdade de direitos para
a mulher e o direito de voto a partir dos dezoito anos. São,
ainda, os direitos à saúde, ao ensino e à educação ou o direito
à segurança social.
São, por ﬁm, o salário mínimo nacional, os subsídios de férias, de Natal e de desemprego ou as pensões, as reformas e os
passes sociais.
Abril determinou o nosso presente como comunidade
democrática, constitucionalmente consagrada, concretizando
objectivos pelos quais se sacriﬁcaram sucessivas gerações de
portugueses.
Abril marcará, seguramente, o nosso futuro comum, pelo
qual lutam, com coragem, todos aqueles que acreditam que
é possível e necessária uma sociedade mais justa e mais
democrática.

Augusto Lourido
dirigente do SPZS

Desta forma, o golpe militar de 25 de Abril de 1974 e a
determinação heróica dos soldados e oﬁciais do M.F.A. que
nele se empenharam ﬁcaram, desde o seu início, marcados e
transformados pela participação popular.

E ainda bem que assim foi!!!

A ruptura revolucionária conseguida com a unidade entre os
sectores mais progressistas do Movimento das Forças Armadas
e do movimento popular não só pôs ﬁm à ditadura fascista e
à guerra colonial como, igualmente, contribuiu para transformar, positivamente, os valores e as mentalidades dominantes
de outros tempos.
É bem conhecida a frase de que a melhor maneira de aprender a andar é andando…
A marcha da Revolução de Abril fez-se exercendo a liberdade conquistada e com os cidadãos participando directamente na vida pública.
Intervindo social, política ou culturalmente, o povo simples
e humilde soube assumir, nas suas próprias mãos, a construção
do seu futuro. Os frutos dessa intervenção aí estão, demonstrando a inteligência e a ﬁrmeza daquele combate, nunca
concluído.
São eles as eleições livres, a livre constituição de parti-
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URAP -União dos Resistentes Antifascistas Portugueses

Reunião em Santa Comba Dão
contra Museu Salazar
Na tarde clara de Santa Comba Dão, era forte o cordão de protecção da GNR em toda a cidade. Corriam rumores de que alguns bandos neo-fascistas poderiam vir a operar durante a
sessão marcada para aquela cidade, pela URAP, contra a criação do Museu do Estado Novo,
vulgarmente designado por Museu Salazar. Ao auditório das antigas instalações dos bombeiros
começavam a chegar, de toda a região e do norte do país, algumas centenas de pessoas que
quiseram associar-se à iniciativa.

Caminhando, determinados, pelas ruas que levavam ao largo
dos Bom-beiros, velhos combatentes pela Liber-dade e pela
Democracia, seus familia-res, e de outros que o tempo levou
ou a prisão fez tombar, militantes da luta antifascista, hoje de
vários quadrantes políticos, davam as mãos pela causa que os
uniu durante tantos anos e une hoje…
Vi homens e mulheres vibrarem com a felicidade de quem sentiu aquela força e aquela coragem para impedir o país de regressar a um passado tão negro como o cárcere ou a morte.
Lembro, hoje com 45 anos, um momento gravado na memória.
O do encontro com ex-presos do Tarrafal, não sei se há mais
de 30 anos, na Câmara Municipal de Coimbra. Poder ver com
os meus olhos, ouvir, da serenidade das suas palavras, a mágoa
do sofrimento vivido e absorver a alegria feita de missão cumprida. Hoje, como ontem, aquela força sentiu-se e só passaram 30 anos.
Senti novamente que o fascismo existe travestido de democracia e liberdades. Pior que os fascistas eram os agitadores
neo-fascistas misturados com uma pequena porção da população de Santa Comba.
Naquela tarde, em que os que se deslocaram àquela localidade do distrito de Viseu o ﬁzeram em Paz e pela Democracia
e pela Liberdade, encon-traram pela frente pessoas simples
que sofrem ainda hoje o atraso generalizado do país, gerado
por 48 anos de fascismo de que Oliveira Salazar foi um dos
seus principais ideólogos e, sem dúvida, o principal obreiro.
Porém, algumas deixam-se cair no logro de que a construção
de um Museu é importante para a localidade, pois não enten-
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dem que este seria um santuário de peregrinações
e idolatrismo do ditador, de apologia do fascismo
e dos ideais racistas, xenófobos e intolerantes que
grassam nas sociedades em todo o mundo, perante
as desilusões que vão somando com as “democracias”. Em Portugal, são mesmo os que se aﬁrmam
democráticos e herdeiros de um patri-mónio de democracia, a que acrescen-tam, agora, “moderna”,
que têm de assumir as suas responsabilidades perante a situação criada.
Os que foram à sessão organizada pela URAP —
União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, no
passado dia 3 de Março não quiseram culpar os santacombadenses pela situação criada pela autarquia
e pelo governo portu-guês, mas sim defender um
ponto de vista no “local do crime”. Fizeram-no hoje
pela Liberdade e pela Democracia e farão o mesmo,
amanhã, quando os santacombadenses deles precisarem, da sua solidariedade activa, quando perderem postos de trabalho, quando forem alvo de discriminações intoleráveis, quando são impedidos de ter uma vida que
poderia ser melhor.
Alguém dizia — e percebe-se a angústia — “todos os dias acordamos a tentar esquecer-nos de que ele é um ﬁlho da nossa
terra; a vossa presença avivou a memória e isso irritou-nos e
revoltou-nos…”
Mas entre os que (pelos bons motivos) assim pensam estavam
também os que querem ver peregrinos doutrina-dores do fascismo a invadir a terra de gente pacíﬁca e convicta da defesa
dos ideais de Abril. Leia-se um comunicado (ilegal) lançado
nas ruas de Santa Comba Dão por um automóvel a grande
velocidade para que os seus ocupantes não fossem reconhecidos: “Salazar nasceu para a vida eterna…” ou “Sala-zar o
Obreiro e o Maior Patriota Portu-guês” ou, ainda, “Portugal
deve-Lhe os inestimáveis benefícios da Paz e da Ordem” ou
“Só assim seremos capazes de fazer respeitar a sua memória
de seguir e defender a Sua doutrina”. Para além do seu conteúdo atentatório da dignidade humana é clara a intenção
de endeusamento do facínora e do criminoso, distorcendo a
História do nosso país.
Museu Salazar, NÃO! Porque o sofrimento dos que lutaram
pela Liber-dade e dos que ainda hoje a defendem com determinação não há-de ser em vão.
Portugal tem um Museu do Fascis-mo em Peniche e o acervo
documental do regime encontra-se no local certo — na Torre
do Tombo. Valorizemos esses locais na correcta dimensão do
período mais negro do século XX.
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suspeitas no forte de Caxias; Augusto Costa, operário da
Marinha Grande, Rafael Tobias Pinto da Silva, de Lisboa,
Francisco Domingues Quintas, de Gaia, Francisco Manuel
Pereira, marinheiro de Lisboa, Pedro Matos Filipe, de Almada e Cândido Alves Barja, marinheiro, de Castro Verde,
morrem no espaço de quatro dias no Tarrafal, vítimas
das febres e dos maus tratos; Augusto Almeida Martins,
operário, é assassinado na sede da PIDE (PVDE) durante a
tortura; Abílio Augusto Belchior, operário do Porto, morre
no Tarrafal, vítima das febres e dos maus tratos;

