
Prós e Contras - o que ficou por dizer... 
 
Duas horas de um programa dedicado à Educação, ademais maioritariamente preenchido pelas vozes 
da Ministra da Educação, uma sua amiga e amigo, e sindicato dos professores, deixa pouco tempo 
para um deputado, um académico e sobretudo um representante das escolas privadas e um pai, em 
nome de muitos pais, dizerem tudo o que deviam aos presentes e a mais de dois milhões de 
portugueses. 
À Senhora Ministra Isabel Alçada ficou muita coisa por dizer: que o Estado durante muitos anos 
estimulou a criação (ou a associação) de muitas escolas privadas, integrando-as na rede “pública” de 
ensino, dotando o sector particular e cooperativo de um quadro normativo que lhe dava consistência e 
estabilidade; que pressionou estas escolas a possuírem um quadro docente próprio, pouco se 
importando agora com o futuro incerto de muitos desses professores; que, entretanto, às vezes à 
socapa, o Estado ia construindo novas escolas, sem necessidade, normalmente por interesses 
partidários ou ideológicos, contrariando a lei vigente; que nos últimos anos se tem procedido à 
requalificação de largas dezenas de escolas estatais (até atingir as três centenas!), ampliando, sem 
necessidade, a sua lotação, ficando as escolas incumbidas de pagar uma renda anual à Parque Escolar 
na ordem dos 500 mil euros; que estas novas salas de aula desnecessárias vão justificar os cortes 
drásticos nas turmas abrangidas pelos contratos de associação, numa atitude inqualificável num 
Estado de direito; que o Governo só defende a “escola pública”, isto é, a “estatal”, quando devia 
defender todas as escolas, independentemente da propriedade; que continua a comparar os custos 
actuais das escolas privadas com os custos previsionais das escolas estatais, confundindo e 
enganando deliberadamente os cidadãos. 
Ao Senhor “Secretário de Estado” da FENPROF, Mário Nogueira, ficou por dizer que: deve defender 
todos os professores, independentemente da escola onde leccionam, pois é para isso que os 
associados pagam quotas; deve falar com alguma contenção, pois o líder histórico deste sindicato e 
outros antigos dirigentes regionais pertencem hoje ao quadro docente de escolas privadas… 
Ao Presidente da CONFAP, Albino Almeida, ficou por dizer que: os pais querem escolas “boas” em 
todos os aspectos, pouco se importando se elas são estatais ou privadas; os pais têm o direito de 
escolher a escola para os seus filhos e esta liberdade efectiva de escolha existia, até agora, nas 
cidades de Coimbra, Leiria e Viseu, precisamente aquelas que, lamentavelmente, estão a ser mais 
alvo das suas críticas; em Coimbra, por exemplo, há 9 anos, um aluno na escola com contrato de 
associação custava ao Estado metade do custo correspondente na escola estatal, tal como ele se 
recorda (pois Albino Almeida foi uma das pessoas que fez a apresentação do meu livro O Ensino 
Privado, que contém este estudo). 
À Directora do Colégio Moderno, Isabel Soares, ficou por dizer que: não se entende o seu papel 
naquele debate (esteve presente para apoiar a ministra e o Partido Socialista?); devia respeitar e 
aceitar a existência de escolas privadas que pretendem acolher todo o género de alunos, os pobres e 
os ricos, tal como estas escolas respeitam as escolas privadas que optam por seleccionar os alunos, 
acessíveis apenas a quem pode pagar propinas; uma escola aberta a todos, tal como qualquer escola 
estatal, só sobrevive com o financiamento estatal, visto não como um favor, mas sim uma obrigação 
do Estado. 
À RTP, ficou por dizer que: a situação do ensino privado em geral e das escolas com contrato de 
associação, em particular, exigiriam um programa só dedicado a este tema; o debate deveria ser 
alargado a outros intervenientes, designadamente à associação dos professores do ensino privado; é 
lamentável que só tenha havido lugar no auditório para cerca de duas dezenas de convidados (apenas 
metade dos quais para gente afecta ao ensino privado), enquanto os restantes lugares disponíveis 
eram ocupados por uma centena de figurantes… 
Dizendo-se (mais) estas coisas, talvez os portugueses ficassem melhor esclarecidos e entendessem o 
plano maquiavélico que está subjacente a estas medidas populistas e monopolistas levadas a cabo por 
um Governo que tanto diz defender a liberdade. 
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