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Nota da Direcção

O Diário de Coimbra, que neste processo agiu com toda a boa-fé, confiando nos seus leitores como sempre faz, lamenta profundamente o sucedido e saberá retirar daí as
suas ilações. Pedindo desculpa ao Professor Paulo Carvalho e aos leitores por este plágio, publicamos na íntegra o texto original.

A Rua da Manutenção

Militar, em Coimbra, conti-

nuava fechada ao trânsito

na sequência da derrocada

de um muro, que arrastou

consigo um parque infantil.

20
A Assembleia Municipal de

Coimbra entendeu alertar

os Serviços Municipalizados

de Transportes Urbanos

para passarem a assegurar

transportes às populações de

sete freguesias da margem

direita do Rio Mondego.

30
O ministro das Finanças e

Plano, Vítor Constâncio,

assegurou na Assembleia

da República que o Governo

português não estava dis-

posto a aceitar um qualquer

acordo com o Fundo Mone-

tário Internacional.

40
O governador civil de Coim-

bra, Horácio de Moura,

revelou apoiar todas as dili-

gências junto do Governo

para que Coimbra fosse

dotada de um hospital civil.

50
A Associação Humanitária

dos Bombeiros Voluntários

de Coimbra completou 69

anos de existência.

60
A população da Chamusca

da Beira continuava alar-

mada face à grave ameaça

que pesava sobre os manan-

ciais de água que abaste-

ciam a povoação.

70
O Diário de Coimbra não se

publicou nesta data.
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Leitor, escreva-nos. Sugira ou reclame, nós somos o seu porta-voz. Damos também voz pública as minorias. As cartas para publicação na secção Fala o
Leitor devem ser assinadas em conformidade com o bilhete de identidade, cuja fotocópia deve ser junta. Deve ser enviada a identificação completa do autor, morada e número
de telefone. As cartas não deverão exceder uma página A4 e poderão ser resumidas pelo jornal sempre que o julgar conveniente. As cartas não serão devolvidas

A Constatação
de um Facto
Como Queremos
ser Unidos se
nos Enganamos
Uns aos Outros

Senhor Director › A minha primei-
ra palavra é para pedir desculpas a
todos os leitores do Diário de Coim-
bra, e a Vª Exª, que publicou a minha,
minha? carta de indignação no passa-
do Domingo dia 16 de Março.

Passemos aos factos:
Perante artigo ofensivo aos pro-

fessores de autoria do senhor Emí-
dio Rangel, e em conversa de escola
com um colega, resolvemos elabo-
rar um artigo resposta ao dito se-
nhor Emídio. No dia seguinte, fui
confrontado com um artigo elabo-
rado pelo meu colega que me disse
“Eh pá, concordas com isto? elabo-
rei-o esta noite agora tu corrige, e se
tiveres alguma ideia acrescenta”. A
que eu respondi após leitura mais

ou menos atenta: olha lá, o artigo
tem aqui algumas coisas que não
concordo, e que vou suprimir e vou
alterar algumas ideias de que eu não
gosto, e adaptá-las, e depois irei ver
se consigo publicá-lo. A que me res-
pondeu Ok, eu também vou ver se o
coloco na Net como to entreguei,
nunca em tempo algum me passou
pela cabeça estar a fazer algo que
conscientemente reprovo.

Confiei em excesso (não há ex-
cesso quando se confia) no meu
colega. Eis que passados cerca de
10 dias sou confrontado com um
telefonema de um outro colega
Professor Paulo Carvalho, a quem
peço desde já desculpas, ACUSAN-
DO-ME de que plagiei o seu artigo

a partir de um blog de sua autoria.
Fui ao seu blog e confrontei o seu
artigo na íntegra com o pretenso
meu artigo, de facto, o alinhamen-
to do texto não sendo igual porque
muito foi mudado e suprimido
pois o facto é que, o texto que de
início me foi apresentado pelo
meu colega (que afinal era de auto-
ria do Paulo Carvalho), foi por
mim alterado, por não concordar
com a primeira versão, a verdade é
que segue um mesmo raciocínio, e
uma mesma crítica. Assim reco-
mendo a todos os colegas que quei-
ram um dia enviar um texto de
opinião mandem-no mas, como
produto da vossa reflexão pessoal e
não aceitem colaborações de cir-

cunstância a que, e no meu caso, se
aplica e bem o velho ditado “Quan-
do a esmola é grande até o Santo
desconfia”. Aplicando-se a este
caso (e não sendo santo) não des-
confiei e não desconfiando, cometi
inconscientemente um acto que
não aprovo de todo.