Nesta edição poderá ainda ser encontrada informação datada
de alguns dos crimes cometidos pelo fascismo em Portugal e
que constarão da página electrónica do SPRC. Esses dados,
para que possam ser profusamente divulgados, poderão ainda
ser acrescentados de outra informação que entretanto nos
seja remetida através de correio normal ou electrónico para
sprc@sprc.pt.
Luís Lobo

dirigente do SPRC

Para que não se esqueça...
1931
O estudante Branco é morto pela PSP, durante uma manifestação no Porto;
1932
Armando Ramos, jovem, é morto em consequência de espancamentos; Aurélio Dias, fragateiro, é morto após 30 dias
de tortura; Alfredo Ruas, é assassinado a tiro durante uma
manifestação em Lisboa;
1934, 18 de Janeiro
Américo Gomes, operário, morre em Peniche após dois meses de tortura; Manuel Vieira Tomé, sindicalista ferroviário
morre durante a tortura em consequência da repressão da
greve; Júlio Pinto, operário vidreiro, morto à pancada; a
PSP mata um operário conserveiro durante a repressão de
uma greve em Setúbal
1935
Ferreira de Abreu, dirigente da organização juvenil do PCP,
morre no hospital após ter sido espancado na sede da PIDE
(então PVDE);
1936
Francisco Cruz, operário da Marinha Grande, morre na Fortaleza de Angra do Heroísmo, vítima de maus tratos, é deportado do 18 de Janeiro de 1934; Manuel Pestana Garcez,
trabalhador, é morto durante a tortura;
1937
Ernesto Faustino, operário; José Lopes, operário anarquista, morre durante a tortura, sendo um dos presos da onda
de repressão que se seguiu ao atentado a Salazar; Manuel
Salgueiro Valente, tenente-coronel, morre em condições

1938
António Mano Fernandes, estudante de Coimbra, morre
no Forte de Peniche, por lhe ter sido recusada assistência
médica, sofria de doença cardíaca; Rui Ricardo da Silva,
operário do Arsenal, morre no Aljube, devido a tuberculose
contraída em consequência de espancamento perpetrado
por seis agentes da Pide durante oito horas; Arnaldo Simões
Januário, dirigente anarco-sindicalista, morre no campo do
Tarrafal, vítima de maus tratos; Francisco Esteves, operário
torneiro de Lisboa, morre na tortura na sede da PIDE; Alfredo Caldeira, pintor, dirigente do PCP, morre no Tarrafal
após lenta agonia sem assistência médica;
1939
Fernando Alcobia, morre no Tarrafal, vítima de doença e
de maus tratos;
1940
Jaime Fonseca de Sousa, morre no Tarrafal, vítima de maus
tratos; Albino Coelho, morre também no Tarrafal; Mário
Castelhano, dirigente anarco-sindicalista, morre sem assistência médica no Tarrafal;
1941
Jacinto Faria Vilaça, Casimiro Ferreira; Albino de Carvalho; António Guedes Oliveira e Silva; Ernesto José Ribeiro,
operário, e José Lopes Dinis morrem no Tarrafal;
1942
Henrique Domingues Fernandes morre no Tarrafal; Carlos
Ferreira Soares, médico, é assassinado no seu consultório
com rajadas de metralhadora, os agentes assassinos alegam
legítima defesa (?!); Bento António Gonçalves, secretáriogeral do PCP Morre no Tarrafal; Damásio Martins Pereira,
fragateiro, morre no Tarrafal; Fernando Óscar Gaspar,
morre tuberculoso no regresso da deportação; António de
Jesus Branco morre no Tarrafal;
1943
Rosa Morgado, camponesa do Ameal (Águeda), e os seus
ﬁlhos, António, Júlio e Constantina, são mortos a tiro pela
GNR; Paulo José Dias morre tuberculoso no Tarrafal; Joaquim Montes morre no Tarrafal com febre biliosa; José
Manuel Alves dos Reis morre no Tarrafal; Américo Lourenço
Nunes, operário, morre em consequência de espancamento perpetrado durante a repressão da greve de Agosto na
região de Lisboa; Francisco do Nascimento Gomes, do Porto, morre no Tarrafal; Francisco dos Reis Gomes, operário
da Carris do Porto, é morto durante a tortura;
1944
General José Garcia Godinho morre no Forte da Trafaria,
por lhe ser recusado internamento hospitalar; Francisco
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Ferreira Marques, de Lisboa, militante do PCP, em consequência de espancamento e após mês e meio de incomunicabilidade; Edmundo Gonçalves morre tuberculoso no
Tarrafal; assassinados a tiro de metralhadora uma mulher
e uma criança, durante a repressão da GNR sobre os camponeses rendeiros da herdade da Goucha (Benavente), mais
40 camponeses são feridos a tiro.
1945
Manuel Augusto da Costa morre no Tarrafal; Germano Vidigal, operário, assassinado com esmagamento dos testículos, depois de três dias de tortura no posto da GNR de Montemor-o-Novo; Alfredo Dinis (Alex), operário e dirigente
do PCP, é assassinado a tiro na estrada de Bucelas; José
António Companheiro, operário, de Borba, morre de tuberculose em consequência dos maus tratos na prisão;
1946
Manuel Simões Júnior, operário corticeiro, morre de tuberculose após doze anos de prisão e de deportação; Joaquim
Correia, operário litógrafo do Porto, é morto por espancamento após quinze meses de prisão;
1947
José Patuleia, assalariado rural de Vila Viçosa, morre durante a tortura na sede da PIDE;
1948
António Lopes de Almeida, operário da Marinha Grande, é
morto durante a tortura; Artur de Oliveira morre no Tarrafal; Joaquim Marreiros, marinheiro da Armada, morre no

