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Nome e função do entrevistado:  DAVID MEMBRO ONG 

Entrevista nº 29 

Data da entrevista: 2009 

Transcrito por: MARTA GODINHO 

 

R0 (...) da FERLAP... 

 

P1 É isso mesmo. Então, então podemos começar por aí, pela sua entrada para a CONFAP, como é que 

isso parte, primeiro sai para a FERLAP, sai por si, e depois... 

 

R1  Pois, eu comecei noutra situação, numa atitude de pai, não é? Em 1992 o meu filho entrou para a escola. Em 

Fevereiro de 93, o resultado da constatação de vários problemas, neste caso na escola do 1.º ciclo construída, mas era 

uma EBI, era a JI/EBI-157 em Alcântara, e eu e uma mãe, que tínhamos falado, quando é dos nossos filhos, e tal, 

falado, pronto, vimos com calma, o movimento de pais, deslocámo-nos com 90 pais a uma escola... e foi uma reunião 

muito boa, e a partir daí, de Fevereiro de 93, formámos a comissão instaladora, pronto, e foi o processo normal de 

constituição de uma associação de pais... Se não desligar não deixa... (Desliga o ruído de fundo) É porque é um 

barulho contínuo... está a consumir carbono líquido!          

               

P2 Isto não faz mal porque é digital! (Risos) 

 

R2 Ai é! Ah, está bem! Está bem! Está bem! 

 

P3 Não gasta nada! (Risos) 

 

R3 Isso tem que ter... 

 

P4 Não, é tipo... não consome nada a não ser a energia...  

 

R4 Pronto, e depois a partir daí em 93, no final, no final desse ano lectivo já estávamos constituídos como 

associação de pais... 

 

P5 Pois! 

 

R5  ... e foi... não, foi no ano seguinte... Não me lembro bem agora, mas recordo-me que colocou-se a questão do 

ATL, colocou-se a questão do refeitório, penso que foi só no ano seguinte a questão do... não me recordo, mas foi uma 

batalha que nós desenvolvemos também porque era servido uma sandes e uma sopa como suplemento alimentar, que 

era aquilo que a Câmara Municipal que na altura dava... 
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P6 Pois, era! 

 

R6 ... era o chamado suplemento alimentar, o ATL era uma coisa, não era ATL, aquilo era um guardador de 

crianças, que eram professores que, enfim, que mediavam esse guardador, depois das aulas acabarem: “Vamos lá 

fazer os trabalhos de casa, os TPC’s e essas coisas!”, entretanto depois os pais pagavam uma compensação e então, a 

associação de pais já em vigor, fez um projecto, um projecto que era... Portanto, o problema, não me lembro bem do 

projecto, mas era, no fundo era o pátio da escola como um espaço lúdico e cultural, e recreativo e também pedagógico. 

E fez-se esse projecto, acabou-se esse projecto e pronto, a partir daí nós criámos um ATL, digamos que montámos a 

estrutura, uma estrutura como uma pequena empresa. Tivemos que contratar uma pessoa para a secretaria a meio 

tempo para receber as mensalidades, contactar... Tivemos que contratar uma educadora de infância para gerir 

enquanto a gente não estava lá, gerir pedagogicamente, naturalmente! Contratámos, fomos buscar aqueles programas 

do IPJ “Os jovens da solidariedade” até 3 horas por dia para recolher não sei o quê, completar na cozinha, bom, 

tivemos, montámos uma pequena empresa dentro da estrutura, e no fundo era um ATL constituído de várias frentes, e 

até, até eu sair... E depois continuou, porque eu saí, o meu filho acabou em 96, pronto, no final do ano lectivo 95/96 ele 

acabou o 4.º ano, depois passou para a Francisco Arruda no ano de 96/97...  

 

P7 Hum... 

 

R7  Foi quando eu entrei em contacto com a FERLAP 

 

P8 Pois, nós...  

 

R8 …sabia lá o que era a FERLAP antes…nós sabíamos era da nossa escola. Por acaso, coincidentemente, 

como eu morava em Alcântara, morei (Discurso imperceptível), morei lá quase 30 anos, portanto conhecia muito bem 

aquilo, tinha relações, comecei a estabelecer relações com todas as pessoas lá da Junta de Freguesia, e em 95, 

quando eu participo em Fevereiro ou Março num encontro... Não! Em Fevereiro, numa coisa promovida pela Câmara, 

enfim, a nossa escola começou a ser desse ponto de vista uma escola com um certo prestígio, e o vereador que 

trabalhava lá na altura convidou-me para participar num colóquio sobre os primeiros anos de escolaridade, uma coisa 

que eles fizeram ali no ISCSP, um instituto ali da Junqueira... 

 

P9 Hum, hum! 

 

R9 ... e eu na altura depois fiquei, conheci a Dra. Maria João Boléo Tomé que era a presidente da FERLAP, aliás, 

já era avó do presidente da FERLAP, já não é também, e nessa sequência, tomei o primeiro contacto com a FERLAP, 

portanto tenho o meu encontro da FERLAP, onde me apercebi que já havia, já havia grandes movimentações contra a 

Maria João Boléo Tomé, porque contactava a malta de que eu falei (Discurso imperceptível)... 
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P10 Ah sim! 

 

R10 ... (Discurso imperceptível) e criou-se ali, porque conheci alguma rapaziada, e em Julho, convidei a FERLAP 

para fazer um seminário sobre violência nas escolas, e fizemos um seminário lá na 157 (Discurso imperceptível)... 

 

P11 Hum, hum! Não era ali! (Risos) 

  

R11 ... foi uma oportunidade muito interessante, ainda o ano, há dois anos numa reunião que eu participei do 

Conselho Municipal de Segurança de Lisboa, o presidente da Junta de Alcântara na, reunião falou neste encontro em 

particular... 

 

P12 Nesse momento em particular! 

 

R12 ... e já lá iam uma “catrefa” de anos, para aí 10 anos! E pronto, a partir daí, em 95 entro na FERLAP, em 95, 

no final de 95, a Maria João Boléo Tomé convida-me numa altura de grande conturbação... na FERLAP... A Maria João 

Boléo Tomé era uma Sra. que deu muito ao movimento de pais, mas depois entrou numa fase em que me parece de 

excesso de protagonismo individual,... 

 

P13 Hum, hum... 

 

R13 ... de excesso de, digamos, a burocracia interna não se vislumbrava e, e eu não preciso…eu não estava 

dentro daquelas guerras, acabei por aceitar o convite que ela me fez para integrar a lista, é claro que aceitei, mas 

persona non grata, porque desenvolvi muitos esforços para que, para a FERLAP ser uma coisa de facto democrática e 

livre de convulsão interna. A gente fazia uma assembleia geral e era uma guerra terrível, a verdade é que fez-se muita 

coisa, e em Maio de 96, portanto 5 meses depois de tomarmos posse, a FERLAP caiu, pronto, caiu e eu entretanto 

comecei a estabelecer pessoas, e a FERLAP, aquele direcção demitiu-se e aliás, eu demiti-me mais duas pessoas, foi 

para eleições antecipadas e fizemos uma lista alternativa na altura e ganhámos por 80% dos votos. A partir desse 

momento a FERLAP iniciou um processo de amadurecimento, porque era tudo malta nova, não tinha os 

“conhecimentos” da Maria João Boléu Tomé, como é evidente, não tínhamos esses “conhecimentos”, e ela fez o favor 

de nos levar aquilo que era o suporte informático da FERLAP, os contactos das Associações de Pais, a gente ficou, 

partiu do zero e portanto tivemos que reaprender, remontar a estrutura, apenas tínhamos a sede, que era uma sede que 

era na Alexandre Herculano, que era uma cedência da Câmara Municipal de Lisboa, portanto montámos tudo. Foi uma 

fase muito interessante porque havia muita gente, como foi, como resultou de uma certa revolução interna, havia... A 

mobilização era muito grande, havia reuniões todas as semanas até à uma da manhã, das sete e meia, começávamos 

às sete e meia. Foi um período muito interessante, 96/98 foi muito interessante, eu não era presidente da FERLAP, eu 

era apenas um vogal...  

 

P14 Hum, hum... 
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R14 ... era apenas mas fazia muita actividade nessa base, com o Paulo (Apelido imperceptível) que na altura foi 

presidente, era absoluto, que me tentou apanhar “Não sei o quê, já viste!”, ele já conhecia aquilo, bom! Mas o Paulo 

também, porque na altura ele foi indicado pelo governo para participar numa coisa da ENATUR, ele era advogado, 

também abandonou aquilo, eu também por razões profissionais durante uns meses pronto, bom! Então na altura, em 

finais de 98, princípios de 98 convidaram a malta que lá estava para poder vir a encabeçar a lista da FERLAP e eu 

portanto aceitei. 

 

P15 Nessa altura não havia CONFAP ou já? 

 

R15 Havia CONFAP! 

 

P16 Hum, hum! 

 

R16 Mas já lá vamos à CONFAP! 

 

 

P17 Pois! 

R17 Portanto a vantagem da FERLAP (Discurso imperceptível) 

 

P18  Foi por isso que assinaram, não é? 

 

R18 A CONFAP é o resultado do somatório das confederações regionais. Porque se não houver RAD não há 

CONFAP! E a RAD  é..., portanto isto tenho que contar, portanto que a FERLAP teve este processo de democratização 

interna, e depois como se sabe, se já esteve numa associação de pais sabe, isto depende das “fornadas” de pais que 

existem com a função...   

 

P19 Hum, hum! Pois! 

 

R19 ... e portanto, isto... 

 

P20 É muito diferente dos movimentos associativos, não é?! 

 

R20 Associativos! Porque aquilo é os pais que estão, e de repente os pais passam porque os filhos saem da 

escola... ou uma coisa assim parecida e acabou-se! Esses pais perderam-se, vêm outros pais, tem que se começar 

quase tudo de novo... 

 

R21 ... não há transmissão, foi uma das preocupações que nós tivemos, eu e o advogado, enfim, eu já tinha 

alguma experiência associativa de muitos anos, estive ligado a uma IPSS, e portanto tinha a percepção daquilo que nós 
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chamamos  a formação dos quadros, não é? E tinha a percepção que a formação dos quadros é a “menina dos olhos” 

do movimento associativo, que essa transmissão dos saberes é essencial! 

 

P22 Hum, hum! 

 

R22 A gente pode ter grandes instalações, pode ter grandes não sei o quê, mas se não tiver quadros, aquilo 

morre! Portanto, a cabecinha das pessoas e a capacidade de intervenção das pessoas (Discurso imperceptível)... 

 

P23 Claro! 

 

R23 ... dentro disso era, foi uma preocupação que tivemos e penso que nalguns aspectos foi conseguida, noutros 

é quase impossível, não somos profissionais das associações e portanto temos as nossas limitações também, 

profissionais, as supostas escolas criam algumas dificuldades quando se abstêm por exemplo, de algum dinamismo… 

até perceberem com que intenções a gente lá está... 

 

P24 É verdade! 

