
SOLICITO, QUE ESTA CARTA ABERTA AO SR. PRESIDENTE DA MESA DA 

ASSEMBLEIA GERAL DA CONFAP, SEJA POR ESTE LIDA NA ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 16 DE JUNHO DE 2007 

 

 

 

CARTA ABERTA AO 

SR. PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DA CONFAP 

 

PELA REPOSIÇÃO DA VERDADE 

 

 

Ex.mo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

Apraz-me verificar que a tão proclamada independência entre os órgãos, contínua a 

ser para V.a Ex.a um mero acto de retórica. 

 

Como V.a Ex.a afirma é obvio que um e-mail dirigido ao Sr. Secretário do Conselho 

Executivo da CONFAP deverá ser por ele respondido. 

 

Também é para mim obvio as razões que o levaram a si Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral a fazê-lo: é V.a Ex.a o único responsável pelo actual momento da 

confederação, razão pela qual assume as “dores” dos outros que não fizeram senão 

seguir os seus conselhos e as suas sugestões. 

 

É obvio para todos nos que V.a Ex.a se julga o detentor da verdade e se os 

acontecimentos não lhe são favoráveis, por manifesta incompetência e sistemático 

erro do outro lado (leia-se ex-lista candidata liderada pelo Sr. Albino Almeida ex-

Presidente da CONFAP), poderá sempre V.a Ex.a, pelo poder que lhe é auferido 

anular / Convocar / anular Assembleias. 

 

Permita-me no entanto um pequeno reparo: se V.a Ex.a não se revê nos actuais 

Estatutos da CONFAP, e disso deu conhecimento ao MAP, porque continua 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ou porque não convocou uma Assembleia 

Geral Extraordinária para os alterar? 

 



Continuando a pensar que é o detentor da verdade, deveria no mínimo ter 

verificado se o que escreveu era coerente e verdadeiro e não uma mera 

interpretação pessoal que no caso concreto é falsa. 

 

Ainda bem que existe a língua portuguesa na qual eu me exprimi e escrevi! 

 

Tendo eu enviado o e-mail ao Sr. Secretário da CONFAP, as 21h17m do dia 1 de 

Junho de 2007 e a sua resposta surgir às 13h27m do dia 2 de Junho de 2007, 

deveria ter tido V.a Ex.a, no mínimo, o cuidado na análise das frases, o que me 

teria evitado agora chamar-lhe a atenção para mais uma interpretação pessoal que 

não se encontra redigida da forma como a interpretou. 

 

Se disso duvidar, poderá sempre solicitar ajuda para a dita interpretação a 

elementos do Movimento Associativo licenciados em educação. 

 

À semelhança de outros, continua V.a Ex.a a considerar-se o “centro do mundo” e 

por isso, sempre que aparece uma referência ao Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral e Eleitoral, assume-a como um ”ataque” pessoal sem verificar se trata 

efectivamente de um ataque. 

 

A não ser, claro está, que seja V.a Ex.a quem esteja a orientar o Sr. Secretário do 

Conselho Executivo da CONFAP, o Eng. Norberto Correia, o Sr. Francisco Oliveira e 

os outros elementos dos Órgãos Sociais sob a forma de como, quando e a quem 

devem responder e disponibilizar informações. 

 

Refere V.a Ex.a uma resposta ao companheiro Paulo Gomes da Costa. Esqueceu-se 

é de dizer que o mesmo (quando digo mesmo, refiro-me ao e-mail) foi enviado a 

todos os membros dos Órgãos Sociais da Confederação e por isso, mereceu a 

minha resposta. 

 

No seu ponto três confirma V.a Ex.a que não conhecia o teor do e-mail 1, do dia 20 

de Maio de 2007, pois ele é pessoal entre si e o Sr. Francisco Oliveira. Sugeria pois 

que clarificasse a sua frase “a presidente não conhecia mas não se coíbe de fazer a 

acusação”. A que acusação se refere? Caso não tenha compreendido eu reportei-me 

aos dois e-mail’s do dia 21 de Maio que me foram enviados por V.a Ex.a, baseando-

se as minhas afirmações nestes e-mail’s. 

 



Nos pontos quatro e cinco deturpa V.a Ex.a o que está por mim escrito. Não afirmei 

que o Sr. Secretário do Conselho Executivo não respondeu às suas solicitações. 

Transcrevo o que afirmei: “da resposta obtida do Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral solicitei-lhe alguns esclarecimentos que até a data, V.a Ex.a ainda 

não me enviou”. 

 

Ora, como eu me dirijo ao Sr. Norberto Correia, Secretário do Conselho Executivo 

da CONFAP os esclarecimentos são por mim pedidos ao mesmo e aos quais ele não 

me respondeu. 

 

No ponto seis invoca V.a Ex.a que a criação de condições financeiras consistem 

num cheque para fundo de maneio no valor de mil duzentos e cinquenta euros 

1250 €). Significa essa sua afirmação que o custo do envio de correspondência se 

situa nesse valor? Se não, não será mais lógico e transparente existir um cheque 

endossado aos CTT no valor do envio da correspondência e um outro em valor 

considerado necessário para as pequeníssimas despesas pagas por caixa? 