Tarrafal após doze anos de deportação; António Guerra,
operário da Marinha Grande, preso desde 18 de Janeiro de
1934, morre quase cego e após doença prolongada;
1950
Militão Bessa Ribeiro, operário e dirigente do PCP, morre
na Penitenciária de Lisboa, durante uma greve de fome
e após nove meses de incomunicabilidade; José Moreira,
operário, assassinado na tortura na sede da PIDE, dois dias
após a prisão, o corpo é lançado por uma janela do quarto
andar para simular suicídio; Venceslau Ferreira morre em
Lisboa após tortura; Alfredo Dias Lima, assalariado rural, é
assassinado a tiro pela GNR durante uma manifestação em
Alpiarça;
1951
Gervásio da Costa, operário de Fafe, morre vítima de maus
tratos na prisão;
1954
Catarina Eufémia, assalariada rural, assassinada a tiro em
Baleizão, durante uma greve, grávida e com uma ﬁlha nos
braços;
1957
Joaquim Lemos Oliveira, barbeiro de Fafe, morre na sede
da PIDE no Porto após quinze dias de tortura; Manuel da
Silva Júnior, de Viana do Castelo, é morto durante a tortura
na sede da PIDE no Porto, sendo o corpo, irreconhecível,
enterrado às escondidas num cemitério do Porto; José
Centeio, assalariado rural de Alpiarça, é assassinado pela
PIDE;
1958
José Adelino dos Santos, assalariado rural, é assassinado a
tiro pela GNR, durante uma manifestação em Montemor-oNovo, vários outros trabalhadores são feridos a tiro; Raul
Alves, operário da Póvoa de Santa Iria, após quinze dias
de tortura, é lançado por uma janela do quarto andar da
sede da PIDE, à sua morte assiste a esposa do embaixador
do Brasil;
1961
Cândido Martins Capilé, operário corticeiro, é assassinado a
tiro pela GNR durante uma manifestação em Almada; José
Dias Coelho, escultor e militante do PCP, é assassinado à
queima-roupa numa rua de Lisboa;
1962
António Graciano Adângio e Francisco Madeira, mineiros em
Aljustrel, são assassinados a tiro pela GNR; Estêvão Giro,
operário de Alcochete, é assassinado a tiro pela PSP durante a manifestação do 1º de Maio em Lisboa;
1963
Agostinho Fineza, operário tipógrafo do Funchal, é assassinado pela PSP, sob a indicação da PIDE, durante uma manifestação em Lisboa;
1964
Francisco Brito, desertor da guerra colonial, é assassinado
em Loulé pela GNR; David Almeida Reis, trabalhador, é assassinado por agentes da PIDE durante uma manifestação
em Lisboa;
1965
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General Humberto Delgado e a sua secretária Arajaryr
Campos são assassinados a tiro em Vila Nueva del Fresno
(Espanha), os assassinos são o inspector da PIDE Rosa Casaco e o subinspector Agostinho Tienza e o agente Casimiro
Monteiro;
1967
Manuel Agostinho Góis, trabalhador agrícola de Cuba - Alentejo, more vítima de tortura na PIDE;
1968
Luís António Firmino, trabalhador de Montemor, morre em
Caxias, vítima de maus tratos; Herculano Augusto, trabalhador rural, é morto à pancada no posto da PSP de Lamego
por condenar publicamente a guerra colonial; Daniel Teixeira, estudante, morre no Forte de Caxias, em situação de
incomunicabilidade, depois de agonizar durante uma noite
sem assistência;

pressão ordenada pelo governador Carlos Gorgulho sobre
os trabalhadores que recusaram o trabalho forçado, em
Fevereiro de 1953. Muitos milhares de mortos durante as
guerras coloniais, vítimas do Exército, da PIDE, da OPVDC,
dos “Flechas”, etc.

Salazar sabia...

1969
Eduardo Mondlane, dirigente da Frelimo, é assassinado
através de um atentado organizado pela PIDE;
1972
José António Leitão Ribeiro Santos, estudante de Direito
em Lisboa e militante do MRPP, é assassinado a tiro durante
uma reunião de apoio à luta do povo vietnamita e contra a
repressão, o seu assassino, o agente da PIDE Coelha da Rocha, viria a escapar-se na “fuga-libertação” de Alcoentre,
em Junho de 1975;
1973
Amilcar Cabral, dirigente da luta de libertação da Guiné
e Cabo Verde, é assassinado por um bando mercenário a
soldo da PIDE, cheﬁado por Alpoim Galvão;
1974, 25 de Abril
Fernando Carvalho Gesteira, de Montalegre, José James
Barneto, de Vendas Novas, Fernando Barreiros dos Reis, soldado de Lisboa, e José Guilherme Rego Arruda, estudante
dos Açores, são assassinados a tiro pelos pides acoitados na
sua sede na Rua António Maria Cardoso, são ainda feridas
duas dezenas de pessoas.
A PIDE acaba como começou, assassinando. Aqui não ﬁcam
contabilizadas as inúmeras vítimas anónimas da PIDE, GNR
e PSP em outros locais de repressão.
Mais ainda
Podemos referir, duas centenas de homens, mulheres e crianças massacradas a tiro de canhão durante o bombardeamento da cidade do Porto, ordenada pelo coronel Passos e
Sousa, na repressão da revolta de 3 de Fevereiro de 1927.
Dezenas de mortos na repressão da revolta de 7 de Fevereiro de 1927 em Lisboa, vários deles assassinados por um
pelotão de fuzilamento, à ordens do capitão Jorge Botelho
Moniz, no Jardim Zoológico.
Dezenas de mortos na repressão da revolta da Madeira, em
Abril de 1931, ou outras tantas dezenas na repressão da
revolta de 26 de Agosto de 1931. Um número indeterminado de mortos na deportação na Guiné, Timor, Angra e
no Cunene. Um número indeterminado de mortos devido à
intervenção da força fascista dos “Viriatos” na guerra civil
de Espanha e a entrega de fugitivos aos pelotões de fuzilamento franquistas. Dezenas de mortos em São Tomé, na re-

“ (…) A história da ditadura é uma história de perseguições,
de prisões, de torturas, de condenações, de assassinatos
dqueles que ousavam defender os direitos do povo.
(…) A ditadura fascista impôs aos trabalhadores formas
brutais de exploração. Sacriﬁcou gerações de jovens em
treze anos de guerras coloniais. Forçou centenas de milhar
de portugueses à emigração. Agravou as discriminações
das mulheres e dos jovens, a subalimentação de grande
parte da população, o obscurantismo, o analfabetismo, a
degradação moral da sociedade.
(…) A ditadura fascista realizou uma política externa de
conluio com os regimes mais reaccionários. Que se traduziu no apoio à sublevação fascista em Espanha, na
cooperação com a Alemanha nazi e a Itália fascista. Que
se manifestou nas concessões militares que levaram ao
estabelecimento de bases estrangeiras no território português. Que se reveloiu na subserviência ante as grandes
potências imperialistas e no alinhamento com a política de
Guerra dos seus círculos mais agressivos e reaccionários.
(…) Salazar sabia. Mais. Salazar despachou anos a ﬁo, semanalmente, com o director da polícia política, a PIDE.
Semana após semana, após semana. O tema não era certamente os amores e desamores (agora tão na moda…) do
ditador. O assunto era outro! Nessas reuniões discutiam-se
perseguições, prisões, torturas, condenações, assassinatos. De quem? De todos aqueles que ousavam defender
os direitos do povo, protestar, lutar pela liberdade e por
melhores condições de vida e de trabalho.