 

R24 ... (Discurso imperceptível), mas pronto, até 98 houve este período, sendo que a minha primeira participação 

na CONFAP, foi ainda enquanto membro daqueles 5 meses da Dra. Maria João Boléo Tomé como presidente, em que 

vamos participar, não me recordo em que mês, mas admito que tenha sido para aí em Março, numa assembleia geral 

em 1996, em Fátima, em que o tema era a revisão dos estatutos. Decorreu de uma decisão de um encontro nacional de 

95, que tinha sido em Évora, eu não tinha estado presente, não tinha ainda essa motivação, nem esse papel na 

administração da confederação, mas entretanto vim a saber que em 95, no encontro nacional que se realiza todos os 

anos, e nesse de 95, uma das decisões, resultantes também de uma certa actividade desse Paulo (Apelido 

imperceptível), que foi o primeiro, o primeiro presidente eleito pós Maria João Boléu Tomé, uma das decisões tinha sido 

os estatutos, isto porque a CONFAP tinha uns estatutos que estavam bloqueados relativamente à democraticidade 

eleitoral ou seja, os estatutos da CONFAP, e foi assim até 2000, é bom que se diga, eu fui o primeiro presidente eleito 

de facto democraticamente na CONFAP...                                      (10:55)  

 

P25 Dentro da CONFAP... 

 

R25 ... porque o sistema, era um sistema muito complicado e semi-sucedâneo em que quem estava propunha...   

 

P26 Propunha a nova direcção! 

 

R26 ... a nova direcção. Num sistema em que as federações regionais indicavam o seu representante efectivo e 

suplente, indicavam, e depois, quem estava…dessas indicações propunha o presidente. Aquilo era muito complicado! E 

portanto, depois tinha uma perspectiva, a rapaziada que na altura liderava a CONFAP tinha uma perspectiva de relação 
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com o poder, na minha opinião, também muito complicada, tinha uma filosofia de não reivindicação, uma filosofia de 

relacionamento com o poder, que era “Nós não podemos pôr em causa o poder! Temos que ter cuidado e tal...”, e eu fui 

o 80 da situação, não é? Eu achava que não Sr.! Pois eu tinha uma postura reivindicativa, eu tinha vindo do 25 de 

Abril… foram anos, porque entretanto passei a ser, no fim de  98, houve tipo 3 ou 4 vezes que houve um membro 

indicado pela FERLAP na CONFAP, portanto eu fui para aí umas 3 vezes em 3 anos, ou como efectivo ou como 

suplente, a verdade é que eu participei em dezenas de reuniões...         

 

P27 Hum, hum... 

  

R27 ... é pá, sempre contra aquelas práticas, mas claro, colaborando naquilo que era de colaborar, porque há 

coisas que éramos, apesar das divergências, em que éramos consensuais (Discurso imperceptível) acima de tudo, e 

havia uma consonância de posições...  

 

P28 Hum, hum... 

 

R28 ... mas relativamente aos métodos e relativamente a esse aspecto fulcral da vida democrática na associação, 

eu, digamos que dei voz a esse descontentamento, e com outros companheiros naturalmente, porque isto não há cá 

heróis, mas eu era a face dessa indignação e dessa contestação, e mesmo com o Fernando Regateiro, que foi o 

primeiro presidente que eu conheci da CONFAP, tivemos grandes, grandes divergências e discussões, lembro-me 

quando foi o pacto educativo para o futuro que ele de facto assinou e que eu contestei altamente, não o pacto ... ... mas 

a forma como as coisas foram desenvolvidas... 

 

P29 Pois! 

 

R29 ... em que as situações estavam distanciadas de nós, não nos era colocado frontalmente o que estava, em 

cima da mesa, e de repente aparecia, fomos a Viana do Castelo em 97 e aparecia a CONFAP com o Marçal Grilo, a 

assinar o  pacto educativo, portanto era tudo uma coisa que eu achava que era no mínimo falta de transparência...  

 

P30 Hum, hum! 

 

R30 ... independentemente da justiça ou da boa intenção do conteúdo!  

 

P31 Pois! 

 

R31 ... E pronto, foram anos que em termos de CONFAP se desenvolveram algumas iniciativas, bastantes, diria 

mesmo, porque apesar de tudo tínhamos 3 ou 4 federações regionais, em particular a nossa, a FERLAP que tinha muita 

actividade, que resultava de uma convulsão muito grande, mas  
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P32  Hum, hum! Hum, hum! 

 

R32 ... de muitos quadros disponíveis para trabalhar e nós fizemos muita coisa! Seminários nacionais, em 98 

fizemos uma petição ao parlamento sobre a questão da alimentação...   

 

P33 Hum, hum! 

 

R33 ... que foi entregue em Novembro, em Outubro de 98, apesar de ter só sido discutida em Janeiro de 2001, 

esta petição teve um grande impacto... 

 

P34 Hum, hum! 

 

R34 ... junto das associações de pais, porque a CONFAP tinha um problema que era, tinha poucos quadros do 1.º 

ciclo, e portanto eu “nasço” no 1.º ciclo...    

 

P35 (Risos) 

 

R35 ... portanto, ainda por cima venho como dirigente de uma IPSS com jardim de infância, com ATL, e portanto 

venho muito sensível para as questões da escolaridade...  

 

P36 Dos primeiros anos! 

 

R36 ... e portanto... essa parte... 

 

P37 Havia, era mais ou menos, era os pais do 2.º/3.º ciclo e... 

 

R37 2.º/3.º ciclo e secundário! Portanto, eram muito mais os pais que do 2º e 3º ciclos, eram eles que dominavam 

a confederação….muito mais que o 1.º ciclo, curiosamente... 

 

P38 Pois... 

 

R38 ... e quando eu outros companheiros começamos a fazer alterações no 1.º ciclo, aquilo foi um bocado “Mas o 

quê? Isso é assim? Associações? O que é isto? Associações? O quê, os ATL’s? O quê? As escolas? A degradação das 

escolas? A falta de orçamentos nas escolas?”, aquilo era, parecia quase uma novidade...  

 

P39  Pois! 
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R39  ... a gente lutava logo no início do ano lectivo pelas condições de não sei o quê, tínhamos que... é pá, era 

uma coisa de facto um bocado, muito diferente, porque as Câmaras, como se sabe tinham sido, tinha-lhes sido 

submetidas essas competências em 1984, e em 85, de 84 a 85, mas como houve a guerra de não aceitação táctica, 

porque não lhes tinham sido dados os meios para poderem assumir essas competências, as câmaras andavam ali é 

meio meu, meio teu, meio governo,... e portanto esta indefinição era clara, e eu entrei muito por aí, porque não era nem 

peixe nem carne, deu-me para ali. E na CONFAP portanto, nós conseguimos, no fundo foi a FERLAP, eu digo, foi a 

FERLAP de facto… 

 

P40 Hum, hum... 

 

R40 ... com a nossa acção, que fizemos ver, trazer ao de cima tudo aquilo que estava por fazer com a ideia de 

que, é pá, se havia uma maioria no governo do António Guterres, quer com o Marçal Grilo, quer com os outros três 

ministros, e que se ele dizia que a paixão era a educação,... 

 

P41  Hum, hum... 

 

R41 ... que era a educação o rumo principal para toda a vida, mas a verdade é que estávamos perante o problema 

do 1.º ciclo, mesmo eles tendo aprovado em 97 a lei quadro do ensino pré-escolar, que foi importante, mas a verdade é 

que havia uma lei quadro pré-escolar, que depois se vislumbraria ou não como é que isso foi implementado, mas eu 

tinha ali uma coisa entre o pré-escolar e o 2.ª ciclo que era o 1.º ciclo, que eram 4 anos determinantes para a formação 

do aluno... 

 

P42 Hum, hum! 

 

R42 e hoje continua a ser, o 2º ciclo resulta muito da preparação do 1.º ciclo, que ainda continua com algumas 

limitações, e portanto a CONFAP teve durante aqueles anos, andámos numa luta entre a democratização da 

CONFAP,... 

 

P43 Da própria CONFAP! 

 

R43 ... porque não é só democratizar por democratizar! 

 

P44 Hum, hum! 

 

R44 É democratizar porque eles também tinham uma percepção relativamente à vida, que era uma questão muito 

conservadora, portanto, de não reivindicação! Cada vez que falava em reivindicação, sentia logo assim os braços a 

agitar e tal. E... depois, eu lembro-me que em 98 houve...  
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P45 Mas isso percebia-se porque é que se passava, porque era assim em relação ao governo... 

 

R45 Era, era uma visão conservadora de alguns sectores da nossa sociedade, e portanto, politicamente conotados 

com o que chamaria o “Bloco Central”... 

 

P46 Hum, hum! 

 

R46 ... há uma direita no poder (Discurso imperceptível), que dominava aquilo e depois faziam alianças com 

algumas, algumas dentro do PS e do PSD e politicamente era disso que se tratava... 

 

P47 Pois!   

 

R47 ... e tinham uma visão altamente conservadora, e não lhes permitia perceber que por um lado era preciso 

haver às claras, à bruta, a voz... 

 

P48 Hum, hum! 

 

R48 ... as pessoas expressarem-se, e depois tinham conceitos muito conservadores relativamente a esta, a este 

não hostilizar o poder, e uma coisa é hostilizar, outra coisa é a gente ter as nossas posições e não as deixar de as 

defender... 

 

P49 Hum, hum! 

 

R49 ... e portanto houve ali de facto um debate, houve vários debates do ponto de vista ideológico destes 

princípios muito, muito interessantes, eu acho que nos ajudaram todos a crescer, e a mim também claro, como é 

evidente aprendi muito neste período! 

 

P50 E vocês sentiram que a partir dessa mudança também houve uma nova tensão com o governo, ou que 

eles aceitaram bem essa mudança na postura  da CONFAP? 

 

R50 Houve uma, houve, houve na altura quando nós ganhámos as eleições, estamos em Abril de 2001, estava 

ainda o Santos Silva, ou mesmo, acho que Santos Silva, e depois entre Junho ou Julho entrou o Júlio Pedrosa... 

  

P51 Hum! 

 

R51 ... com Júlio Pedrosa, entrou num momento em que nós estávamos a perceber a equipa que eu liderava, 

estávamos ainda com muita guerra, muita, muita força, não é? Tudo desejoso de o questionar! 
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P52 (Risos) 

 

R52 Ele (Júlio Pedrosa), a primeira reunião que tivemos com ele, em Julho, nós saímos de lá desolados, ele 

esteve em 3 horas de reunião, e ele só a ouvir-nos! E demonstrou um desconhecimento profundo da realidade do 

ensino básico e secundário, e nós ficámos altamente preocupados com, tinha uma assessora que era uma moça, que 

me falha o nome, mas que conheci num desafio estudantil, em 95 em Coimbra... 

 

P53 Ah sim, sim! A Zita... 

 

R53 A Zita, exactamente a Zita, Zita qualquer coisa! Era (Discurso imperceptível), “Isto está aqui um Ministro que 

não pesca nada disto!”, e ficámos altamente preocupados! Conseguimos nessa reunião que ele delegasse num grupo 

de trabalho, que reunisse regularmente connosco para ir tentando resolver problemas, em que o António Leite, o Dr. 

António Leite, que é um homem do norte... 

 

P54 Hum... 

 

R54 ... foi ele que liderava esse grupo de trabalho, estava lá como assessor do Ministro, e portanto foi um 

processo, que eu percebi que, quer dizer, que nós tivemos muita iniciativa, depois fizemos várias propostas, desde os 

livros… 

 

P55 Quer dizer, vocês passaram de uma postura mais reactiva para uma postura mais activa, não é?                         

