
CONFAP - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS 
Rua Carlos José Barreiros, N.° 16 Cave 
1000-088 LISBOA 
 

Tel.: 218 471 978  -  Fax: 218 471 980 
E-mail: geral@confap.pt 
Site: www.confap.pt 

COMUNICADO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO DE PAIS 

 

Hoje, dia 25 de Abril, comemora-se o dia em que uma pretensa maioria, que governou o País 

durante 48 anos, foi deposta. Como se provou não é pelo facto de que quem detém o poder e os 

instrumentos de poder, seja detentor da razão. 

Assim, simbolicamente dirijo-me neste dia, ao Movimento Associativo de Pais. 

Durante este conturbado processo evitei pronunciar-me, tendo-o feito somente porque era 

necessário esclarecer o MAP sobre todo este processo eleitoral. 

Sim, porque é do processo eleitoral que se trata e de quem apoia quem! 

Enquanto Presidente da CONFAP, legitimamente eleita representei e, continuo a representar a 

instituição de uma forma que considero digna. 

No entanto, já não se poderá dizer o mesmo, de alguns membros que constituem o actual Conselho 

Executivo e Estruturas do MAP, que ao longo deste processo e, num imenso afã de produção 

escrita, enveredaram por caminhos que em nada dignificam os lugares que ocupam. 

Seguramente, o MAP sabe a que textos me refiro e quem os produziu… 

Caras Companheiras e Caros Companheiros: 

Não tenho nem nunca tive medo da verdade! 

Não posso é pactuar mais com inverdades… 

Vamos então falar claro e não estando a verdade de um só lado, permitam-me dar-vos a conhecer 

o que na realidade se passou e se está a passar e, se algumas dúvidas vos restarem, podem sempre 

solicitar documentos comprovativos dos factos que vos vou relatar. 

Provavelmente, tal como tem vindo a acontecer comigo e com outras estruturas do MAP, ser-vos-

ão recusados… 

Neste processo não podem existir lapsos de tempo e sendo assim, comecemos por onde todas as 

coisas começam: pelo princípio! 
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1. Em início de mandato e, à semelhança de anos anteriores, ficou o secretário da CONFAP, 

engenheiro Norberto Correia responsável pela organização administrativa e de elucidar as 

associadas quando os assuntos se referissem à educação pré-escolar e ao 1º ciclo. 

Mas, a partir da reunião do dia 17 de Junho de 2006 deixou o mesmo de comparecer e de 

responder às solicitações dos elementos do Conselho Executivo e das Associações de Pais, 

regressando para a reunião do dia 13 de Janeiro de 2007. Reunião esta, que decidiria pela 

apresentação ou não de uma candidatura do CE, tendo como 1º subscritor Paulo Gomes da 

Costa; 

As competências tinham entretanto passado (face à sua ausência) para a Sra. Vice-

presidente e para mim. 

2. O denominado “departamento financeiro” ficou sob a tutela do Sr. Tesoureiro Francisco 

Oliveira. 

Ao longo de 2006 e, apesar de lhe ter solicitado por várias vezes – por uma questão de 

transparência – o acesso a uma das duas password's (pois ele possuía as duas) necessárias 

para aceder e ter informações financeiras da CONFAP, via Internet, a mesma só me foi 

disponibilizada, via e-mail, em Setembro. Esteve pois a movimentação da conta, via 

Internet, até Setembro, sob a tutela exclusiva do Sr. Francisco Oliveira; 

A partir de Setembro ficaram as password´s na posse do Sr. Francisco Oliveira e da Sra. 

Vice-presidente Emília Bigotte que continuam a recusar-me o acesso aos documentos 

financeiros o que me obrigou a uma clarificação da situação. 