António Vilarigues,

Sta Comba Dão, 3 de Março de 2007
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Coronel Vasco Lourenço:

”Não podemos permitir que se apague a memória”
José Paulo Oliveira | Jornalista

permitam uma abordagem multiperspectiva”,
são outros objectivos em foco neste Curso lançado pela A 25 A, empenhada na construção
de “uma cidadania activa e consciente”.
”Não podemos permitir que se apague a
memória”, alerta Vasco Lourenço.
“Um dos ﬁns estatutários da A25A”, refere o
responsável da Associação e militar de Abril,
“é promover os valores e os ideais do 25 de
Abril”.
“Mais do que gloriﬁcarmos a acção dos que
derrubaram a ditadura”, observa o Coronel
Vasco Lourenço, “importa-nos relembrar os
porquês da necessidade dessa acção. Para
que não volte a ser necessária uma atitude
semelhante”.
25 de Abril na Net

Em colaboração com a Associação de Professores de História
(APH), a Associação 25 de Abril (A25A) promoveu em Lisboa
e Faro o Curso “Portugal: Ditadura, Revolução, Democracia”
num total de 30 horas (25 teóricas, cinco práticas), tendo
como público-alvo professores do 1º Ciclo do Ensino Básico e
professores de História dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do
Ensino Secundário. Como sublinha o Coronel Vasco Lourenço,
“em Lisboa as inscrições excederam as expectativas, o que
nos levou a um esforço complementar de organização de um
segundo curso”.
“Proporcionar aos professores de História o acesso a fontes imprescindíveis para a análise da História recente do nosso País e
para a compreensão do mundo actual, num contexto europeu
e mundial”, é um dos objectivos centrais deste Curso, que
pretende ainda “fornecer aos professores recursos adequados para desenvolverem, com os seus alunos, experiências de
aprendizagem signiﬁcativas sobre a nossa História recente”.
O Curso, que arrancou em Março em Lisboa, prolongando-se
até Maio, é constituído por cinco módulos: O Estado Novo no
pós II Guerra Mundial, A Guerra Colonial , A conspiração e acção
militar do 25 de Abril, A Descolonização, e A transição do Poder
Revolucionário para o Poder Democrático (1974,1976,1982).
As sessões são dinamizadas por militares e docentes universitários.
“Preencher uma lacuna existente na formação dos nossos jovens, ao nível do conhecimento da História mais recente
do nosso País” e “contribuir para o reforço do sentido crítico
e da reﬂexão, a partir de fontes históricas signiﬁcativas que

“A25A tem intensiﬁcado as suas iniciativas,
nomeadamente através da criação de dois
“sites” (o da Associação, em funcionamento
e em permanente melhoramento, no que se
refere ao “banco de dados”; e o da Guerra
Colonial, em formação) e ainda de um recente blogue. Continuamos, assim, a exercer
o nosso dever cívico de pugnar pelos valores
que há 33 anos levaram alguns militares a
aproveitar as condições criadas pela luta de
muitas e muitos antifascistas e democratas,
conseguindo abrir as portas à Liberdade, à Paz eà Democracia”, conclui.
Em 25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas
(MFA) derrubou o regime de ditadura que durante 48 anos
oprimiu o Povo Português. Nessa madrugada do dia inicial,
inteiro e limpo (como poetizou Sophia de Mello Breyner) os
militares de Abril foram claros nas suas promessas: terminara
a repressão, regressara a Liberdade, vinha aí o ﬁm da guerra
e do colonialismo, vinha aí a Democracia.
Com tudo isso, a Revolução dos Cravos pôs ﬁm ao isolacionismo a que Portugal estava condenado há já vários anos e ajudou ao nascimento de novos países independentes.
Constituindo-se o movimento pioneiro de enormes transformações democráticas em todo o mundo e demonstrando que
as Forças Armadas não estão condenadas a ser um instrumento de opressão, podendo, pelo contrário, ser um elemento
libertador dos povos.
Democratizar, Descolonizar e Desenvolver foi o lema que
então fez regressar Portugal ao fórum das nações livres e
amantes da paz.
Ao cumprir todas as suas promessas, os capitães de Abril transformaram o seu acto libertador numa acção única na História
da Humanidade. Disso se orgulham, nisso se revêem.
Porque se não pode apagar a memória, porque importa ter
presente a razão de ser do 25 de Abril, a A25A, assumindose como herdeira dos que tudo arriscaram para a libertação
dos seus concidadãos, convida-o a conhecer a História desses
acontecimentos.
O Presidente da Direcção da Associação 25 de Abril
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Coronel Vasco Lourenço

especial

especial

Educação Especial
A FENPROF não está sózinha!
Docentes de 18 instituições de Ensino
Superior subscrevem a “Tomada de Posição do Fórum de Estudos de Educação
Inclusiva (FEEI) sobre a utilização da CIF
como paradigma na avaliação de alunos
de Necessidades Educativas Especiais
(NEE)”.
Tal como a FENPROF tem vindo a
denunciar, a utilização da CIF como referencial teórico para a avaliação de alunos
com NEE deixará sem apoio especializado
um número muito elevado destes alunos,
pondo em risco a Escola Inclusiva.
O FEEI aﬁrma que “separar em termos
de apoio educacional alunos com deﬁciência e sem deﬁciência (…) afasta a organização escolar da perspectiva inclusiva”.
A FENPROF sempre criticou a utilização da
CIF na medida em que desta forma seriam
criados dois sistemas paralelos: um para a
maioria de alunos (sem apoio especializado, ou seja, sem deﬁciência) e um outro
para os alunos com deﬁciência.
Apesar da Universidade do Minho
subscrever a tomada de posição do FEEI,
o Prof. Doutor Miranda Correia (Instituto
de Estudos da Criança – Universidade do
Minho) apresentou uma carta aberta à
Sra. Ministra da Educação. Nesta carta o

Prof. Doutor Miranda Correia refere alguns
factores que, para ele (e não só), estão a
colocar a Educação Especial num “estado
calamitoso”, nomeadamente, a insistência
do ME em considerar, exclusivamente, a
prevalência de 1,8% de alunos com NEE,
a utilização da CIF na sua classiﬁcação,
a formação inicial e especializada dos
docentes, a importância de recursos humanos especializados em várias áreas (não
só o docente de Educação especial).