(20:12) 

 

R55 Nós, nós, a CONFAP deixou de ter uma postura reactiva para ter uma postura activa, não é? Porque...  

 

P56 Porque até aqui o que é que vocês faziam? Até aí era muito pareceres? Eles pediam-vos o quê? 

 

R56 Era pareceres... 

 

P57 Até ai era, pediam pareceres, não é? 

 

R57 Aquilo, os pareceres eram muito técnicos e a malta tinha muita dificuldade em perceber para quê e o que era 

aquilo, e depois nós, porque é que, qual era ideia… a filosofia, havia as federações regionais e os pareceres (Discurso 

imperceptível), quando foi o Decreto-Lei 115-A /98... 

 

P58 Hum... 
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R58 ... e o 172, o 115 e o 172 também concretamente, que foi o estatuto do aluno que saiu em Setembro de 1998 

e o 115-A que foi em Abril, 115-A, 4 de Maio de 98, saiu em Maio e o outro saiu no dia 1 de Setembro, mas o processo 

de debate desses dois documentos foi feito entre o segundo semestre de 97 e todos os meses de 98 que antecederam 

a, digamos, isto é, a promulgação da lei, porque o 115, o Decreto-Lei 115, funciona como decreto-lei e o decreto-lei... 

também são todos como decreto-lei, portanto foram coisas que o governo promulgou, portanto estivemos para ai desde 

o segundo semestre de 97 e os primeiros quatro meses, os primeiros três meses de 98, isto em relação ao 115, as 

associações de pais fizeram muitos debates sobre isto, muitos, muitos, muitos debates! E portanto, depois para gerir os 

pareceres das várias federações regionais, as conclusões dos vários debates, era preciso era preciso “coser” isto tudo, 

não era tarefa fácil, eu reconheço isso! Mas a verdade é que a CONFAP, como não queria entrar muito em conflito, era 

uma postura (Discurso imperceptível), a verdade é que aquilo era sempre posto de uma maneira que a gente não 

percebia bem o que é que eles queriam... 

 

P59 (Risos) Claro! 

 

R59 ... e depois se eles “no finalmente” quisessem fazer de outra maneira tudo bem! Agora eu saí inclusivamente 

indignado e a insurgir-me contra aquilo... 

 

P60  Hum, hum... 

 

R60 ... em que era o Guilherme de Oliveira Martins ministro, e como se sabe ele foi a seguir ao Marçal Grilo, foi 

ele...! 

 

P61 Foi! 

 

R61 E só depois é que foi o Santos Silva, e eu estava com representante da FERLAP na CONFAP, é pá, numa 

reunião não deu, mas houve uma reunião em que fomos reunir com ele, fomos com ele e os Secretários de Estado, 

eram os Secretários de Estado! Sei que ele reuniu, estava o Ministro e os Secretários de Estado, os 2 e reuniu com 

uma delegação da CONFAP, meia hora depois eles estavam a... “Temos que acabar a reunião porque temos ali os 

jornalistas ao lado!”. Portanto, eles fizeram uma manobra que eu achei deselegante, em que era show-off! Portanto, 

chamaram a CONFAP para ouvir o parecer da CONFAP, mas já não o deixaram porque já tinham os jornalistas ao lado 

para... 

 

P62 Para comunicar! 

 

R62 É pá, eu achei aquilo de uma falta de ética! Mas ninguém se insurgiu, está a perceber?! E eu aquilo, é pá, não 

pode ser! E eu assim, eu não consigo viver, e se calhar, com alguns até sob o ponto de vista ideológico estive muito 

próximo…com a Ana Benavente, por exemplo… 
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P63  Hum, hum! 

 

R63 …acho que há práticas que eu não posso deixar de ver, porque penso sob o ponto de vista de me estar a mim 

a “prostituir”, é pá, e eu isso não faço, não faço! 

 

P64 Portanto o Vítor aceita, o governo usava muito, não é, a CONFAP... usava!... do ponto de vista, 

instrumentalizava...! 

 

R64 Sob o ponto de vista instrumental, qualquer governo quer usar a CONFAP! Todos os governos querem usar! 

E eu percebo isso! 

 

P65 Claro! 

 

R65  E eu se estivesse no lugar de um governo tentaria de certo modo utilizar! Mas seria, na minha opinião, um 

pouco mais inteligente, porque eu acho que eles nesta matéria usam de forma pouco séria, e eu acho que será 

inteligente, mas, ou então um pouco…com pouca perspectiva do que é o movimento associativo e o respeito pela sua 

identidade... 

 

P66 Hum, hum! 

 

R66 Se não o que é que estamos a fazer? Porque é assim: a CONFAP representa os pais, é natural que nalgumas 

batalhas, os governos necessitem de algum apoio dos pais. Eu acho é que compete aos pais perceberem, e isto eu já 

disse ao Paulo Bento, porque também acho que nesta matéria ele se deixou “embebedar”, desculpe a expressão 

grosseira, pelo “tapete vermelho”, porque compete a nós não nos deixarmos “embebedar” pelo “tapete vermelho”! O 

“tapete vermelho” é conjuntural! Eles estendem o “tapete vermelho” enquanto a gente lá estiver! Portanto, a marca boa 

que nos deixámos... e o que é que nos resta a nós? É respeitar as associações, respeitar os diferentes! E esse respeito 

faz-se pela, tentar “coser” todas as opiniões e sensibilidades, porque nós no movimento associativo temos gente de 

toda a espécie e feitio, todas as clivagens político-partidárias... 

 

P67 Pois! 

 

R67 ... só temos aqui uma opção que é perceber o que é essencial e tive que fazer um grande para, um grande 

esforço, eu fui, eu fui, apesar das minhas limitações que não sou licenciado em nada 

 

P68  Ainda bem! (Risos) 

 

R68 ... mas tinha uma coisa que muitos não têm, que é a experiência associativa!  
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P69 Pois! 

 

R69 E essa minha experiência associativa fez-me perceber que: “Não, eu acima de tudo tenho que negociar aqui 

um movimento de associativismo democrática...”, uma coisa que parece clara, mas às vezes não é! E portanto, foi 

nessa matéria que eu introduzi o que sabia e procurava ouvir, fomos convidados pelo Pedro Lince para uma reunião 

urgente sobre o Projecto Vida, e pá, e eu lembro-me que cheguei a fazer telefonemas à última da hora para perceber o 

que é que a gente... 

 

P70 O que é que era a sensibilidade das pessoas! 

 

R70 ... se não foi para ali uma data de pais, e depois aquilo..., e eu tinha sempre umas pessoas de várias 

sensibilidades comigo que eu percebia que eram pessoas que nas assembleias gerais intervinham e tal, para além dos 

eventos das federações regionais onde tinham também essa “cozedura”, a, e portanto, mas eu percebo que os 

governos queiram usar, não percebo é como os dirigentes se deixam usar... 

 

P71  Hum, hum... 

 

R71 ... porque o governo com a política e o “usar” eu percebo! Afinal neste caso até, nós até possamos enfim, 

facilitar nalgumas medidas que entendamos, mas sempre com o cuidado de nunca pôr em causa a nossa 

independência e autonomia, para não dar a ideia de que estamos dependentes do governo! Isso não pode ser! 

 

P72 Pois! 

 

R72 Isso mata a nossa independência, não é?! E portanto, e nós temos que, acima de tudo respeitar essa 

independência, essa autonomia e essa capacidade de em qualquer momento levantarmos a voz e podermos contestar 

ou não! Portanto eu, essa foi uma batalha sob o ponto de vista filosófico do movimento associativo, na qual eu me 

empenhei muito e que tinha muitos companheiros que estavam, que éramos uma equipa muito boa e que pensávamos 

o mesmo, nessa matéria estávamos no mesmo ponto de vista e que implementámos, eu penso que conseguimos 

implementar. Eu penso que assitiu àquele encontro e ouviu as palavras do Albino em relação a mim, diz que eu fui um 

exemplo para ele, que continuo a ser uma referência pessoal, apesar de eu achar que ele não aprendeu a lição toda 

nesta matéria, mas isso é um problema que é dele e não é meu! E eu já lhe disse olhos nos olhos, quando tomaram 

posse eu disse-lhe isso porque achava que ele estava a cometer um erro terrível... 

 

P73 As coisas estão difíceis agora, não é? 

 

R73 ... que motivou o partir do movimento associativo…quer dizer, é verdade que há dirigentes que não 

perceberam que isto é o caminho errado, mas a verdade é que eles também abriram a porta para que isto acontecesse! 
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R74 Eles não podem fazer de conta que isto aconteceu porque há meia dúzia de malucos que se lembram de 

fazer isto, não! Não, eles abriram a porta ao colarem em excesso, ao deixarem-se caminhar pelo “tapete vermelho” que 

lhes foi estendido, é pá, e que é um tapete pronto. Eu acho que a CONFAP já teve este problema, era mais agudo sob 

o ponto de vista, quer dizer, como na altura aquilo era por representações, as pessoas mal ou bem iam às reuniões e 

desabafavam porque aquilo... mas agora não é por representação, agora é por lista. A pessoa está com a lista... 

 

P75 Hum, hum! 

 

R75  ... candidatam-se as listas, e a lista maioritária ganha as eleições. 

 

P76 Pois... 

 

R76 As outras correntes não têm opinião no conselho, na direcção... 

 

P77 Hum, directa 

 

 

R77 Como é por representação,... 

 

P78 Toda a gente tinha... 

 

R78 ... mesmo aquelas que contestassem, minoritárias... 

 

P79 Hum, hum! 

 

R79 ... que contestassem vinham connosco! 

 

P80 Estavam, não é...? 

 

R80 E eu vi, muitas vezes entrava em conflito com a maioria da direcção, mas que era ali, olhos nos olhos e a 

gente entendia-se ali, o que podíamos dizer era entre nós, nunca houve este propensão para a divisão,... 

 

P81 A divisão, hum, hum... 

 

R81 ... coisa que eu acho que é terrível, e como disse o Ayres, estou a tentar fazer, estou atento, enfim, sei que 

tenho alguma, pouca influência, mas o que eu puder fazer para evitar que esta divisão se consume de facto, não é? 

Uma coisa são as “démarches” que estão a ser feitas, as reuniões e tal, mas depois aquilo tem que ser 

institucionalizado, têm que se demitir, tem que haver uma nova confederação, tudo isso…e “enquanto o pau não investe 
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vão folgando as costas”, e nessa folga que eu estou a tentar chegar, não é? Eu e mais alguns dos meus companheiros, 

não é? Da velha guarda! E, mas de qualquer forma a CONFAP (Discurso imperceptível) em 2, teve este período de... 

 

P82 Quanto tempo teve o Vítor lá? Portanto esteve... 

 

R82 Eu nas associações de pais estive 11 anos, não é?  

 

P83 Hum, hum! Na CONFAP... 

 

R83 Na CONFAP estive aquele que me foi permitido, como presidente, eu estive como presidente... eu estive para 

aí uns 5 anos ligado à CONFAP directamente... 

   

P84 Hum, hum... 

 

R84 ... a 97... não, um pouco mais! Estive para aí uns 8 anos! Uns 8 anos, sendo que estive naquelas direcções 

em que eu era indicado como um representante geral... 

 

P85 Da FERLAP... 

