
Declaração de interesses: 
 
Para ser claro na expetativa de defesa face aos ataques pessoais nojentos e vis 
que hão-de vir e os que já começaram. 

1. Sou professor do ensino público (lecciono há 20 anos) e trabalho em Vila Praia 
de Âncora.  

2. Se passar a haver 3º ciclo nessa escola pública (que não há, hoje, por via do 
monopólio privado ilegítimo que explico aqui) não terei nenhuma vantagem 
pessoal com isso (sou professor do 2º ciclo). O meu lugar de quadro nessa 
escola está sempre garantido, desde que haja alunos do 2º ciclo, e ainda que, 
por falta de alunos, o perdesse, sempre teria lugar em sítio para mim aceitável 
nas redondezas (estudei, ainda estudo e trabalhei bastante para ter essa 
segurança).  

3. Já trabalhei no setor privado, e fora do ensino e, por isso já “parasitei” fora do 
setor público. Já lecionei anos numa escola privada, sem contrato de 
associação, onde os pais pagavam para ter lá os filhos. Adorei a experiência e 
não tenho, por isso, preconceitos de que uns são melhores que os outros. 
Afirmar a diferença não precisa disso. E muito menos de chamar madraços ou 
coisas piores aos professores do setor público. 

4. Não digo, nem poderia dizer, por conhecimento superficial, que a Ancorensis é 
melhor ou pior que outra qualquer escola. Mas não é isso que aqui se discute. 
Já colaborei voluntariamente em atividades culturais com essa escola e nada 
me move contra os seus profissionais e até contra os seus donos.  

5. Por mim, desde que seja mesmo privada, e quem lá andar pague por si o que 
de lá recebe (e não seja o contribuinte… e até pareço um neo-liberal a falar) 
nada tenho contra a sua existência. Aliás, até acho bem que haja concorrência.  

6. Mas concorrência é coisa diferente de um monopólio em que se traduz a 
proibição atual de existir 3º ciclo na escola pública. 

7. A questão não é, por isso, pessoal é de princípio. 

8. Para não virem alguns neófitos bairristas atirar-me à cara desamor pela terra, 
onde passei largos anos de vida, trabalho e de que gosto muito, tendo cá 
muitos amigos, recordo só que estou a defender a escola pública e a 
comunidade educativa da escola herdeira daquela onde trabalhou a minha 
bisavó (com direito a nome de rua nessa terra, bem perto das escolas), o meu 
bisavô (que muito lutou para a sua elevação a Vila), as minhas tias-avós (lá 
professoras décadas) ou onde estudaram o meu avô e os meus 4 tios-avôs 
(que lá cresceram).  

Uma escola que é exemplo daquelas escolas públicas em que o dono é o 
povo português que, mesmo tendo a infelicidade de escolher políticos 
pouco corajosos, não pode ver assim a sua escolha, limitada e privatizada, 
por estes decisores acharem que se podem entregar e deixar capturar por 
interesses privados, que nada tem a ver com o real interesse da 
comunidade. 