A FENPROF tem vindo a apresentar dados concretos, baseados em estudos efectuados aos
docentes de Educação Especial e
respectivos Conselhos Executivos
(publicados em revistas anteriores) e o Ministério da Educação
(ME) tem negado estes números
(sem apresentar uma avaliação
fidedigna da real situação da
Educação Especial), tal como
fez pela pessoa do Sr. Secretário
de Estado Valter Lemos, no dia
9 de Abril, na Antena Aberta da
Antena 1.

O Sr. Secretário de Estado desmentiu
os dados apresentados por Vítor Gomes,
Coordenador Nacional da Educação Especial da FENPROF. Em relação ao ratio
de alunos por professor, o nosso colega
referiu que neste momento, e devido à
redução de lugares de Educação Especial,
há docentes com cerca de 20 alunos com
NEE (1 professor para 20 alunos) e o Sr. que
representa o ME disse, descaradamente,
que era mentira porque o ratio é de 1
professor para 5 alunos.
Colegas de Educação Especial, a partir
de agora ﬁcam a saber que os vossos alunos são só 5. Têm mais!?? “Desfaçam-se”
deles, porque deve ter sido engano (vosso,
claro!).
Apesar de todas estas denúncias públicas (e como se vê, não só da parte
da FENPROF) o ME continua a adoptar
medidas incoerentes pondo em causa o
que se pretende para uma escola Pública
de Qualidade e Inclusiva para todos os
alunos.
Como sempre, a FENPROF continuará
a denunciar e a contestar as medidas
irresponsáveis e irreﬂectidas do ME que
prejudiquem os alunos com NEE e as suas
respectivas famílias, disponibilizando-se
para uma reﬂexão séria e real das necessidades dos alunos, famílias e escolas.
Ana Simões

Maio,”Mês de Luta pelo Ensino Superior e
pela Carreira”
Teve lugar no passado dia 10 de Março,
em Lisboa, no IST, um encontro de Representantes e Activistas Sindicais. Esta
reunião analisou a situação no Ensino
Superior em todo o país e destinou-se
a programar acções conjuntas para os
próximos meses, no sentido de mobilizar todos os docentes e investigadores
para fazer frente à legislação que se
anuncia, nomeadamente à revisão das
carreiras, mudança de regime jurídico
e à restante legislação, que afectará
negativamente a situação proﬁssional
de todos.

cluindo, nas primeiras semanas de
Maio, reuniões de docentes e investigadores em todas as instituições de

Ensino Superior Público, foi uma das
acções que saiu da reunião.

A realização de um “Mês de Luta pelo
Ensino Superior e pela Carreira”, in-
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O mundo do trabalho volta a protestar em
força no mês de Maio
Todos os dias nos chegam notícias que
conﬁrmam o reforço de uma política que
aposta abertamente na generalização de
precariedades e na
desregulamentações de trabalho nos
sectores público e privado, que gera
inseguranças, instabilidades, redução
de salários, agravamento do desemprego
e perda irreparável de direitos individuais e colectivos, ao mesmo tempo
que dezenas de milhar de portugueses,
em particular jovens, são forçados a
emigrar, acentuando fenómenos de
desertiﬁcação em zonas do interior. Na
perspectiva do movimento sindical e da
CGTP-IN, “há que dar uma resposta forte
a esta ofensiva, no terreno concreto dos
locais de trabalho, de forma a constituir
um sinal inequívoco para os patrões,
incluindo o patrão Estado/Governo, de
que os trabalhadores não se submetem
a estas políticas”.
Em Maio, a abrir e a fechar o mês,
essa resposta vai subir de tom em dois
momentos que estão a ser preparados
com especial determinação: o Dia Internacional dos Trabalhadores e o Dia
Nacional de Luta de carácter geral no
dia 30 (quarta-feira).

Na reunião do passado dia 30 de Março,
o Conselho Nacional da CGTP-IN
decidiu “convocar uma grande acção
nacional de luta para o próximo dia 30
de Maio com a participação de todos
os sectores e regiões do País, cuja realização não exclui nenhuma forma de
luta”, como regista uma nota entretanto
divulgada pelo Executivo do CN.
“Neste contexto”, realça a Central, “o 1º
de Maio assume um signiﬁcado especial,
o que exige, de toda a estrutura, uma
preparação e mobilização reforçada com
vista a constituir um ponto alto da luta
que tem vindo a ser desenvolvida e uma
alavanca impulsionadora da acção de 30
de Maio”.
No fecho desta edição da “Intervir”,
preparava-se nova reunião do Conselho
Nacional da Inter (17/4) e um grande
plenário nacional (18/4), aberto à
participação de todos os dirigentes e
aos delegados e activistas sindicais das
grandes empresas e serviços “com vista
a ﬁxar, em deﬁnitivo, os contornos da
acção de 30 de Maio.”
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“O que se perspectiva com o surgimento da discussão da ﬂexisegurança, do
livro verde da União Europeia e do livro
branco associado à revisão do Código do
Trabalho, exigem um aviso muito forte
ao Governo e ao patronato, sob pena
de o direito ao trabalho e a trabalho
digno serem postos em causa”, alerta a
Intersindical Nacional.
Alertando para as consequências do
agravamento do custo de vida, de uma
injusta distribuição da riqueza e do
ataque às políticas sociais com destaque
para a saúde, ensino e segurança social,
a par de uma perigosa fragilização dos
serviços públicos, a Central chama a
atenção de todo o movimento sindical

para a necessidade de “um trabalho
intenso de esclarecimento e debate com
os trabalhadores”.
“Os êxitos alcançados com a grandiosa
manifestação de 2 de Março, com a
grande mobilização da juventude trabalhadora a 28 de Março e as lutas e
protestos que se vêm desenvolvendo
nas empresas e sectores, ou em torno
de causas de interesse geral como é o
caso da Saúde, dão-nos força e conﬁança
para elevar a dimensão da nossa luta e a
certeza de com ela levarmos por diante
os nossos objectivos reivindicativos”,
conclui a Comissão Executiva do Conselho Nacional da Inter.
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Taxas Moderadoras
Portaria n.º 395-A/2007 é ilegal!

Entrou em vigor a Portaria n.º 395-A/2007, que aumenta as taxas moderadoras existentes e que estende o seu pagamento às
rurgias em ambulatório e internamentos.

Entrou em vigor a Portaria n.º 395A/2007, que aumenta as taxas moderadoras existentes e que estende o seu
pagamento às cirurgias em ambulatório
e internamentos.
A portaria em apreço viola claramente o
Decreto-Lei n.º 173/2003, na sua alínea
b) do artigo 148.º da Lei n.º 53-A/2006,
sendo por isso ilegal. O diploma, acima
citado, que rege as taxas moderadoras,
no seu artigo 2º, refere que os cidadãos
que estão isentos das referidas taxas,
por diversos motivos, tanto de ordem
social, como pela idade, como a determinados proﬁssionais, como a portadores
de doenças. As crianças, por exemplo,
até aos 12 anos de idade inclusivé, estão isentas da taxa moderadora, como
é então possível que na Portaria agora
publicada, se diga, nomeadamente que
nos internamentos, desde que ocupem
uma cama (ou berço de neonatologia ou
pediatria) passem a pagar 5 euros por dia
de internamento nos primeiros 10 dias.

