
Exmo. Sr. Rangel: 

Não sou uma figura pública como V. Exa., nem tenho um jornal que acolha as minhas opiniões. Felizmente existe 
hoje a blogosfera e os amigos para publicar o mais possível a nossa opinião; espero que esta carta chegue até si! 
Sou apenas um dos 143 000 professores deste país e um dos 100 000 que estiveram na Marcha da Indignação no 
dia 8 de Março, dia em que fui brindado com o seu artigo de opinião a que baptizou de «HOOLIGANS EM LISBOA». 

Como deve estar à espera, depois daquilo que escreveu, ou coloca uma venda nos olhos e uns tampões nos ouvidos 
ou terá de ver e ouvir os argumentos dos visados. Como quem não se sente não é filho de boa gente, e fui um dos 
seus alvos, o seu artigo merece-me uma resposta, bem ao estilo político e jornalístico, em dez breves pontos. Está 
preparado? Cá vai: 

1) A sua legitimidade para me chamar «hooligan» é a mesma que eu tenho para lhe chamar palerma, idiota e 
atrasado mental! Repito: a legitimidade é exactamente a mesma!  

2) A sua legitimidade para me chamar comunista e que o Prof. Mário Nogueira (não é Sequeira, sr. Rangel) é um 
assalariado do PCP e que tal partido alugou 600 autocarros para a manifestação, é a mesma que eu tenho para lhe 
chamar fascista, assalariado do PS e alugado por este partido para emitir estas imundas alarvidades. Repito: a 
legitimidade é exactamente a mesma!  

3) Os professores e os empregados da Lisnave são cidadãos dignos, que trabalham toda a vida para sustentar as 
suas famílias com ordenados por vezes miseráveis, não são jornalistas de segunda que andam à crava de pequenos 
tachos de ocasião, depois de fracassarem pessoal e profissionalmente à frente de grandes cadeias de televisão, com 
ordenados de rei para gastar em opulentas noitadas algarvias!  

4) A maioria dos professores que V. Exa diz ainda terem dignidade, comparando-os aos seus, somos todos nós, Sr. 
Rangel, porque somos 143 000, estavam lá 100 000, sendo que dos 43 000 que não estavam certamente 40 000 não 
estiveram apenas de corpo e os restantes 3000, ou por aí, serão os inevitáveis fundamentalistas partidários, cuja 
religião PS lhes ofusca a lucidez!  

5) V. Exa nunca pertenceu à nossa classe! V. Exa foi professor, mas universitário e, não lhe retirando mérito pela 
formação que isso permitiu, fique sabendo que ser professor universitário nada tem a ver com o que se passa nas 
nossas salas de aula, onde todas as crianças e jovens têm lugar, os bons, os maus, os educados, os mal-educados, 
os civilizados, os selvagens, os ricos, os pobres, os inteligentes, os deficientes, os meus filhos, os seus filhos… 
Enfim, não se trata de um lugar onde uma clivagem por resultados escolares, permite que tenhamos uma sala com 
20 ou 30 alunos com toda a socialização feita e a quem basta dar bibliografia e pouco mais!  

6) V. Exa ignora por completo o que o ME quer impor nas escolas e aos professores, pois isso sim, é que favorecerá 
a incultura, deseducação, a anarquia pedagógica, em que o obrigatório facilitismo formará uma geração de 
humanoides completamente ocos de valores, cultura e sabedoria; eu sou um produto do sistema que V. Exa acusa 
de iníquo e sei o que significa dignidade, respeito, admiração, ponderação, civismo, tolerância… enfim, tudo o que V. 
Exa não revela, na sua miserável crónica!  

7) Vergonha devem sentir os cidadãos portugueses de terem de levar com opiniões de jornalistas ( esses sim, é que 
são pseudo) completamente esventrados de sensatez, isenção e responsabilidade. Este artigo de V. Exa é o epíteto 
do desnorte e testemunho de um intoxicado intelecto!  

8 ) A Ministra é corajosa e determinada? Estamos de acordo. Acontece que V. Exa confunde estes conceitos com 
clareza, responsabilidades e, sobretudo, com justiça e sentido de visão estratégica para a Educação. Todos os 
grandes facínoras políticos da História eram corajosos e determinados!  

9) Todos os que V. Exa chama estúpidos e que, sendo do PSD, do PCP ou daquilo que o você quiser, apoiam e 
compreendem a causa dos professores, se o fazem por antipatia política ou oportunismo, e sei que os há, tal 
adjectivo assenta-lhes que nem uma luva; aos restantes, que são infinitamente mais, não os confunda com um 
espelho! 

10) V. Exa pertence, ou pelo menos pertenceu, a uma recente classe de portugueses, muito inferior à dos 
professores, quer em número quer em dignidade, cujo novo - riquismo aliado ao corrupto mercado da imagem, fazem 
de vós uma praga infestante para o cidadão comum, que luta todos os dias contra as dificuldades de um país minado 
por políticos fajutos e incompetentes e por um jornalismo bacoco e de algibeira, do qual V. Exa é um belo 
protagonista!  

Paulo Carvalho 