 

R85 ... da FERLAP, não é?! Depois estive como presidente da CONFAP e depois finalmente estive, quando saí, 

não podia,... nós temos limitação de mandatos, eu fiquei como presidente da mesa da Assembleia Geral, mas depois 

saí! Mas ligado à CONFAP, estive desde 98 talvez, até 2004. 2004 foi o ano em que saí, portanto eu estive 6/7 anos, 

estive para aí 7 anos... 

 

P86 Hum, hum...                                                                                                                  (30:00) 

 

R86 Mas estava-lhe a dizer que houve ali um período em 2001, em que estas questões estavam muito acesas, 

acima de tudo porque as equipas, as pessoas que mais davam à CONFAP por qualquer razão, ou não se 

disponibilizavam, ou não tinham tempo ou não queriam, não sei bem, mas não imprimiam a dinâmica necessária , ou 

porque não se preocupavam em dar voz às aspirações das associações de pais, às reivindicações das associações de 

pais e aquilo criou de facto muita insatisfação, e eu recordo-me que em 2000 houve um encontro nacional em Bragança 

em que o Carlos Pereira, que era aquele moço que foi deputado do PSD em 90 e poucos... 

 

P87 Hum, hum! 

 

R87  ... de bigode, e tal... o Carlos Pereira foi altamente contestado! Contestado o sentimento e relativamente à 

postura na CONFAP. Logo nessa noite, se não no Sábado à noite, eu estive com o Carlos Pereira (Discurso 

imperceptível)...  

costar
Highlight

costar
Highlight

costar
Highlight



 

 
16 

P88 Pois! 

 

R88  ... eu não tenho nada a ver com isso! Eu tenho dito olhos nos olhos, mas cada um pode criticar, mas havia 

pessoas que eram muito violentas e eu sempre disse: “Olha Carlos Pereira, nós estamos aflitos, como tu sabes e tal, 

mas sem abdicar destas preocupações, a forma como está a ser feita, eu não me revejo nisto e portanto não contes 

comigo, não contem comigo para este peditório!” E portanto, sempre tive, apesar de tudo, fizeram o favor de reconhecer 

que no quadro da minha contestação e de alguma transparência, e de alguma coisa que tenha feito menos bem feita, 

eu tive sempre o cuidado de nunca radicalizar a coisa por forma a deixar, pá, de falar com as pessoas, não é? E eu... 

pronto, e acho que essa preocupação foi compreendida... Isto em 2001! Entre 2000 e 2001 fizemos para aí umas três 

assembleias gerais para tentar rever os estatutos, na CONFAP. O que é que se passava? Os estatutos, como 

quaisquer estatutos, têm que ter ¾ dos votos favoráveis para uma revisão estatutária! É pá, e nós tivemos que fazer 

muita “cozedura”...  

 

P90 Para conseguir... 

 

R90 ...muito até digamos, deixar cair alguns aspectos para conseguirmos ter ¾, só para conseguir em 2001, em 

Fevereiro ou Março, já não me lembro bem, só foi conseguido em 2001, e consequentemente depois isso motivou que 

as eleições em 2001 tivessem sido de forma diferente, e é aí que a minha direcção, em que a direcção que eu 

encabeço essa lista ganha!   

 

P91 Hum, hum! 

 

R91 Houve duas listas, uma que representava a continuidade daquela rapaziada com aquela ideia e havia outra 

que representava o descontentamento... 

 

P92 Pois! 

 

R92 ... e por conseguinte eu era o porta-voz, pelo passado mas também por ser o candidato a presidente. Bom,  

ganhámos as eleições folgadamente... 

 

P93 E nessa altura não houve contestação como agora, não é? Com... 

 

R93 Não! Todos pacatos, as pessoas perceberam que perderam as eleições,...  

 

P94 Pois... 

 

R94 ... que os... aliás, quem liderou o processo foi eles! 
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P95 Pois! 

 

R95 Nós ganhámos... 

 

P96  Vocês ganharam como oposição, claro! Pois! 

 

R96  Como oposição, portanto, exactamente! Eles lideraram e tal e nós ganhámos! É pá, e eu acho que as 

pessoas também na altura perceberam que aquilo era um sinal vermelho das associações, ou um cartão vermelho, 

como lhe quiser chamar. É pá, e durante dois anos que eu fui presidente não houve, não se sentiu contestação! É pá, 

sentiu-se um ou outro gajo com uma certa agressividade num ou outro momento... 

 

P97  Pois! 

 

R97  ... quando as pessoas perceberam que: por um lado tinham perdido e que as associações deram um sinal de 

confiança a uma nova metodologia, uma nova prática. Nós sempre fizemos muito trabalho... 

 

P98  Pois! 

 

R98  ... muito trabalho, então aqueles primeiros anos…, foi muito trabalho... 

 

P99 Pois, porque essa mudança de passar de uma postura reactiva a activa, e vocês começaram logo a 

solicitar por vocês as reuniões, não só quando eram convidados? 

 

R99 Para as reuniões começámos a tomar a iniciativa de fazer propostas, eu lembro-me dos manuais escolares, 

fizemos uma campanha...   

 

P100  Fizeram a página, nessa altura... 

 

R100 Fizemos a página na Internet, fizemos o boletim da CONFAP, que eles agora deixaram cair, um boletim que 

representava várias opiniões, fizemos uma campanha em que envolvemos a Associação Nacional de Municípios, bem, 

começamos a ter expressão, a investir, não era?  

 

P101 Pois, eu ia vos perguntar era por isso, pelas outras parecerias (Discurso imperceptível), já há muito 

que se instrumentaliza muito a CONFAP contra os sindicatos, não é? Portanto, que há aqui duas forças, e de 

certa forma o governo também interesse para jogar, há um certo jogo...  

 

R101 Agora não! 
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P102 ... pronto, e então eu gostava de saber também como é que eram as vossas relações, quer com os 

sindicatos, quer com os outros, as outras organizações... 

 

R102  Nós estabelecemos, nós começámos a estabelecer, aliás, era uma prática que a FERLAP já tinha... 

 

P103 Pois... 

 

R103 ... a FERLAP tinha uma coisa que era: cada vez que eles falarem de educação, vamos chamar os parceiros! 

  

P104 Hum, hum! 

 

R104 Começámos a validar o SPGL, o Sindicato da Função Pública em representação dos não docentes e, houve 

outros que a gente, CONFAP, para além de começar a ter relações institucionais com a FENPROF e com a FNE... 

  

P105 Hum, hum! 

 

R105 ... quer na altura com o Paulo Sucena, quer com a Manuela Teixeira, já que o Dias da Silva foi a pessoa que 

ficou indigitada para funcionar connosco, mas eu participei, em coisas do sindicatos dos professores licenciados, 

inclusive com ordem dos professores 

 

P106 Hum, hum! Pois! 

 

R106 ... com a Associação Nacional de Professores com o João Granja, e portanto eu... pedimos reuniões com a 

Associação Nacional de Municípios, na altura com o Almeida, e depois com o..., agora com o actual, com o..., o de 

Viseu, da Câmara Municipal de Viseu, mas pronto, agora falha-me o nome, mas pronto, instituímos relações, 

começámos, a Associação Nacional de Municípios tem um Secretário Geral que foi presidente de uma das Câmaras 

Municipais aqui de (Discurso imperceptível) ou Sacavém, mas que também me falha o nome, isto já há alguns anos, 

mas começámos a ter relações normais, institucionais, pedimos ao Parlamento reuniões, a dar a conhecer as 

preocupações da CONFAP, houve uma campanha mesmo dirigida aos grupos parlamentares sobre o 1.º ciclo, 

queríamos fazer sentir as questões do 1.º ciclo, isto depois de eles terem em 2000 aprovado a tal petição da FERLAP, 

petição que foi entregue em 98 segundo alguma (Discurso imperceptível) escolar... 

 

P107 Hum, hum... 

 

R107 ... foi aprovada no dia 18 de Janeiro de 2000, por unanimidade da comissão parlamentar da educação, e foi 

alvo de um debate no Parlamento no dia 10 de Maio de 2001, onde todos dávamos o nosso melhor! Portanto, nós 

apanhámos aquela boleia em termos de CONFAP, uma coisa que fizemos que foi logo: “Vamos fazer uma campanha 

dirigidas aos professores só sobre o 1.º ciclo!” 
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P108 Pois! 

 

R108 Reunimos com todos os grupos parlamentares, demos a nossa opinião sobre a questão dos professores, a 

questão da estabilidade do corpo docente, é pá, tudo o que era! Entretanto, no final de 2001 fizemos com a FENPROF 

o, o “Manifesto para uma nova Escola do 1.º Ciclo”... 

 

P109 Hum, sim, sim! 

 

R109 Que teve um impacto muito grande, que acabou por ser entregue... 

 

P110 E que também era inédito, uma Associação de Pais e um Sindicato de Professores... 

 

R110 Exactamente! 

 

P111 Não é? Um movimento de pais... 

 

R111 Exactamente, foi inédito! Isto foi apenas com a FENPROF, porque na altura a FNE, ainda era a Manuela 

Teixeira, andou para ali sem saber, não se quis mexer... 

 

P112 Com os resultados... 

 

R112  Não, não se quis, não se mexeu “Ai e tal, nós temos…e depois quando o (não se percebe o nome) começou 

a representar a FNE nas nossas reuniões, estabilizou a nossa relação, portanto acho que depois…ainda nos vimos 

agora há pouco tempo e enfim, confrontámo-nos as nossas ideias, o nosso trabalho,... 

 

P113 Pois... 

 

R113 ... nas ideias parecemos estar em consonância, eu com o Paulo Sucena, era amigo pessoal dele,... 

 

P114 Hum, hum... 

 

R114 ... portanto já tinha essa relação pessoal, mas com o (não se percebe o nome)…foi respeitado e trabalhámos 

juntos e tal, mas foi sempre com os profissionais de educação porque, por muito que os pais lhes custe…não há 

nenhuma reforma que possa fazer-se contra os professores! Portanto, por muito que a gente esteja em desacordo com 

eles por isto e aquilo, não se pode ir contra os professores! Tem que se tentar envolver o mais possível e o melhor 

possível os professores!  

 

P115 Hum, hum... 
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R115 Mesmo que haja uma clivagem entre nós! Eu lembro-me que quando foi a questão do pré-escolar e do David 

Justino, na saga daquela questão dos Educadores de Infância, do número de horas por semana e que não sei o quê, 

eu tive ali um momento de alguma tensão com os Educadores de Infância, porque senti que de facto... mas pronto, 

mas, isto sem perder a perspectiva de que, no entanto são eles que educam as nossas crianças, e portanto não há 

hipótese para isso! Não é entrar como o Albino fez pá, em relação aos professores e em relação à ministra, que eu 

francamente já lhe disse a ele, disse-lhe directamente, e já lhe disse em público, estou frontalmente contrário, 

relativamente àquilo que é o procedimento do Albino Almeida como presidente da CONFAP, e eu sei que há outros 

companheiros, que estão lá mesmo dentro e que estão de acordo comigo, e portanto vêem aquilo... porque, porque os 

professores, de facto são um lobby que tem muitas tendências corporativas, isso não há dúvida, que têm, que têm 

insuficientes… resultado também de políticas erradas que os obrigaram a ser um bocado os gestores isolados das 

escolas, e portanto agora é preciso recuperar todo esse tempo perdido e perceber que eles é que vão estar nas escolas 

de forma continuada!   