A CGTP-IN considera que se impõe a
revogação desta portaria para que seja
reposta a legalidade e sejam garantidos
os direitos dos utentes já consignados
na lei e que não podem ser lesados por
uma mera portaria.
A CGTP-IN opôs-se se à criação destas
ditas “taxas”, que nada têm de taxas
moderadoras, dado que os internamentos e as cirurgias de ambulatório são
actos que só acontecem por exclusiva
decisão clínica.

O que o Governo pretende
com esta medida, que é contrária à ﬁlosoﬁa subjacente
quando se criaram as taxas
moderadoras, é introduzir
claramente o princípio de o
utente comparticipar nos custos dos serviços prestados nas

ci-

unidades de saúde, contrário
ao que está consignado constitucionalmente e que exige a
extinção de tais medidas.
A CGTP-IN sempre foi crítica em relação
à existência de taxas moderadoras, que
foram criadas com o objectivo de racionalizar por parte dos utentes o acesso
aos cuidados de saúde.
A sua evolução mais recente tem caminhado num sentido bem diverso, ou
seja, de ﬁnanciar parte dos cuidados de
saúde prestados e, com a actualização
anual as taxas moderadoras já pesam
significativamente no orçamento das
famílias, nomeadamente as que se relacionam com os meios de diagnósticos
e terapêutica, o que pode por em causa
a acessibilidade dos cidadãos com rendimentos que não estão cobertos com o
regime de isenções.

1º de Maio

Educadores e professores na onda da luta e do protesto
As recentes ameaças do ministro da
Saúde contra a ADSE, que deve ter
deixado os dirigentes das Seguradoras
em bicos de pés, é apenas (mais uma)
gota de água no oceano de ataques
sistemáticos do Governo contra a Administração Pública.
Esta é a verdadeira missão dos homens
de Sócrates: ameaçar, desestabilizar,
desregulamentar, destruir conquistas
e direitos do mundo do trabalho e da
sociedade. Condenam a Escola Pública. Condenam o Serviço Nacional de
Saúde.
Manipulam a Segurança Social. Nada
fazem pela melhoria dos serviços em
área
como a Justiça ou a Segurança.
Atacam os serviços públicos. Fragilizam o Estado. Impõem políticas de
baixos salários, de precariedade, de
desemprego e de aumento galopante
do custo de vida. Atacam a contrata-

ção colectiva. Abrem as portas às privatizações a torto e a direito. Hipotecam o
futuro da grande maioria dos portugueses.
O 1º de Maio, Dia Internacional do Tra
alhador, é uma oportunidade para reafirmar que não aceitamos esta política
de desastre. Nas múltiplas acções que a
CGTP-IN programou para todo o País, nomeadamente nos distritos de Portalegre,
Évora, Beja e Faro, os educadores e professores portugueses vão estar nessa
onda de luta e de protesto, com os outros trabalhadores de todos os sectores,
do público e do privado, unidos na exigência cívica de adequadas políticas de
emprego, de justiça social, de uma mais
justa distribuição da riqueza produzida
por todos, da dignidade.
A luta é de todos. E a construção do futuro também!
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O Polvo, outros tentáculos
e suas consequências

Numa altura em que o actual governo completa metade do seu mandato e no dia em que o Primeiro Ministro concede uma entrevista à televisão pública para um balanço dos seus dois anos de mandato e em
que metade do tempo é utilizado na justiﬁcação da honestidade do seu percurso académico, aproveita
o M.E. para, com a presença da Srª Ministra, reunir, mais uma vez, com os Presidentes dos Conselhos
Executivos da nossa Zona Sindical; reunião essa que, terá sequência nas outras regiões do país.
É portanto o tempo de, em jeito de balanço, necessariamente parcial, tentar analisar o que tem sido a
actuação do M.E.
Com uma actuação aparentemente
desordenada, actuando primeiro, legislando depois, este ME, fazendo do conjunto de palavras de ordem e assumindo
a “arrogância” e “autismo” como lugares comuns tem-se estendido tentacularmente sobre a escola subvertendo todos
os princípios básicos do funcionamento
democrático dentro e fora dela.
Sem dúvida que o ponto determinante
da sua actuação foi a alteração ao ECD,
consumado no D.L. nº 15/2007, publicado em 19 de Janeiro, dia negro para a
proﬁssão docente.
Aprovado em Conselho de Ministros
sobre uma chuva de críticas, esta adulteração à proﬁssão, uniu contra si a esmagadora maioria dos professores e a
totalidade dos sindicatos, dando lugar
algumas das maiores manifestações de
sempre.
Deste conturbado processo, sobre o
qual já muito se escreveu, relevamos
duas questões, indispensáveis para as
análises seguintes:
1- A recusa intransigente em manter
no novo estatuto a consagração, claramente expressa, do direito à negociação
colectiva, invocando o facto de o mesmo
já estar expresso em lei geral. Este facto
foi sempre denunciado pela FENPROF,
embora nos pareça que passou em claro
à maioria dos professores.
2- A sensação que foi dada pelo ME,
nas várias intervenções, quer a nível negocial, quer nas várias declarações à Comunicação Social, que a passagem dos
professores do 10º Escalão à nova categoria, seria meramente burocrática, por
não ter expressão pecuniária.

alguma indisponibilidade da classe para
manter formas de lutas elevadas o que
redundou na “palhaçada” negocial a
que assistimos incrédulos, ao ver reduzidas vidas e carreiras a uma pontuação
miserável e que na qual o ME seguiu em
relação ao 10º escalão a negociação à
“marroquina”: ofereceu por 120 e arrematou por 95 os pontos necessários à
transição para titular.
Deixa, assim de fora, contrariando as
expectativas, a larga maioria destes professores, retomando por um lado a ideia
das primeiras versões do ECD, ou seja,
que praticamente só seriam” Titulares”
os professores necessários ao exercício
dos cargos e arredando de vez os últimos
resquícios de vivência democrática nas
Escolas.
Pelo meio ﬁcam claras, nas alterações
operadas de versão para versão deste
projecto de Dec.-Lei, mais as inﬂuências
de grupos de pressão especíﬁcos, do que
da negociação sindical.
O último dos quais e que sublinha a
hipocrisia de todo o processo, obteve
hoje, na reunião em Beja, a sua conﬁrmação verbal, embora já estivesse
expressa no ponto 8 do artº 10º: aos
Presidentes dos Órgãos de Gestão, com
isenção completa da componente lectiva, isenção de horários e, portanto, de
faltas, será atribuída a pontuação referente ao “exercício efectivo de funções
lectivas”.
Fica também, obviamente consagrada
a sanha deste ME aos dirigentes sindicais
que o confrontam e inexplicavelmente,
aos professores a quem foram sendo
concedidas licenças sabáticas ou equiparações a bolseiros” por serviços relevantes” (isto no dizer dos vários despachos que os contemplam).