 

Ex.mo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral: 

 

Solicitei-lhe que repensasse a data agendada por motivos vários sendo todos eles 

do seu conhecimento ou não o sendo deveriam ser. 

 

Porque não o fez não ficaria bem com a minha consciência senão o questionasse: 

esta escolha de data foi propositada? 

 

Tratando-se de uma escolha pessoal como me respondeu, não deveria no mínimo a 

mesma ter sido consensualizada em termos de data local e custos, senão comigo 

pelo menos com os outros elementos do Conselho Executivo que sempre o 

apoiaram? 

 

É que, tal com todo o MAP, desconheço a posição dos outros elementos do 

Conselho Executivo. 

 

Realizando V.a Ex.a como parece que o vai fazer a Assembleia Geral Extraordinária 

no dia 16 de Junho, estou convicta de que no ponto três, análise do actual 

momento da CONFAP, irá apresentar ao MAP aí presente, a carta de demissão do 

Sr. Francisco Oliveira que lhe foi entregue pelo próprio no dia 3 de Fevereiro de 

2007, conforme consta da acta cujo extracto anexo. 



Seguramente terão todos a oportunidade de debater esta demissão e o porquê da 

ocultação da mesma por parte de V.a Ex.a. 

 

Poderão também abordar a demissão em Conselho Executivo do Dr. Filipe Milheiro, 

que se readmitiu por e-mail, após V.a Ex.a ter anulado o processo eleitoral e cujo 

extracto de acta também anexo. 

 

Se me permite mais uma sugestão poderá abordar neste mesmo ponto os vários 

processos que decorrem na justiça contra membros ou ex-membros da CONFAP. 

 

Quanto a mim garanto-lhe que, um fui eu que o fiz por difamação e como sempre 

foi minha postura ao longo de todos estes anos, identifiquei-me ao contrário do que 

outros fizeram, escondendo-se cobardemente atrás de blogs ou sítios na Internet. 

 

Estou certa que concordará V.a Ex.a comigo quando afirmo que quem difama e se 

esconde cobardemente deve ser banido do Movimento Associativo. 

 

Poderá também abordar, caso me permita a sugestão, verificar da urgência que 

levou cinco elementos do Conselho Executivo (dois com pedido de demissão) a 

encontrarem-se no mês de Março por duas vezes, sem convocatória. Por mim 

convocado o Conselho Executivo reuniu no dia 15 de Março, com uma ordem de 

trabalhos por mim elaborada para decidir sobre assuntos urgentes. 

 

Marcaram após esta reunião um encontro para o dia 17 de Março de 2007 em 

Lisboa e outro no mesmo local no dia 31 de Março de 2007. 

 

Este último encontro deve ter tido quanto a mim, um duplo objectivo: o primeiro 

pagamento da deslocação pela CONFAP; o segundo a presença no seminário da 

FERSAP. Isto porque o dito encontro só se realizou no período da manhã, pois da 

parte da tarde alguns destes membros estavam no seminário promovido pela 

FERSAP, cujo Presidente é o Dr. António Amaral, candidato a Vice-Presidente na 

proposta de lista B liderada que foi pelo Dr. Albino Almeida, também orador no dito 

seminário. 

 

Também poderão abordar o facto da apresentação de despesas por parte do Sr. 

José Manuel Barros, quando o mesmo afirma, conforme já enviei ao Movimento 

Associativo, que não pertence ao Conselho Executivo. 

 



Se andou a “reunir-se”, quem lhe pagará as despesas e com que legitimidade o 

fez? 

 

Será pelo facto de estes “encontros” não terem legitimidade que V.a Ex.a não 

colocou a ratificação os Pareceres do Conselho de Jurisdição e Disciplina ou porque 

os mesmos não precisarem de ser ratificados pois são automaticamente 

vinculativos? 

 

Nesta continuidade de sugestões porque não o Sr. Francisco Oliveira explicar 

porque razão debita à CONFAP a despesa da sua deslocação a Coimbra para a 

famosa “reunião de Carnaval” que a Sr. Vice-Presidente pressurosamente 

desmentiu como tendo sido do Conselho Executivo, intitulando-a como um encontro 

de amigos, e da qual me deu conhecimento no mesmo dia por volta das 13 h. 

Questiono se deverá ou não a CONFAP suportar despesas de encontros de amigos? 

 

Aproveitando a presença do Sr. Presidente do Conselho de Jurisdição e Disciplina, 

sempre o mesmo se poderá pronunciar sobra a legitimidade de documentos 

emitidos ou de decisões que foram sendo tomadas, particularmente a que foi 

entregue ao Sr. Fernando Lourenço Gomes, com a assinatura do Sr. Francisco 

Oliveira para este defender o Conselho Executivo. 

 

Termino esperando que exista uma clarificação nos itens por mim sugeridos para 

abordar no ponto três e que o pensamento de Aristóteles, que aqui transcrevo, se 

possa adaptar a todos aqueles que se julgam os únicos que tem razão e se recusam 

a pensar que na vida nem tudo é preto e branco mas também existe o cinzento: 

“sê senhor da tua vontade e escravo da tua consciência”. 

 

 

Viseu, 15 de Junho de 2007 

 

Maria José Viseu 

Presidente do Conselho Executivo da CONFAP 

 