 

P116 Hum, hum! 

 

R116 E portanto, fizemos muita coisa com... eu cada vez que havia encontros, convidava um representante da FNE 

e um representante da FENPROF, e portanto eles também tinham a oportunidade de ouvir aquilo que a gente tinha 

para dizer, e nós tínhamos a oportunidade de ouvir o que eles tinham a dizer sobre essas matérias, e portanto foi a 

tentativa de “coser” as várias sensibilidades, os autarcas, convidámos a Associação Nacional de Municípios também 

com muita frequência, começámos a convidar a Associação Nacional das Freguesias também, e em vários momentos 

tivemos representantes da Associação Nacional de Freguesias, porque havia parceiros que eram fundamentais para 

questões essenciais… 

 

P117 Hum, hum! 

 

R117  Quer dizer, as autarquias,...  

 

P118 Hum, hum! 

 

R118 ... os professores, as juntas de freguesia a, e o pessoal não docente, apesar de eu perceber que o pessoal 

não docente está muito mais desorganizado... 

 

P119 Pois...  

 

R119 ... e portanto, a sua representatividade é muito mais difícil de ser vista, porque o pessoal não docente 

representa 55 modalidades, entre os quais os funcionários das escolas... 

 

P120  Hum, hum... 
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R120 ... enquanto os professores…está ali um lobby, uma força sindical forte! O sindicato dos trabalhadores da 

função pública…tem mais dificuldade, mas… é claro que os funcionários são um domínio essencial... 

 

P121 Hum, hum!                                                                                                                   (40:11) 

 

R121 ... nem sempre devidamente integrados, nem sempre devidamente formados e nem sempre devidamente 

remunerados para ser, para ser tido em consideração de facto, mas são muito importantes, portanto, nos pátios das 

escolas, não há outros que estejam lá para ficar, são os funcionários! Pois, eles têm que ter tempo, disponibilidade, 

vontade, promoção, pedagogia, e portanto, eu penso que não conseguimos estabelecer uma parceria com eles como 

eu gostaria, mas tentámos…Quer dizer, isto a gente tentou, quem dá o que tem a mais não é obrigado! E nós de facto 

fizemos muito este esforço, portanto, se for ver as iniciativas que a CONFAP desenvolveu, nós éramos tão democratas, 

tão democratas neste aspecto que em 2003, quando foi o nosso encontro nacional em Almada, no Instituto Piaget, 

estava na altura o governo de gestão, porque tinha sido convocado, o Guterres tinha-se demitido, em 2003, não, 2002, 

no final de 2001... portanto, em 2002! E o que é que de ali ficou, porque não havia ministro da educação... havia, havia 

a..., mas o Júlio Pedrosa entendeu não ir, portanto tínhamos uma senhora que era Secretária de Estado do Pedro 

Lourtie e …pensámos, ai é? Convidamos um representante de cada partido! E assim foi! Tivemos lá o David Justino, 

deputado do PSD, o António Abreu, deputado do PCP, o não sei quantos deputado do PS... e acabámos por convidar 

os representantes de todos os partidos políticos no nosso encontro nacional, que era a forma de a gente também 

comprometer as forças políticas... 

 

P122 Claro! 

 

R122 ... a politicas que nos abonavam! E portanto também no fundo é isso, também tem interesse porque... dava-se 

muitas matérias, eu recordo-me que numa das alturas do Júlio Pedrosa, o ministro das finanças, por exemplo, retirou a 

possibilidade da isenção do pagamento de emolumentos para a organização das associações de pais, nós estávamos 

isentos de emolumentos e promulga, o ministro das finanças na altura, governo PS, decidiu que deixavámos de estar 

isentos! Bom, e nós não conseguimos, naqueles últimos 6 meses de 2001, que o governo, que o ministério da 

educação conseguisse convencer o ministério das finanças, para essa... Foi má aquela... 

 

P123 Pois! 

 

R123 E hoje (Discurso imperceptível)... 

 

P124 Todas as pessoas mantém a sua profissão, portanto, quando vão para a CONFAP... 

 

R124  Tudo, tudo! 

 

P125 ... não ficam só, não há ninguém que seja profissional.... (Risos) 
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R125 …como deve imaginar foi bem difícil manter o meu emprego... 

 

P126 Pois, imagino que é muito difícil também, não é? 

  

R126 Eu era gerente de uma empresa, tinha sido convidado e fui…mesmo nessa qualidade, mas é difícil, eu até 

defendi e continuo a defender, que devia haver a possibilidade de retribuição de um ou dois elementos da direcção 

para..., e também do presidente, como é evidente, para poder estar mais a tempo inteiro para isto...  

 

P127 Hum, hum! Hum, hum! 

 

R127 ... porque nem todos têm essa possibilidade, e alguns, até bons, poder-se-ão recusar a esta função porque 

não têm... 

 

P128 Porque não têm possibilidade de dar tempo, não é...? 

 

R128 ... a possibilidade! E portanto eu queria criar-lhes esta possibilidade de requisição, tal como existe para os 

dirigentes sindicais, os autarcas são requisitados para virem... 

 

P129  Numa lógica de serviço público, no fundo! 

 

R129 Numa lógica de serviço público, exactamente! E portanto acho que era essencial para as associações de pais 

poderem crescer, porque... depois há leituras muito mal intencionadas, e tal, um bocadinho complicado! Ouvimos até já 

da chancela... 

 

P130 As acusações até financeiras, não é? Que eu nunca se tinha ouvido falar nisso, nunca tinha ouvido 

falar nisso, até foi a primeira vez que tal apareceu! 

 

R130 Sempre, sempre houve esse subsídio!  

 

P131 Pois! 

 

R131 Nós sempre recebemos... eu, aliás fiz uma nota à imprensa que não vi muito publicada, mas como estou 

ligado a uma escola pública fiz questão de lá ir defender o Albino, onde, sem deixar de criticar a... 

 

P132 Pois! 

 

R132 ... o Albino, não pude deixar de dizer que os subsídios são uma regra... 
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P133 Hum, hum! 

 

R133 ... para poder financiar as actividades públicas que as associações de pais promovem, desenvolvem, os 

seminários, os encontros, deslocações a reuniões, portanto, são questões essenciais...  

 

P134 Hum, hum! 

 

R134 ... tal como apoia outras instituições que... 

 

P135 Hum, hum! 

 

R135 ... que no nosso país, e que são entidades públicas, é pá, acho muito bem que, isso exista, se não não é 

serviço... 

 

P136 Mas a CONFAP vive só desse subsídio, ou também é à conta das quotas? 

 

R136 Há quotas, também há quotas! Apesar de as quotas não serem de um valor muito alto, estamos a falar de 

escolas EB 2-3 e Secundário, ah não, agora é …são 26€ por ano, ou 26 ou 30 euros por escola, porque isso depois era 

uma parte para a CONFAP, e disso era uma parte para a regional e outra para a federação concelhia... 

 

P137 (Discurso imperceptível) (Risos) 

 

R137 ... era por por ano, e depois, é pá, todas as parcerias que se possam estabelecer, não é?  

 

P138 Pois! 

 

R138 Mas quer dizer, nós que desenvolvemos uma actividade pública, uma actividade que poupa ao Estado, faz 

poupar ao Estado muito dinheiro, e que, que, é justo que o Estado também enfim, comparticipe com um pouco para 

facilitar... 

 

P139 E foi assim desde sempre não é, desde a formação da CONFAP? 

 

R139 Foi assim desde sempre, particularmente desde 97! 

 

P140 Pois! 

 

R140 Porque antes os subsídios eram um bocado, eram dados... 
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P141 De boleia... 

 

R141 Mas depois havia gente, por exemplo a Maria João Boléo Tomé, que se movia muito bem, não era presidente 

da CONFAP, era presidente da FERLAP, mas que ia ao ministério e conseguia sacar de lá subsídios “Então, mas a 

gente está pela FERLAP e tal...” 

 

P142 Pois! 

 

R142 Então, conseguiu-se em 97, depois desta questão do “Pacto Educativo para o Futuro”, também se fez, 

assinou-se um protocolo...  

 

P143 Hum, hum! 

 

R143 ... e esse protocolo a, garantia à CONFAP um subsídio anual, que por sua vez a CONFAP deveria redistribuir 

pelas federações regionais, em função de um programa de actividades, de formação e não só. Mas depois garantia 

também o pagamento, sei lá, das deslocações, por exemplo, nós íamos para o norte quando íamos para de carro, o 

pagamento por Km, 20 e tal cêntimos por Km eu abasteço o carro... 

 

P144 Pois... 

 

R144 ... eu do meu bolso não, eu e qualquer presidente da CONFAP tem que ter essa flexibilidade... 

 

P145 Sim, sim, sim! 

 

R145 ... como por exemplo uma federação regional faz um encontro nacional, nós decidíamos o valor que era o 

apoio da CONFAP a essa actividade. 

 

P146 Hum, hum! Hum, hum! 

 

R146 Portanto, e depois definíamos também apoios, nós na altura fizemos, também revolucionámos isto, porque 

começámos a atribuir subsídios fixos para as federações concelhias, que não era muito, mas era um subsídio que era 

de funcionamento, era um subsídio de funcionamento, pá, para eles gastarem em cartas nos correios, despesas com 

correios, despesas com envelopes e tal... 

 

P147 Claro! 
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R147 ... toda uma série de tramitações, e depois dávamos apoios para X iniciativas anuais! Portanto,... antigamente 

aquilo era em função do peso da federação regional, mas depois concluiu-se, é pá não, cada federação regional, 

independentemente do peso tem uma actividade que se sabia, entre aspas, que mais ou menos ela tem... 

 

P148 Só as sedes devem ser coisas difíceis de conseguir, não? 

 

R148 Exactamente! 

 

P149 As vezes uma sede… 

 

R149 Pois, temos normalmente apoio dos governos civis... 

 

P150 Pois, se não é muito difícil! 

 

R150 As federações não conseguem ir buscar alguns subsídios aos governos civis... 

 

P151 Pois! 

 

R151 ... na FERLAP ainda íamos buscar durante vários anos 1500 contos do governo civil, o que era bastante bom! 

A Câmara Municipal cedia-nos as instalações, pagávamos 30€, e ainda hoje pagamos, apesar de a sede entretanto, em 

2001, termos conseguido uma sede nova nos Olivais, ali na... 

 

P152 Quando foi da Alexandre Herculano... 

 

R152 Esta é a da Alexandre Herculano, mas depois em 2001, aquela era muito exígua… 

 

P153 Era, era um... 

 

R153 ... eram 2 salas e um hall muito pequenino, com casa de banho e tal! E então conseguimos em 2001 que o 

vereador António Abreu nos cedesse uma sede ali nos Olivais 

 

P154 Hum, hum... 

 

R154 ... e por conseguinte…ficámos com uma sede porreira (Discurso imperceptível), com um salãozinho, um rés-

do-chão com uma boa recepção... (toca o telefone) 

 

P155 Se quiser atender... 
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R155 ... várias áreas, iluminação... desculpe lá mas eu tenho de atender... 

 

P156 Sim, atenda, atenda!  

(Gravador desligado durante a conversa telefónica) 

 

R156 E estávamos a falar... (Discurso imperceptível)...  

