
Exmo. Sr. Director do Correio da Manhã 
 

O Vosso jornal tem, nos últimos tempos, através de artigos de opinião de António 
Ribeiro Ferreira e Emídio Rangel, facilitado o propagar da mais abjecta grosseria, leviandade e 
má-fé. 
 Os referidos senhores têm o direito à sua opinião, é verdade. Não advogo a censura. No 
entanto, quando o caso assume as proporções do texto de Emídio Rangel do passado dia 8 de 
Março, dia da marcha dos professores, está em causa o respeito devido, não apenas a uma classe 
profissional mas a cada um dos cerca de cem mil docentes que exerceram o seu “direito à 
indignação”. 
 O Sr. Rangel (como acontece com o Sr. Ferreira) fala levianamente sobre o que 
desconhece. Emite um chorrilho de opiniões sustentadas em rigorosamente nada. Na pressa de 
sentenciar sobre um evento que ainda iria decorrer, até no nome do líder da FENPROF errou. 
 O Sr. Rangel diz que os manifestantes representam apenas uma parte dos professores. O 
problema é que, como escreve antes de tempo, qual pitonisa adiada, estavam lá dois terços dos 
professores deste país. E não estavam mais porque não puderam. E eu sei do que estou a falar. 
Eu estive lá. Não fui num dos 600 autocarros que, de acordo com o Sr. Rangel, foram pagos 
pelo PCP, mas em viatura própria, como terá sido o caso de, mais ou menos, setenta mil 
docentes. É fazer as contas Sr. Rangel. Ah! Pois é! Tinham de ser feitas com conhecimento de 
causa. Como deveria saber alguém que já esteve à frente de uma rádio de informação, entre 
outras experiências na comunicação social, pode-se ir ao fim da rua e ao fim do mundo por 
informação… mas tem de ser na data certa. 
 O Sr. Rangel incorre numa falácia que tem sido muito repetida, talvez no intuito de 
validar as medidas da Sra. Ministra: argumenta que se trata de uma Professora que agora é 
Ministra. Ora, caso ainda exercesse a sua profissão, a Sra. Ministra não seria tutelada pelo 
Ministério da Educação e, tanto quanto é do conhecimento público, a Sra. Ministra nunca deu 
uma aula em nenhum nível de ensino que não fosse o Superior. Não faz sequer ideia do que é 
ser Professor nessas condições. 
 Faz ainda um enunciado desinformado e, por consequência, acrítico sobre as medidas da 
Sra. Ministra. É isto um artigo de opinião? Talvez se trate de um parágrafo sublocado. 
Corresponde exactamente ao discurso do Ministério. Assim Sr. Rangel, com uma prosa tão 
pouco sustentada, como se dá o direito de dizer que os Professores não têm razão? Terá razão o 
Sr. que escreve de véspera? Não vê o ridículo do seu texto que os factos trataram de expor?  
 O título e o destaque do artigo (parto do princípio que são da sua autoria) são de uma 
baixeza que julgava ser difícil de publicar num jornal nacional e uma afronta a milhares de 
profissionais que, de facto, têm de preparar o trabalho antes de o executar e não se podem dar ao 
luxo de produzir o que quer que seja e não serem avaliados nem responsabilizados por isso! 
 Será difícil o Sr. Rangel ser responsabilizado pelas suas palavras. Mas devia. Devia 
inclusivamente ser levado a responder perante a justiça por injuriar, no mínimo, cem mil 
pessoas. 
 Assim, aqui vai a minha avaliação para o Sr. Rangel: 
- por não ter investigado antes de escrever; 
- por falta de preparação; 
- por ter faltado à aula (que seria apenas no dia seguinte); 
- por copiar matéria por outros; 
- por ser mal-educado. 
 REPROVADO sem hipótese de recurso. 
 Será excluído das minhas leituras e de todos aqueles que tiverem orgulho na sua 
profissão. Hoje são os Professores, amanhã poderá ser qualquer outra classe profissional que 
tenha alguma luta agendada para o dia seguinte. 
 Gostaria que o Sr. Rangel se retractasse e, humildemente, reconhecesse que, no mínimo, 
se excedeu, mas tenho pouca esperança em quem ostenta tanta experiência (inclusive como 
Professor, segundo afirma) e tão pouco aprendeu! 
 Também gostaria que o jornal tomasse uma posição sobre o sucedido. Ser um espaço de 
liberdade de opinião é enobrecedor, mas ser púlpito de insultos e de falta de rigor é indigno. 
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