
 REUNIÃO CALDAS DA RAINHA 09.02.08 - MOVIMENTO PROFS. EM LUTA  

Caros colegas e amigos, 

Pois é! No final deste lindo dia de Inverno, envio-vos este mail para 
vos dizer que estive hoje nas Caldas da Rainha, na reunião 
agendada para defesa da dignidade da carreira docente.... 

De facto, espantei-me que quase do nada (este movimento partiu 
da blogosfera, e da amizade de 3 antigos colegas nossos....) 
estiveram presentes 85 Prof.s  vindo de diferentes pontos do País, 
nomeadamente, Barcelos, Famalicão, Barreiro, Leiria, Caldas da 
Rainha, Sintra, Amadora, Ramada, Lisboa, Caneças....e eu, de 
MONTELAVAR..... 

Resumidamente o que se passou: 

1.Foi explicado como começou este movimento, que tem 
cerca de 1 mês, e o que se passou entretanto, 
nomeadamente, a "cisão" do Estoril....(as 3 colegas que 
estiveram na reunião do Estoril, na passada 4ª feira, sabem 
do que falo.....); 

2.Foi claro que os presentes condenam as actuais 
políticas do ME e do Governo na área da Educação, e de 
como as mesmas são totalmente atentatórias da nossa 
dignidade profissional: diferentes intervenções mostraram o 
estado de indignação, descrença e desmotivação dos Profs; 

3.Foi claro que os presentes contestam as políticas dos 
diferentes Sindicatos os quais mais não fazem do que 
defender interesses próprios esquecendo-se de que 
poderiam e deveriam ser os aglutinadores da revolta dos 
Professores contra a situação que todos estamos a viver; 

4.Foi claro, e como consequência do ponto anterior, que não 
reconhecem que os Sindicatos sejam capazes de 
expressarem o sentimento de frustração e revolta vivido 
diariamente pelos Profs.; 

5.Foi claro que em muitas Escolas o MEDO impera: nuns 
casos, via Comissões Executivas, as quais mais não, são do 
que elos de transmissão da Sra. Ministra e dos seus 
Secretários de Estado; noutros, porque o estado de 



desorientação geral é de tal ordem, que se cria nas Escolas 
uma dinâmica de discussão por horas intermináveis, aquilo 
que nos querem impor, sem sermos capazes de nos reunir e 
dizer que pura e simplesmente, não aceitamos o que é 
claramente indigno; 

6.Foi claro que NÃO QUEREMOS PEDIR PARA ADIAR 
ISTO OU AQUILO; 

7.Foi claro que não merece a pena perder tempo e gastar 
energias a discutir grandes questões filosóficas, 
enquanto o ME impõe o que quer para poupar milhares 
de euros à nossa custa 

8.Foi claro que BASTA DE CARPIR MÁGOAS 
DIARIAMENTE nas salas de Profs. o que não nos leva a 
lado nenhum; 

9.Foi claro que HÁ QUE AGIR RAPIDAMENTE, e tomar 
posições e medidas que levem à defesa da nossa dignidade; 

10.Foi claro que há que aprovar UMA ORGANIZAÇÃO 
NACIONAL DE PROFESSORES, que remeta para o 
caixote do lixo da História o ECD, a avaliação do 
desempenho nos moldes propostos, a gestão das 
Escolas, etc....etc....e que lute pelo papel central dos 
Profs. no sistema de ensino; 

11.Foi claroque a tarefa é enorme e só terá êxito se formos 
cada vez mais, e se, nesta altura do campeonato, 
percebermos que para termos sucesso, teremos que 
abdicar do marasmo em que caímos, e teremos que nos 
unir, sem partidarismos, nem clubismos de qualquer 
espécie, para defendermos a carreira docente; 

12.Em Anexo, segue a Proposta aprovada por 
UNANIMIDADE, sem abstenções, e que consagra a 
realização da ASSEMBLEIA-GERAL para criação de UMA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFESSORES, a qual terá 
lugar nas CALDAS DA RAINHA, no próximo dia 23.02.08, 
em local e hora ainda a anunciar; 

13.Até lá, via mails, todos os que queiram PARTICIPAR, 
CONTRIBUIR, na redacção dos ESTATUTOS, 



PROGRAMA DE ACÇÃO, DECLARAÇÃO DE PRINCIPIOS, 
poderão fazê-lo, embora tenham ficado alguns colegas 
encarregues dessa tarefa; 

14.Será criado um BLOG, para dar conhecimento deste 
MOVIMENTO, e acima de tudo alargá-lo o mais possível, 
chamando para a LUTA, o maior número de PROF.s, que 
seja possível; 

15.DIA 23.02.08, teremos que MUITOS, mas mesmo 
MUITOS, se queremos fazer algo....se queremos 
continuar a ser velhos do RESTELO, então não valerá a 
pena nada disto...... 

�Espero pois ter-vos informado do que se passou 
no essencial nesta reunião.... 

�Espero ainda que dia 23.02.08, me acompanhem e 
agendem esta importante reunião nas CALDAS DA 
RAINHA.... 

�Organizem-se com os maridos, as mulheres, os 
filhos, as filhas, os namorados, as namoradas, as 
mães, os pais, os piriquitos, os cães, os gatos...... 

�Espero também que DIVULGUEM este mail, pelo 
maior número de PROFS. que conheçam nos 4 
cantos deste País triste, para que o marasmo dê 
lugar a um GRANDE MOVIMENTO DE LUTA pela 
DEFESA DA NOSSA DIGNIDADE E DA NOSSA 
PROFISSÃO!!!! 

�Temos rapidamente que alargar e ganhar 
apoiantes para que consigamos alguma coisa....... 

Sempre que tenha novidades, comunicarei e reenviarei mails 
relacionados...... 

Bjs e abraços  

José António Farinha 

"Professorzeco" que quer voltar a ser PROFESSOR - EB23 Dr. RUI GRÁCIO - 

MONTELAVAR 



NOTA:  

A)Reenvio o MANIFESTO que originou este MOVIMENTO, e que contribui, em 

conjunto com outros apontamentos em Blogs, e outros mails, que a reunião de 

hoje se realizasse..... 

B)O mail de contacto se pretenderem alguma informação deste MOVIMENTO, e 

não quiserem falar directamente comigo, é  

profsemluta@hotmail.com (atentem que a 
leitura deste endereço poderá ser feita de 
duas maneiras....cabe a cada um de nós 
dizer se a maneira correcta é PROFs em 
LUTA, ou PROF.s SEM LUTA.....) 
C)Para os mais DINOSSAUROS, assim como eu, será que CALDAS DA RAINHA 

não vos diz NADA????? VÁ LÁ PUXEM PELA MEMÓRIA......Pois é, pode ser um 

bom presságio..... 

Venham mais cinco  
Duma assentada  
Que eu pago já  

Do branco ou tinto  
Se o velho estica  
Eu fico por cá 

(...) 

A gente ajuda  
Havemos de ser mais  

Eu bem sei  
Mas há quem queira  



Deitar abaixo  
O que eu levantei 

(...) 

Não me obriguem  
A vir para a rua  

Gritar  
Que é já tempo  

D'embalar a trouxa  
E zarpar 

(...) 

 