 

P157 (Risos) 

 

R157 ... não tenho a história aqui toda sistematizada, mas estávamos então, recorde-me só... 

 

P158 Estávamos a falar da questão do, do financiamento da própria CONFAP... 

 

R158 Ah sim, exactamente! A CONFAP tem que ter esse... pois, nós recebemos sempre por tranches, porque 

recebemos 4 tranches anuais, que foram devidamente calendarizadas, tiveram sempre que ser respeitadas, (Discurso 

imperceptível) andámos não sei quantos meses atrasados, depois a CONFAP tinha uma sede na Rua Pinheiro Chagas 

que era num edifício cedido pelo ministério da educação... 

 

P159 Pois... 

 

R159 ... depois eles exigiram a devolução desse espaço, dando em contra-partida um acerto, uma correcção do 

subsídio para podermos comprar... 

 

P160 Pois... 

 

R160 ... acabámos por comprar as instalações onde estão neste momento na Praça do Chile, e isso é o um encargo 

mensal que a CONFAP também tem, que resultou (Discurso imperceptível) e... 

 

P161 Mas quem é que pôs a notícia cá fora? Só foi o movimento associativo de pais ou houve, ou foi...  

 

R161 Não! Foram pessoas que sabem que essas coisas existem... 

 

P162 Pois! 

 

R162 ... que nunca se calhar deram grande importância, mas agora como... 

 

P163 Era para lançar a...                                                                                                      (50:02) 
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R163 ... interessava dizer mal da CONFAP, de facto é um bocadinho, enfim, que eu acho despropositado e 

desnecessário, podia ser feita a coisa de outra forma, mas tentaram achincalhar a a direcção… 

 

P164 (Risos) 

 

R164 ... dizendo que a CONFAP recebe subsídios para se calar, o que não é verdade, acusando o Albino 

Almeida… (Discurso imperceptível) perdeu-se um bocado o respeito pelas relações que se tem pelas  pelas 

pessoas…uma vez eu era da UGT e vi uma Sra. da UGT nessas coisas, mas pronto e lá estava uma Sra. da direcção 

da UGT que me lembra, que era professora e que, é pá, disse claro…havia respeito pelas pessoas, independentemente 

das políticas! 

 

P165 Claro! 

 

R165 Eu entrava um bocadinho em exposição política nestas matérias sindicais e não só... 

 

P166 Claro!  

 

R166 ... e nunca escondia nem escondo! Eu acho é que... 

 

P167 Mas também o Vítor se calhar foi o primeiro presidente da CONFAP a... 

 

R167 Mas podia ter aquele receio… 

 

P168 Pois! Fez a diferença, normalmente eram sectores mais conservadores que dominavam a CONFAP! 

 

R168 Sim, eram claramente! E o Albino, sendo mais conservador, não é...? 

 

P169 Pois! 

 

R169 ... tem esta posição que eu concordo e respeito, combater é um desrespeito...não combato 

 

P170 Não terá mais a ver com uma postura muito crítica em relação aos professores também que... 

 

R170 Não porque... acho que isso é uma visão que eu  compreendo, ele “É pá, mas tens que perceber que ela 

(ministra) tem dado eco a todas as nossas preocupações”. Mas a gente sabe que isso não é tudo! … é pá, e o ministro 

daqui a um ano ou dois vai-se embora...  

 

P171 Pois! 
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R171 ... e as pessoas vão ficar! Mas pronto…e a CONFAP vai ter que continuar a relacionar-se com os outros 

ministros… 

 

P172 Exactamente! 

 

R172 ... e os outros, esses vão continuar! Os ministros são conjunturais, nós somos conjunturais! O que é que a 

gente quer? É dar-se bem com o ministro durante dois anos, mas passar dez anos a dar-se mal com um parceiro 

essencial às associações de pais? É pá, eu acho que não…, e depois com outro tipo de discurso, que na minha 

opinião, se deve estar a sentir nas escolas, porque as associações de pais estão nas escolas…e depois aquilo fica tudo 

no bolo, não é? É a CONFAP, e  não é, não é…! 

 

P173 Num, hum... 

 

R173 Eu acho que não é bom, mas é uma figura... 

 

P174 Acentua as dificuldades que já há, que já existem naturalmente, não é? Certas dificuldades que... 

 

R174 Claro! Nós, nós demorámos muito a construir pontes de relação…no sentido de, de procurar, procurámos 

muito estabelecer estas pontes, a... e eu temo que algumas delas se possam quebrar e ficarmos apenas com as pontes 

para um determinado sector, neste caso para a área do governo, pá, e nós estamos, eu sempre estive em desacordo 

com o David Justino, tivémos grandes divergências de pontos de vista, conforme a opinião do governo que ele estava, 

ele a primeira reunião que ele teve connosco, é pá, veja bem o que nós, a primeira reunião diz: “Eu vou ser um 

democrata por um lado e um ditador por outro!”  

 

P175 (Risos) 

 

R175 “Fui eleito pelo voto do povo e portanto tenho um programa a cumprir, não vou olhar a meios!”, é pá, quer 

dizer, logo aí tinha o retrato! Quer dizer, as pessoas... eu sempre disse que o que eu tinha aprendido nestas matérias, é 

que muito mais que outras coisas, portanto há uma sensibilidade política que é preciso é ter, ganhei logo ali um 

adversário. E portanto…mas nunca deixámos de respeitar, cumprimentar, mesmo quando foi a minha despedida, ele foi 

ao encontro nacional que se realizou aqui em Lisboa, no Fórum Lisboa, é pá, ele até “Oh Vítor, então? Dever 

cumprido?” “É pá, saio com essa sensação!”  

 

P176 (Risos) 

 

R176 ... mas quer dizer, o que essas coisas (Discurso imperceptível) empolgado, portanto também existe muitas 

coisas que disse, que não gostaria de ter dito... 
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P177 Pois... 

 

R177 ... também fiz muita coisa que fiz e não gostaria de ter feito, mas acima de tudo sempre tive a preocupação de 

manter estas pontes, nunca romper, é pá, e nunca poderia fosse com quem fosse, tecer comentários que penso que 

são prejudiciais, não só para a minha imagem pessoal, mas acima de tudo para a imagem de quem nós representamos 

naquela altura, e eu acho que isso é que é grave! Mas quando estão, são coisas que se desenvolvem... 

 

P178 Além desses parceiros havia do ponto de vista das organizações não governamentais, ou de outro 

tipo de associações...? 

 

R178 Havia! A Associação Abraço, por exemplo, recordo-me da Associação Abraço, recordo-me da Associação Sol, 

com quem enfim, ainda na Associação de Pais em Alcântara colaborámos, e depois fiz parte do conselho consultivo no 

IDT- prevenção da toxicodependência, que estava junto do Ministério da Saúde, e nessa qualidade tinha várias relações 

com a Abraço também, porque eles, por exemplo a Abraço nós tinhámos 

 

P179 Pois! 

 

R179 ... que a associação tinha muitos familiares, tínhamos uma relação muito próxima, convidámos para muitas 

coisas, porque percebemos que a educação sexual de facto é uma questão que nós também abraçámos...  

 

P180 Pois! Hum, hum! 

 

R180 ... e portanto, com a APF, ainda com a anterior presidente, a Maria José, e depois com... Eu já não conheci 

esta actual, eu conheci foi o Duarte Vilar, que é director executivo, mas estava pela APF... e pronto, e agora assim de 

momento... e depois a CONFAP tem uma coisa que é: estamos representados em vários órgãos! 

 

P181 Pois! 

 

R181 (Discurso imperceptível), o Conselho Nacional de Educação, o (Discurso imperceptível) de Prevenção do 

Tabagismo, o Conselho de Prevenção da Droga e Toxicodependência, o Conselho Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior, enfim, uma série de organismos também públicos... 

 

P182 Pois! Hum, hum! 

 

R182 Onde estavam muitas entidades não públicas, semi privadas, associativas, onde acabamos por estabelecer 

relações de conhecimento e depois de trabalho, não é? E depois convidámos para certas coisas, coisas cujo tema era 

isto ou aquilo, nós depois em função disso convidámos, tudo o que tivesse a ver com actividades escolares ou 
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infantis/juvenis, nós procurámos sempre estabelecer pontes, mais que não seja só para nos conhecermos e podermos 

partilhar conhecimentos e portanto...  

 

P183 Entrando nessa questão, porque é esse o tema do meu trabalho, apesar de as questões da educação 

sexual, porque elas são vistas como grande parceria entre a escola e a família, portanto, é uma zona ali que 

sempre foi vista como, como sendo (Discurso imperceptível)... Nessa altura houve alguma, algum tipo de 

trabalho, algum parecer, algum pedido à CONFAP especificamente sobre essa matéria? 

 

R183 Houve, houve!... À CONFAP, um pouco mais tarde, mas eu posso-lhe adiantar que quando foi aquele estudo 

experimental da APF com a Direcção Geral da Saúde... 

 

P184 Hum! 

 

R184 ... e da, do Ministério da Educação, foi experimental... 

 

P185 Sim, o projecto experimental! Hum, hum! 

 

R185 ... Que foi feito nessas escolas, e eu quando, no primeiro ano em que eu fui presidente da FERLAP em 98, 

fizemos um debate na Universidade Moderna, precisamente, estávamos na fase terminal deles fazerem as linhas 

orientadoras... 

 

P186 Sim, sim! As minhas orientadoras! 

 

R186 ... o meu nome e a FERLAP aparecem lá, mencionados como das entidades e das pessoas que foram, que 

contribuíram para a elaboração desse documento… 

 

P187 Pois! 

 

R187 ... Mas nós tivemos o debate na Universidade Moderna, depois em 99 tivemos um debate onde no fundo, os 

debates tinham a vantagem de juntar dirigentes associativos, não éramos muitos, mas éramos aqueles que nas escolas 

se calhar depois “pulverizavam” as nossas ideias. Lembro-me que em 99, fizemos outro encontro na biblioteca de 

Odivelas, onde as conclusões, que eram sempre normalmente estruturadas, foram favoráveis…procurávamos dar as 

nossas opiniões, mas no fundo sentimos que contribuímos para que pudesse ser possível em 2000, em 2000 termos 

feito uma coisa com o ministro, (Discurso imperceptível), foi em 2000 ou já em 2001? Já não me lembro... mas com o 

Augusto Azevedo(?), representante da CONFAP em Almada, onde finalmente, ainda nós não tínhamos dado a volta à 

CONFAP, mas a CONFAP formulava um parecer favorável à Educação Sexual nas escolas! A CONFAP que era 

extremamente conservadora… 
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P188 Pois!  

 

R188 ... nestas matérias era simplesmente conservadora! Portanto, mas nós conseguimos que em 2000 o próprio 

parecer da CONFAP tivesse sido um parecer favorável! Não só o parecer oficial, bem como o resultado desse encontro 

nacional sobre a Educação Sexual nas escolas! Portanto a CONFAP pronuncia-se sobre o que são políticas educativas!  

 

P189 Exactamente! 

 

R189 E portanto, nesse pronunciamento a, é pá... 

 

P190 Vocês vão sempre com vontade, não é? 

 

R190 ... portanto, aquilo era tudo... é pá, e a gente, nos conseguimos que finalmente, porque estava sempre a 

questão “Ah, mas os pais, os pais...” “É pá, deixa-te lá disso pá, agora estão atinados e tal...”, e conseguimos de facto, 

nessa matéria já a viragem, porque achámos que era muito importante e... 