O novo concurso de acesso à categoria
de Professor Titular.

O Papel dos Presidentes dos Órgãos de
Gestão e o Conselho de Escolas

Iniciada a fase de “regulamentação”
do ECD, cedo se veriﬁcou, independentemente dos apelos e alertas da FENPROF,
e restantes sindicatos da “Plataforma”,

Já no ano passado, os presidentes
dos Conselhos Executivos das Escolas
do Algarve foram surpreendidos por um
convite para uma reunião, feitas por al-
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guns, poucos, “iluminados” pela palavra
da Srª Ministra, para uma “Reunião do
Conselho de Presidentes das Escolas e
Agrupamentos de Escola das Região do
Algarve”.
Essa reunião visava a “Institucionalização”/da Conferência de Presidentes…”
Face ao que naquela reunião foi dito
sobre o movimento sindical docente, o
SPZS, embora tendo conhecimento que
as críticas mais directas não eram dirigidas à sua estrutura, achou por bem, em
carta dirigida a todos os Presidentes de
Conselhos Executivos, deixar claro a sua
posição em relação à aludida Conferência, expondo nomeadamente as suas
reticências a uma organização de “Presidentes” (que subvertia a composição colegial dos Órgãos de Gestão) de “inspiração ministerial”.
Não nos engánavamos: rapidamente
estas “Organizações” se espalhavam
a todo o País, obtendo consagração na
nova lei orgânica do ME (27 de Outubro),
com a indicação que o Presidente desta
“Organização Nacional” teria assento no
Conselho Nacional de Educação.
Finalmente, com o Dec. Reg. Nº
32/2007, de 29 de Março, ﬁca instituído
o Conselho de Escolas.
Retirando do ECD o direito à negociação colectiva, remetendo os Sindicatos,
após o ﬁnal da regulamentação do seu
ECD, para a “negociação” dos aumentos
(!) anuais e encontrado o parceiro ideal
para a sua deﬁnição da política educativa, coloca o ME mais um tentáculo sobre
a Escola.
É engraçado o ponto 3 no seu artigo 2º
(Missão e atribuições): “O CE deve ainda
ser obrigatoriamente ouvido sobre tudo
quanto diga respeito à reestruturação,
sendo chamado a pronunciar-se, designadamente, sobre a sua criação, integração, modiﬁcação e extinção”.
Já vão tarde…

actual

Outros Tentáculos e suas
Consequências
O que mais tem contribuído para o estado de profundo desânimo da classe docente, porque se abate inexoravelmente
sobre o quotidiano, têm sido os despachos de abertura do ano lectivo, primeiro o Despacho 17387/2005 e, neste ano
lectivo, o Despacho 13599/2006, apoiados pelas habituais notas informativas e
despachos internos ou “road – shows”.
De legalidade mais que duvidosa,
porque não apoiados por decretos que,
aliás, contrariam, têm vindo a agravar
as condições do exercício da actividade
docente ao mesmo tempo que reforçam
a capacidade discricionária dos órgãos
de gestão, felizmente não integralmente aproveitada pela sua esmagadora
maioria, que têm vindo a exercer os seus
cargos com mais equidade que os seus
responsáveis políticos.
O último exemplo desce no entanto mais
baixo: pela mão do Director Geral dos
Recursos Humanos da Educação e “encapotado” no Aviso de Abertura dos Concursos para 2007/2008.
Em primeiro lugar, em defesa da pretensa plurianualidade das colocações, “decreta” que os docentes deslocados que
regressam à sua Escola, são os primeiros
a sair por ausência da componente lectiva, independentemente da graduação
ou até da colocação de Q.Z.P.
Pior, caso surjam “horários-zero” na Escola, cabe ao C. Executivo identiﬁcar os
docentes com ausência da componente
lectiva, ou seja, a serem destacados.
No seu “Road-Show”, Diogo Simões

actual

Pereira perde os eufemismos: “identiﬁcar” é escolher, com critérios livres (?)
quem ﬁca sem serviço lectivo distribuído
e portanto obrigado a concorrer a destacamento.
Assim ignorando o disposto no artigo 43º
do D.L. 20/2006 (concursos) no qual se
baseia, subverte completamente a graduação proﬁssional. O facto de excepcio-

nar desta medida os “ex executivos”,
que regressem à sua escola de origem,
mais vem salientar o carácter gravoso e
ilegal destas medidas.
Aliás, toda a atitude do ME é no sentido
de adulterar a última certeza dos professores: a de que a sua graduação proﬁssional contava para alguma coisa.
Retomando o “Acesso a Titular”, podemos veriﬁcar que se torna fácil a qualquer
“8ºescalão” ultrapassar um “9º” e garantidamente, qualquer um destes ultrapassar um “10º”, deixando, a partir
desse momento, de ter qualquer importância aquela graduação.
Qual é aﬁnal o sentido destas medidas?
Simples: é somar tudo o que se sabe.
Com o aumento de 10% da carga lectiva
dos professores do ensino secundário, o
que acarretará 10% de horários a menos
(ou alguém acredita nas “Novas Oportunidades”).
A extinção de lugares no 1º Ciclo e outros movimentos da “rede” acarretarão
mais uma quantidade brutal de “horários-zero” que não serão destacados para
lugar nenhum.
Quer dizer, serão estes os primeiros docentes a integrar a designada “mobilidade especial”. Ou talvez não sejam,
pois antes disso ainda, o ME tratará de-

ﬁnitivamente da “saúde” aos professores em situação de reclassiﬁcação proﬁssional.
Quem melhor que estes docentes para
produzir as poupanças previstas no orçamento do ME para 2007?
Agora, para cúmulo, transformar ilegalmente os Presidentes dos Órgãos de
Gestão em algozes dos seus colegas?
Serão suﬁcientes as benesses aqui e ali
para pagar este triste trabalho?
Esperamos que não…
O que é certo é que já há Presidentes
a convocar reuniões de Conselho Pedagógico para deﬁnir critérios para a atribuição de horários.
Será agora a altura destes professores,
que sempre se consideraram já a salvo
dos ataques do ME, se decidirem a lutar
juntamente com os seus Sindicatos, com
os restantes trabalhadores da Administração Pública, com os restantes trabalhadores deste país, aﬁnal?
Depois será tarde! É agora a altura das
grandes lutas contra as traições que estão a ser feitas aos trabalhadores, ao ﬁm
de uma vida de trabalho; é o descaramento com que se reduz um vencimento
de aposentação que se esperava suﬁciente para se poder viver em paz até ao
ﬁm dos dias.
São estas as “receitas” com que este
governo pretende eliminar déﬁces, melhorar a economia e qualiﬁcar os serviços
públicos. È contra elas que temos que
lutar. Nós estamos prontos! E você? O 30
de Maio já está aí…

Rui Sousa

Intervir . 25

agenda cultural

Castro Verde
“Cantar Zeca, a Revolução e o Povo”
Espectáculo Evocativo
No ano em que se comemora o 20º aniversário sobre a data do desaparecimento de
Zeca Afonso, o espectáculo evocativo da
Revolução de Abril abre espaço para homenagear este grande compositor de intervenção da música portuguesa.