MMeessttrree  AAnnsseellmmoo  CCaassiimmiirroo

RRaammooss  GGoonnççaallvveess

Militante do Partido Socialista

Vereador do Partido Socialista

na Câmara Municipal

de Pampilhosa da Serra

Professor do Quadro

de Nomeação Definitiva

Carta aberta a
Emídio Rangel

Exmo. Sr. Rangel :
Não sou uma figura pública co-

mo V. Exa., nem tenho um jornal

que acolha as minhas opiniões. Feliz-

mente 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 pro-

fessores deste país e um dos 100.000

que estiveram na Marcha da Indig-

nação no dia 8 de Março, dia em que

fui brindado com o seu artigo de opi-

nião a que baptizou de «HOOLI-

GANS 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 prepara-

do? Cá vai:

1) A sua legitimidade para me cha-

mar «hooligan» é a mesma que eu

tenho para lhe chamar palerma, idio-

ta e atrasado mental! Repito: a legiti-

midade é exactamente a mesma!

2) A sua legitimidade para me

chamar comunista e que o Prof. Má-

rio Nogueira (não é Sequeira, sr. Ran-

gel) 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, assa-

lariado do PS e alugado por este parti-

do para emitir estas imundas alarvi-

dades. Repito: a legitimidade é exac-

tamente a mesma!

3) Os professores e os emprega-

dos da Lisnave são cidadãos dignos,

que trabalham toda a vida para sus-

tentar as suas famílias com ordena-

dos por vezes miseráveis, não são

jornalistas de segunda que andam à

crava de pequenos tachos de oca-

sião, 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 cer-

tamente 40.000 não estiveram ape-

nas de corpo e os restantes 3.000, ou

por aí, serão os inevitáveis funda-

mentalistas partidários, cuja religião

PS lhes ofusca a lucidez!

5) V. Exa nunca pertenceu à nossa

classe! V. Exa foi professor, mas uni-

versitário e, não lhe retirando mérito

pela formação que isso permitiu,

fique sabendo que ser professor uni-

versitário 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 inte-

ligentes, os deficientes, os meus

filhos, os seus filhos… Enfim, não se

trata de um lugar onde uma cliva-

gem por resultados escolares, permi-

te 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, deseduca-

ção, a anarquia pedagógica, em que

o obrigatório facilitismo formará

uma geração de humanoides com-

pletamente ocos de valores, cultura

e sabedoria; eu sou um produto do

sistema que V. Exa acusa de iníquo

e sei o que significa dignidade, res-

peito, admiração, ponderação,

civismo, tolerância… enfim, tudo o

que V. Exa não revela, na sua mise-

rável crónica!

7) Vergonha devem sentir os cida-

dãos portugueses de terem de levar

com opiniões de jornalistas (esses

sim, é que são pseudo) completa-

mente esventrados de sensatez, isen-

ção e responsabilidade. Este artigo de

V. Exa é o epíteto do desnorte e teste-

munho de um intoxicado intelecto!

8 ) A Ministra é corajosa e deter-

minada? Estamos de acordo. Acon-

tece que V. Exa confunde estes con-

ceitos com clareza, responsabilida-

des e, sobretudo, com justiça e senti-

do de visão estratégica para a Educa-

ção. Todos os grandes facínoras po-

líticos 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 confun-

da com um espelho!

10) V. Exa pertence, ou pelo me-

nos 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 ima-

gem, fazem de vós uma praga infes-

tante para o cidadão comum, que

luta todos os dias contra as dificulda-

des 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!

PPaauulloo  CCaarrvvaallhhoo