 

P191 Mas ainda hoje as pessoas dizem que quando não fazem é por causa dos pais, ainda aparece como 

um argumento...! 

 

R191 É verdade, é verdade que na base há dúvidas que se colocam, porque se calhar esta professora não 

consegue descer cá abaixo à base, e tem uma linguagem agressiva, ou é muito técnica, e depois temos que ter pais 

formados capazes de ter uma linguagem um bocado para pai, não é agora vir um técnico falar para pai, é diferente, sou 

eu a falar com o... 

 

P192 Pois! Hum, hum!                                                                                                     (01:00:15) 

 

R192 ... estamos a falar a mesma linguagem dos pais, eu tenho o meu filho (Discurso imperceptível), e sob esse 

ponto de vista acho que nós fomos, demos uma volta também grande entre 98 e 2001, demos uma volta grande à 

postura oficial da CONFAP, tendo necessariamenre em consideração que há sempre grupos minoritários, que se 

pronunciem e que nós temos que deixar registadas as suas preocupações, uma delas é perfeitamente uma das 

discussões que ficou nesse parecer de 2001, foi que as crianças, a educação sexual seria feita durante dois anos ou 

três anos, e que no final desses dois anos, obrigatoriamente teria que haver uma avaliação para perceber e tal, o que é 

correcto... 

 

P193 Claro! 

 

R193 ... nós estavámos a reunir com um dos sectores mais conservadores da CONFAP, eu lembro-me 

perfeitamente disso, não é?! Mas tinha lógica e tal! 
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P194 Claro! 

 

R194 Mas eles quando me disseram, eu sabia que não era só aquela matéria que estava em cima da mesa! Era a 

maneira de tentar interromper ou criar ali um pauzinho na engrenagem, eu senti isso, mas a verdade é que... eu tenho 

essa sensação! Eles têm razão! E ficou que iam ter, ao final de dois anos iriam avaliar, e tentou-se conciliar as várias 

sensibilidades. A questão de fundo era “Sim Sr., os pais estão de acordo com a implementação do projecto!”  

 

P195 Hum, do projecto... 

 

R195 Não é? E essa é que era a questão de fundo! 

 

P196 Mais uma situação que me recorda foi, acho que foi em 2003, quando surgiu aquele problema que são 

justamente os pais que põem em causa um dos manuais que a APF usava nas escolas, e que fugia... 

 

R196 Não foram os pais! 

 

P197 Eu queria saber (Discurso imperceptível) dirigiram a vocês, não dirigiram, como é que isso foi? 

 

R197 Eu vou-lhe explicar! A Mónica Contreiras, que é jornalista do Expresso, é uma Sra. extremamente 

conservadora e eu tive uma conversa com ela e disse-lhe: você pode ser do PSD, pode fazer o que quiser, não tem é o 

direito de usar as minhas palavras para fazer política!” Porque aí foi uma manobra política em que eles deram força a 

meia dúzia de pais, numa coisa que apareceu… mas isso, isso era de facto a tentativa de deitar por terra tudo aquilo 

que vinha, porque eu lembro-me que a Comissão Nacional de Luta contra a SIDA, fez uns folhetos muito interessantes 

para o 1.º ciclo sobre educação sexual, e recordo-me que, quando apareceu isto tudo, ainda era presidente da 

CONFAP, e lembro-me perfeitamente dessa, desse excesso...  

 

P198 Pois!! 

 

R198 ... que nós contrariámos, porque aquilo, aquilo foi uma manobra! Essa coisa... e claro, o que apareceu era de 

facto indigno! O que apareceu não era digno! 

 

P199 Pois! Pois! 

 

R199 Não era digno! Mas foi uma manobra! Claramente para nos desacreditar, prejudicar e eu em 2003 já estava 

de saída da CONFAP, em Maio, Abril Maio, participei numa jornadas promovidas pelo Conselho Nacional de Luta 

contra a SIDA a..., Comissão Nacional, que foram umas jornadas no Centro Cultural de Belém, onde os técnicos, onde 

os técnicos estavam todos apavorados pela postura do David Justino em relação às questões da sexualidade! Porque o 

David Justino, pá, era uma coisa “sui generis”, não é? 
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P200 Não se esqueça que a Secretária de Estado… 

 

R200 Sim claro, a secretária de estado… mas pronto! Eles estavam a desfazer, sem fazerem nada, o problema é 

que eles não fizeram nada! Não mexeram, nem para a frente, nem para trás! Deixaram aquilo tudo como estava “Deixa 

lá eles agora coiso..” e portanto... e depois começaram a falar “O pessoal da APF é o único a intervir e tal...!”, 

começaram a querer fazer parcerias, como se fosse muito democrático fazer parcerias com todas as entidades que 

aparecessem ai! É pá, e algumas são claramente lobbies! Algumas delas ( a Opus Dei?) em particular... 

 

P201 Hum, hum... 

 

R201 …não somos parvos ao ponto que “Ai e tal...” não…É claro que nós quando se levantou a questão da 

educação religião e moral, da religião e moral naquele momento, nós, porque tivemos um conselho de imprensa onde 

manifestámos, por causa das 25 horas … 

 

P202 Sim, sim! Sim! 

 

R202 ... nós, aquilo gerou-se uma polémica tão grande, nós nunca demos a cara e fomos pedir uma reunião com o 

Cardeal e fomos reunir com o Cardeal, fomos reunir com o Policarpo, não é? Ali aos Mártires da Pátria... não…sei que 

depois estive com ele, precisamente para lhe explicar a nossa posição, sei que lhe explicámos a nossa opinião, para ele 

perceber a posição da CONFAP…porque há valores que causam divisões, se a escola é laica ou não é laica, a escola 

deve ou não deve ensinar questões teológicas, eu percebo que haja sectores que não concordem que a escola deve 

dar religião e moral, que deve dar Educação Sexual…eu percebo que essas pessoas pensem isso… Eu tenho é que de 

uma forma elegante e convencida e convincente dar a minha opinião e lutar para que ela seja aplicada, e nessa altura, 

mesmo com sectores de, partidariamente mais conservadores, mas com regimes democráticos, a escola tem que ter, 

não pode de facto alimentar a comunicação social, até me lembro dos crucifixos nas escolas, que ainda hoje continua a 

ser discutido, essas coisas todas que nós, e nós sempre emitimos opinião, é pá, e de uma forma coerente, era o nosso 

trabalho...! 

 

P203 Como é que vocês faziam? Emitiam um parecer público...? 

 

R203 Exactamente, é isso, um parecer! Sim, dávamos um parecer e é claro que depois é assim, quando 

percebíamos que eram assuntos muito delicados é pá, a gente dava o parecer e deixávamos aquilo à vontade… não 

erámos muito insistentes… 

 

P204 Pois! 

 

R204 É claro que se era um processo danoso, davámos nossa opinião, dizia-se “é esta” e toda a gente sabe…e 

ficava-se por ali, tanto que o Cardeal Patriarca, nós reunimos com ele, fizemos uma nota à imprensa onde dissemos, 
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bem já antes tínhamos feito a nota à imprensa, mas depois estivemos reunidos, fizemos a informação e ficámos por ali. 

E eu percebo (Discurso imperceptível), agora não deixámos de dizer a nossa opinião! Pronto, entendemos que de facto 

a religião e moral devia de ser de forma voluntária, fora do período obrigatório do cumprimento lectivo... 

 

P205 Hum, hum... 

 

R205 ... como a educação sexual! Sempre dissemos que a educação sexual faz falta nas escolas, porque de facto, 

por muito que as pessoas digam que os pais falam com os filhos, a verdade é que isso não acontece! Acontece nalguns 

casos, pronto, e acontece... de facto, agora, eu diria que a maioria dos casos não acontece! Portanto, mesmo eu, que 

sou uma pessoa que nessa matéria sou perfeitamente aberto, eu nunca tive com o meu filho conversas tão profundas... 

pá... 

 

P206 Pois! Às vezes até porque essa ligação, não é...? 

 

R206 Era mais fácil se calhar ser a minha mulher que eu, sei lá… 

 

P207 Pois! 

 

R207 Eu não tenho nenhuma dúvida que deve ser implementada…portanto, eu acho que essa era uma cadeira que 

faz falta de facto na formação! É claro que depois começaram: “Ai, a APF … depois não diferenciam o homem da 

mulher e é tudo a mesma coisa defendem os gays e não sei o quê...” É pá!... 

 

P208 Há uma linha que contesta muito essa não, pronto, não haver a ideia, pronto, não se catalogar isso 

como uma doença, não é? Devia ser catalogado como tal e portanto... (1:07:30) 

 

R208 Pois! Eles é que acham! 

 

P209 Portanto, se aceitam como a APF aceita isso, não é? 

 

R209 Exacto, e eu estou de acordo com a APF nesse ponto! 

 

P210 …mas quer dizer, no movimento de pais nessa altura não houve nenhuma tendência de vir também 

atacar aquilo que estava ali? 

 

R210 Não, porque a gente tinha muita sensibilidade, fazíamos as coisas com muito cuidado, sem perder de vista o 

meu horizonte, e aquilo que era a nossa opinião maioritária na CONFAP, porque também havia opiniões 

discordantes…é evidente. 
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P211 Pois! 

 

R211 Pois! 

 

P212 E, e fora do movimento associativo de pais, que é, o movimento associativo de pais tem a ver com as 

escolas, não é? Há outros movimentos de pais que não tenham a ver com a escola, que se organizam para falar 

em nome das famílias, conhece? 

 

R212 A APFN, a Associação Portuguesa das Famílias Numerosas (Discurso imperceptível)... 

 

P213 Pois, eles falam em nome das famílias! 

 

R213 Das famílias numerosas, sim! O Castro sim, eu reuni várias vezes com ele, dávamo-nos bem e várias vezes 

andei “Ó Vítor, temos que procurar, temos que nos tentar aproximar, ver em que estamos de acordo, os IRS’s, os IVA’s 

e tal...” 

 

P214 Pois! 

 

R214 Mas percebi que, sob o ponto de vista ideológico, ele utilizava a questão do “cheque educação”, estávamos 

distantes, não era aquilo que nós defendíamos. Mas tivemos várias vezes em que discutimos pontos…falámos, 

falámos…havia uma relação cordial, mas não passava disso! 

 

P215 Pois, mas tirando esses, mais ninguém... 

 

R215 É pá, agora que me falou neste momento há as famílias numerosas, assim de pais... na altura também não 

havia assim muita coisa, dos que havia... 

 

P216 Não há muita coisa, não é?! 

 

R216 Havia uma coisa que era a APEC, Associação dos Pais das Escolas Católicas... 

 

P217 Hum, hum... 

 

R217 ... mas, porque foi uma coisa que nós também tínhamos era relações internacionais... 

 

P218 Pois! 
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R218 ... através da EPA (Discurso imperceptível) European Parteners Association, Parents Association, e estivemos 

várias, eu ainda participei em duas reuniões, uma em Bruxelas e outra em Bilbao, conferências, no fundo era a 

conferência dos presidentes das confederações, e em Portugal há várias confederações, alguns países têm mais do 

que uma confederação, a Espanha tem três ou quatro (Discurso imperceptível)... 