Sempre que solicitava documentos financeiros ou pedia esclarecimentos, a minha atitude 

era considerada pelo próprio como uma afronta e uma desconfiança à sua pessoa, 

pressionando e recusando os dados, culminando com um pedido de demissão; 

Esta sua atitude sistemática ao longo do mandato, mais as informações financeiras por si 

transmitidas em sede de Conselho Executivo e Consultivo, aliadas ao que foi proferido pelo 

anterior Presidente do Conselho Fiscal em Santa Maria da Feira e na Assembleia Geral de 

Braga, levaram-me a propor ao Conselho Executivo, uma auditoria aos últimos quatros 

mandatos da CONFAP; 

Esta proposta foi recusada pois, segundo o Sr. Filipe Milheiro, vogal do Conselho Executivo 

traria custos avultados à CONFAP. 
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Relembro as companheiras e os companheiros que a última auditoria interna esteve a 

cargo do Sr. Francisco Oliveira. 

3- Após a divisão dos intitulados pelouros e representações, competia-me também o despacho 

da correspondência assim como a verificação do normal funcionamento dos serviços 

administrativos (este ultimo após a ausência do Sr. Secretário Norberto Correia); 

Ora, em Novembro, propôs a Sra. Vice-presidente, Emília Bigotte que toda a 

correspondência passasse para ela, encaminhando-a depois para o elemento do Conselho 

Executivo de cuja área era responsável e a gestão dos convites assim como toda a 

correspondência que fosse dirigida à Presidente deveria ser-me encaminhada; 

Sendo responsável pelo tratamento de assuntos referentes aos 2º / 3º ciclos e ensino especial 

e até à data nada me ter sido enviado, deduzo que não existem problemas nesta área… 

Após Fevereiro e por decisão de cinco membros do Conselho Executivo da qual me deram 

conhecimento, passaram as competências que me estavam atribuídas para uma comissão 

criada para o efeito e constituída pela Sra. Emília Bigotte, Sr. Francisco Oliveira e por mim. 

Contudo, como dizia Zeca Afonso, desaparecido à 20 anos “A responsabilidade é agora”, e eu 

assumo a minha enquanto Presidente do Conselho Executivo da CONFAP. 

Assumo-a como sempre o fiz no passado e no presente, enquanto cidadã de um país democrático 

que me proporciona o direito de optar e escolher. 

Não posso aceitar, assim como vós companheiras e companheiros não o aceitaríeis, ser penalizada, 

excluída, pelo simples facto de não apoiar a lista por eles apoiada; 

Este tipo de atitudes era típico de quem era detentor do poder em 24 de Abril de 1974. 

A Sra. Vice-presidente e alguns membros do Conselho Executivo não podem continuar nesta saga. 

È a altura de cada um assumir a sua responsabilidade: 

- A Sra. Vice-presidente a de se ter recusado a ser Presidente da CONFAP quando contava 

com todo o apoio do Conselho Executivo para o ser (o meu como sua principal apoiante), 

excepto o do Sr. Fernando Mack, da Federação do Porto, propondo antes apresentar-se como 

Vice-presidente numa lista a apresentar pelo Sr. Albino Almeida; 
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- Os outros membros do Conselho Executivo que apoiaram e constituíram a lista B, deverão de 

uma vez por todas assumir que as questões que levantam assentam unicamente nos factos de 

serem oponentes à lista à qual eu aderi e do Sr. Fernando Gomes, Presidente da MAG ter 

anulado à margem dos Estatutos um processo democrático eleitoral e cujo silêncio 

envergonhado a que se remeteu demonstra a sua incomodidade. 

Assumam todos os órgãos sociais da Confederação a sua responsabilidade porque eu desde o início 

assumi a minha a minha. 

Numa altura da vida educativa em que mais do que nunca, é necessária uma reflexão séria sobre 

a vida dos alunos e a participação dos pais não é com atitudes de manietação da Presidente que se 

consegue chegar a posições de conjunto e consenso e que permitam defender os alunos e os pais 

como sempre o fiz e continuarei a fazer ao longo mandato! 

E porque tudo o que aqui foi explanado consta de actas do Conselho Executivo, que qualquer 

associado da CONFAP tem o direito de conhecer, podendo para o efeito ser as mesmas solicitadas à 

CONFAP, deixo o desafio de o fazerem a fim de que a verdade seja conhecida. 

 

Maria José parente Viseu 

Presidente do Conselho Executivo da CONFAP 

 

Lamego, 25 de Abril de 2007 

 