Hora: 21h30
Localidade: Castro Verde
Local: Cine-Teatro Municipal
Organização: Câmara Municipal de Castro
Verde
terça-feira, 24 de Abril de 2007

Nobody’s Bizness: Blues Band

A Boda dos Pequenos
Burgueses
Baseada no texto de Bertold Bretch, “A
Boda dos Pequenos Burgueses” assenta
numa comédia marcada pela constante
ironia, a partir de um argumento onde imperam as falsas aparências num retrato da
sociedade da altura.
Hora: 21h30
Localidade: Entradas

Tocam o blues rural, cru e acústico do início
do século. Da América negra, com respeito pelos grandes bluesman, “Nobody’s Bizness” traz-nos os sons do Mississipi, na sua
versão mais genuína.
De Robert Johnson a Alberta Hunter, passando pela incontornável Bessie Smith ou
pelo gigante Muddy Waters, inﬂuências
marcantes para esta blues band portuguesa, “Nobody’s Bizness” condensa no seu
repertório blues sentidos mas informais,
numa homenagem sincera à música profundamente contagiante.

Hora: 22h00
Localidade: Castro Verde
Local: Fábrica
Organização: Câmara Municipal de Castro
Verde

Local: Centro Recreativo de Entradas
Organização: Câmara Municipal de Castro
Verde
sábado, 5 de Maio de 2007

segunda-feira, 30 de Abril de 2007

Encontro: Luís Represas
e João Gil
“Foi sem mais nem menos ”que certo dia
João Gil e Luís Represas se encontraram
para reviver os tempos dos Trovante.

Localidade: Castro Verde

Hora: 21h3

“Encontro” é o nome da digressão onde,
apenas com duas guitarras, os dois músicos
interpretam velhos temas do grupo histórico, quinze anos depois da sua separação.

Organização: Câmara Municipal de Castro
Verde

Local: Cine-Teatro Municipal

domingo, 6 de Maio de 2007

Sines
Projecto de continuidade
«A minha cabeça tem um
livro de histórias»

Exposição «A Bem da Nação»
Uma exposição sobre o Estado Novo em Sines e no país.

Os ilustradores Danuta Wojciechowska e
Bruno Gaspar, juntamente com os estudantes, dão cor a uma história inventada por
parte das turmas do 3.º e 4.º anos do 1.º
ciclo. Nos dias 12 e 13 de Abril há sessões /
ateliers com as turmas e ilustradores. De 18
a 30 de Abril, expõe-se os livros criados
em conjunto.

Esta exposição pretende contextualizar a
Revolução do 25 de Abril de 1974 em Sines
e em Portugal, tendo em conta que não é
possível explicar a relevância de um acontecimento como o 25 de Abril sem explicar
os seus antecedentes.

Hora: 21h3
Localidade: Sines
Local: Centro de Exposições
23 de Abril a 1 de Maio
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Portalegre

Beja

Cabaret Molotov

Ovibeja

O circo e as marionetas aproximam-se na poética do voo, as marionetas sem se sujeitarem às leis da gravidade, os artistas de circo
desaﬁando-a. Uma vida aérea intermitente
une a marioneta e o trapezista.
É pois um cabaret melancólico que se inspira nas nossas memórias, mas iluminado pela
nossa visão contemporânea do teatro e do
mundo.

À Ovibeja vem associada uma legenda: «Todo
o Alentejo Deste Mundo». É a mais global das
sínteses em torno da Feira do Alentejo, o
maior acontecimento cultural, económico e
social que todos os anos ocorre nesta vasta
região do interior do país.
A Ovibeja é (continua a ser) um evento onde
se pretende acentuar a vertente agrícola.
Aqui se tecem parcerias, se estabelecem
negócios e se abrem novos horizontes ao nível
da economia agrícola, das novas tecnologias
do ambiente e do desenvolvimento regional.
São evidentes as mutações que o espaço rural
alentejano sofreu ao longo dos últimos anos.
O advento do Alqueva obrigou à modernização das explorações agrícolas. A paisagem
está a mudar para tons de verde. A grande
«Mãe-d’água» abriu novas perspectivas de
negócio e as sementeiras tradicionais estão a
ceder lugar ao aparecimento de novas e mais
rentáveis culturas.
O sector agrícola, a par do Alqueva, do Porto
de Sines e do Aeroporto de Beja, é um dos
quatro pilares fundamentais para o desenvolvimento do Alentejo. E a Ovibeja é a principal montra e a grande rampa de lançamento
para esse desenvolvimento integrado.

Localidade: Portalegre
Local: Grande Auditório - CAEP
dia: 28 de Abril 21.30h
dia: 29 de Abril 16.30h

O Mundo da Gente

Localidade: Portalegre

Texto Eduardo Olímpio de Um Girassol Chamado Beatriz e António Dos Olhos Tristes
Dramaturgia/encenação Gisela Cañamero
Interpretação Paulo Duarte Luís Proença
Hugo Pereira Som José Manhita Gravação
Canto Isabel Moreira Soﬁa Pires Gravação
Clarinete Mónica Amaral Canções Vitorino
Zeca Afonso Luz/vídeo Rafael Del Rio Design
gráﬁco/ilustração Marina Palácio Produção
Raul Bule
A arte pública tem o prazer de encenar um
autor que toca no coração das pessoas com
a simplicidade das coisas ditas, porque vividas: Eduardo Olímpio.
Toca-nos a escrita deste autor porque, despida de artifícios literários, reveste de poesia as pequenas coisas do quotidiano e retém, com a marca da oralidade, a memória
da infância retida num tempo e num espaço
rural.

Local: Museu das Tapeçarias
dia: 11 de Maio
dia: 29 de Abril 16.30h

Horas: 10h30 | 16h30
Localidade: Beja
Local: Teatro Municipal Pax Julia
Sessões para as escolas: 28, 29 e 30 de
Maio
Sessões para público em geral: 26, 27 de
Maio
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