 

P219 (Discurso imperceptível) 

 

R219 ... a Itália por exemplo tem só o 1.º ciclo escolas públicas... 

 

P220 Pois! 

 

R220 ... e portanto é várias escolas. Portugal de facto era, tinha a CONFAP e a APEC, portanto a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação de Escolas Católicas, não me lembro agora… 

 

P221 Hum...                                                                                                                      (01:10:00) 

  

R221 ... uma coisa ligada à Opus Dei e etc., mas não tinham movimentação no período, aquilo era no seguimento 

da CONFAP, aquilo estava de rastos... 

 

P222 Estava de rastos… E as escolas privadas têm também representação na...? 

 

R222 Têm! Têm, porque são sócios da FERLAP, neste caso são sócios das estruturas regionais, e são sócios da 

CONFAP. 

 

P223 Pois... 

 

R223 E eu várias vezes tive reuniões, lembro-me, até com o... porque as escolas privadas têm um problema que é 

as que não têm contrato de associação, portanto, não se regem pelo sistema público, eram confrontadas muitas vezes 

com esse contrato e era querem não querem, os pais ficavam muito limitados ao exercício da sua intervenção nos 

órgãos da escola! 

 

P224 Pois, pois! 

 

R224 E foi uma das coisa que nós colocámos, que era necessário, é pá, introduzir pelo menos a participação dos 

pais em alguns órgãos da escola, nomeadamente nos conselhos pedagógicos, (Discurso imperceptível), mas eram 

nossos associados, sendo que os problemas eram um bocadinho diferentes dos das escolas públicas... 

 

P225 Pois! 
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R225 ... enquanto nós por exemplo, tínhamos problemas do tipo do dos cacifos, se se pagava os cacifos ou não se 

paga o resto, ora eles não estão com estes problemas, pagam a mensalidade e aquilo está tudo incluído, não é?! 

 

P226 Claro! 

 

R226 E não pagam o o subsídio em alguns casos, não é? A, mas lembro-me perfeitamente de um caso, que é 

aquele que eu mais reprovei que é de um deputado do PSD, o Pinto Leite, que era presidente da associação de pais 

dos Salesianos, da escola das Oficinas de S. José...e que ele, fizemos várias reuniões, porque o padre que era o 

presidente da instituição era um prepotente e que queria-os proibir de não sei o quê, eu várias vezes reuni-me com ele 

para tentar e ver se era possível a gente contornar a situação, eu lembro-me que até levei essa questão à DREL na 

altura, com o Sardinha, o António Sardinha que era o director regional, se bem me lembro, na altura, mas não... e 

depois com as outras escolas, era muito uma coisa muito teórica... porque os problemas do dia-a-dia eles não os 

tinham como na escola pública, não é? Porque em regra os pais entram na escola para resolver problemas… é a 

questão dos cacifos, é a questão dos cartões, e portanto ali eles têm um grau de divergência e um grau de 

silenciamento incrivelmente…mas é diferente, é diferente, não é? Agora claro que falávamos sobre as preocupações 

genéricas por causa da educação dos filhos, da relação pais/filhos, a escola/família, genericamente falávamos de todos, 

não é? Depois no concreto as coisas são diferentes! 

 

P227 Hum, hum! Escolas de pais, vocês não têm conhecimento de... 

 

R227 Temos, temos! 

 

P228 Há também escolas de pais lá fora, não é? 

 

R228 Sim, cá não conseguimos... a CONFAP nunca entrou nisso, mas lembro-me que em Vila Nova de Gaia e 

enquanto presidente da FERLAP ainda tentei fazer uma coisa que era “À conversa com os pais”... 

 

P229 Hum, hum! 

 

R229 ... uma coisa que fizemos durante vários meses na Ludoteca, aquilo é Ludoteca? Na Ludoteca não, Mediateca 

de Lisboa, na Videoteca, Videoteca, ali em baixo no Largo do Calvário, fizemos uma parceria com o departamento de 

droga e toxicodependência, toxicodependência da Câmara, que era a Dra. qualquer coisa que na altura estava à frente 

daquilo, é pá, e levamos lá vários técnicos a falar, consultámos os pais, nunca foi uma coisa de facto muito concorrida, 

mas lembro-me que quando começou, que era um sociólogo que está no Ministério da Educação, o Ângelo Sousa foi 

muitas vezes, apareceu lá em vários debates, um… 

 

P230 Hum, hum! 
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R230 ... era “À conversa com os pais”, mas por exemplo, a federação das associações de pais de Vila Nova de Gaia 

desenvolveu escolas de pais, formalmente... 

 

P231 Hum, hum... 

 

R231 ... mas de forma formal! Tinham lá turmas de 20 e tal alunos e durante vários meses os pais durante, uma vez 

por semana, ou o que era, tinham a escola de pais!  

 

P232 Hum, hum! 

 

R232 O que é que havia? Havia muita a componente técnica e o resto era a partilha experiências dos pais, 

coordenadas, naturalmente! Tinham uma sala que a Câmara lhes deu, lhes cedeu a, num centro comercial, tinham duas 

salas, aliás que era…e numa das salas criavam um anfiteatro, um género de um auditório e onde faziam essas aulas, 

tinham os testes, pagavam os testes e tal, tinham os subsídios pedidos e tinham umas compensações…mas pouco... 

mas aquilo era uma escola de pais, que depois se fez mais uma ou outra por ai pelo país, mas a de Gaia foi o 

impulsionador dessa escola de pais! Nós da nossa parte, escola de pais não tínhamos! Mas fazíamos debates, 

seminários, porque eram, de certo modo eram acções de formação... 

 

P233 Hum, hum... 

 

R233 ... quando a gente vai falar: relações escola/família, como prevenir as drogas, como não sei o quê, isso são 

acções de formação! Porque, por um lado levamos lá técnicos competentes sobre a matéria, por outro lado estávamos 

lá pais e no fundo, era uma acção de um dia, mas era uma acção de formação, onde a gente partilhava... 

 

P234 Pois, porque uma das coisas de que se acusa muito o movimento de pais é que é o “movimento dos 

problemas” ou seja, só aparecem quando há um problema, e que as associações também sentiam muito… é 

que só faz sentido que existam quando existem problemas, quando não existem problemas o seu sentido 

quase desaparece, não é...? 

 

R234 Não, isso é… 

 

P235 Mas isso sente-se ao nível da mobilização dos pais? 

 

R235 Sente-se, claro! É evidente que quando há um problema, os pais aparecem muito mais, infelizmente! Mas isso 

tem a ver com a cultura dos pais só irem à escola quando havia problemas, não eram chamados para...  

 

P236 Pois! 
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R236 ... os pais ainda não percebem… ou os professores também não percebem que podem chamar os pais para 

dizer bem…“Então é só para me dizer isso, e tal? Pensei que você me ia dizer que há alguma coisa mal.. ” Está a ver? 

Porque antigamente os pais só iam à escola quando havia problemas! 

 

P237 Hum... 

 

R237 Porque os pais devem ir naturalmente à escola,  quando há problemas, quando não há, para fazer coisas 

boas, coisas más e fazer coisas boas, para ver coisas também coisas também (Discurso imperceptível), isto é uma 

cultura que, é pá...  

 

P238 Hum, hum! 

 

R238 …não é? 

 

P239 A conversa já foi longa, que eu estou a terminar! O que eu queria era agora saber que, em termos de 

metodologia que eu uso, cada pessoa sugere outras pessoas para serem entrevistadas, não é? Quais seriam as 

suas sugestões, tendo em conta que este trabalho também é sobre a questão da definição das politicas, e 

nomeadamente das políticas de educação sexual, que agora a moda até é chamar-lhes de educação para a 

saúde, mas pronto... 

 

R239 Já na altura eram! 

 

P240 Já na altura era! 

 

R240 A PES, a PES (Discurso imperceptível) 

 

P241 Hum, hum! Portanto, dentro das suas, das pessoas com as quais contactou ao longo do tempo, quem 

acha que valia a pena ouvir...? 

 

R241 Do movimento de pais? 

 

P242 Ou não, ou não! Não é preciso que seja do movimento de pais! Pode ser de outros parceiros! 

 

R242 Eu diria que o Ângelo de Sousa, que é uma pessoa, que é um técnico e apesar de eu achar que nalgumas 

matérias tem uma visão menos aberta do que a minha, mas era uma pessoa que valia a pena, porque ele tem muita 

experiência com as associações de pais, a Helena Dias, que foi presidente da FERLAP... 

 

P243 Hum, hum! 
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R243 ... também é uma mulher... 

 

P244 A Helena Dias está onde agora? É porque eu tenho que registar... 

 

R244 Ela saiu agora, saiu, saiu (Discurso imperceptível)... 

 

P245 Pois! 

 

R245 ... mas foi presidente da FERLAP... estas duas pessoas para já... 

 

P246 Pois! 

 

R246 Falta-me o Paulo, o Dr., o homem da APF, que é o… 

 

P247 Duarte? 

 

R247 Duarte Vilar, pá, esse homem, esse homem tem uma experiência, tem uma série de doutoramentos sobre 

(Discurso imperceptível)... 

 

P248 Hum, hum! 

 

R248 ... acho que é uma pessoa que apesar, claro que ele tem uma visão parcial da situação... 

 

P249 Hum, hum... 

 

R249 (Discurso imperceptível) Não há duvidas sobre a opinião dele, mas é um homem que lhe pode dar muito, 

muito... 

 

P250 Hum, hum... 

 

R250 ... muitas opiniões sobre isso! E olhe que ele tem uma experiência brilhante! A Helena também, o (Discurso 

imperceptível) esse também... 

 

P251 Não há assim ninguém no movimento associativo de pais particularmente interessado nestas 

matérias, não havia assim ninguém...? 

 

R251 Havia um homem... era o coronel (???) (Discurso imperceptível), que ele escreveu em 98 uns artigos muito 

confusos que demonstravam... 
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P252 Não, ou que pudesse ter participado mais nos vossos pareceres quando era isso ou não, não havia 

assim essa divisão de funções...?  

 

R252 Não, aquilo era muito colectivo…havia uma Isabel de Coimbra 

 

P253  Hum, hum. Ela ainda estará? 

 

R253 Ela ainda está no (Discurso imperceptível).  

 

P254  Hum, hum! 

 

R254 A Isabel ainda está movimento associativo… 

 

P255 De Coimbra? 

 

R255 Coimbra... 

 

P256 Pois, Coimbra! A Helena Dias para a encontrar como é que eu faço? (Risos) 

 

R256 É aqui em Lisboa, ela mora aqui perto, ela mora aqui no bairro… 

 

P257  Pois! Hum, hum! 

 

R257 Eu tenho o telefone! É pá, e depois... 

 

P258 Os outros eu consigo, agora essas duas pessoas não tenho... 

 

R258 (Discurso imperceptível) 

 

P259 ... quer dizer, posso ir pela federação de Coimbra 

 

R259 (Discurso imperceptível) o número: 91 2800272. 

 

P260 91... 

 

R260 E tem também o e-mail: helena.dias 
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P261 Ai, que ainda é melhor! É que assim as pessoas estão mais à vontade para dizer que não, por e-mail! 

helena.dias...? 

 

R261 @armail.pt, mas a Helena estou convencido que não lhe diz que não! 

 

P262 E ela conhece-me, porque eu lembro-me de ter contactado com ela na altura...! 
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