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ALTOS
Marinho Pinto
Advogado, candidato
às eleições europeias

Depois de uma polémica e muito
ruidosa presença como bastonário
dos advogados, lança-se de cabeça
para a política como candidato às
europeias. O gesto é ousado. E ar-
riscado, dado que para conseguir
ser eleito precisa que o partido
que lhe serve de barriga de alu-
guer, o MPT, consiga uns astronó-
micos cem mil votos.

Vasco
Cordeiro
Presidente do
governo regional
dos Açores

O representante da República nos
Açores levantou a dúvida: será que
o governo regional pode manter os
suplementos para os funcionários
públicos na região, à revelia do que
se faz no Continente? A resposta do
Tribunal Constitucional foi clara. E
no sentido pretendido pelo executi-
vo de Vasco Cordeiro, que assim ob-
tém uma clara vitória política.

E BAIXOS
Marques
Mendes
Ex-líder do PSD
e comentador político

Mendes está há muitos e muitos
anos na política. E além de ser hoje
considerado e respeitado como um
político muito sólido e eficaz, nun-
ca o seu comportamento extrapolí-
tica levantou a menor dúvida. Mas
a forma como tentou esclarecer as
dúvidas levantadas pela notícia do
“JN” relativas à venda de ações de
empresas às quais esteve ligado fi-
cou longe de ser convincente.

Marcelo
Rebelo
de Sousa
Ex-líder do PSD e
comentador político

O antigo líder do PSD é das mais
brilhantes cabeças da vida política
portuguesa. Mas é verdadeiramen-
te incompreensível que se disponi-
bilize para apresentar uma candi-
datura presidencial, considerando-
-a um imperativo, e depois, à pri-
meira contrariedade, venha dizer
que afinal a ideia está morta e en-
terrada. E se o fez por puro tacti-
cismo a coisa não muda de figura.

Martim Silva

mgsilva@expresso.impresa.pt

Nomeie-se o culpado

O
que têm em comum a tragédia
que ocorreu no Meco e a histó-
ria de fim feliz com a criança
da Madeira? Ambas são sinal

dos tempos: anda meio mundo desespe-
rado à procura de culpados. Na Madei-
ra, insinuou-se a responsabilidade dos
pais, acentuada quando se soube que
foram longamente ouvidos pela polícia
e que as buscas tinham sido inesperada-
mente suspensas. Quanto ao Meco, es-
tá meio mundo à espera que o jovem
sobrevivente tenha responsabilidades
no caso ou, pelo menos, que saiba
quem as tem.

Até ao desfecho vale o bullying social

— que felizmente já abrandou na Madei-
ra, depois de o casal Freitas ter sido su-
jeito a uma provação que não se deseja
a ninguém: com o filho desaparecido,
ainda eram apontados como suspeitos
pela venda ou pela morte de Daniel —
mas que continua sobre o aluno da Lu-
sófona, com total indiferença pelo que
pode estar a sentir João Gouveia, que
perdeu seis amigos e ganhou a descon-
fiança quase generalizada.

Nos dias que correm, ninguém é víti-
ma do fortuito, a conspiração está por
todo lado e há sempre maus da fita.
Tem de haver culpados. Tal como nas
séries de televisão.

O exemplo

da China

O país que só tem um regime mas
tinha dois sistemas passou a ter
três. Na China convivem agora a

economia planificada, o sistema capita-
lista e “o dos nossos”. “O dos nossos”
alimenta, segundo o grupo de jornalis-
tas que lançou o Offshore Leaks, 37 mil
chineses, muitos deles da já chamada
“aristocracia vermelha” com contas
bem alimentadas em paraísos fiscais.
Em Pequim, para esta clique há restau-
rantes e clubes que servem pratos a
mais de mil euros.

37 mil em 1,3 mil milhões de habitan-
tes (seriam 280 em Portugal) não é fe-
nómeno de grandes proporções, mas
ainda assim é de assinalar, tendo em
conta a educação despojada das juven-
tudes vermelhas e a enorme severidade
da Justiça para com a pequena corrup-
ção. Mas, como escreveu Millôr Fernan-
des, “o que o dinheiro faz por nós não é
nada em comparação com o que a gen-
te faz por ele”.

Dias difíceis

J á não são apenas os desemprega-
dos, os reformados e os trabalha-
dores do Estado que temem pelo

futuro. Conhecidos que foram os núme-
ros do défice, juntaram-se-lhes os líde-
res da oposição. Percebe-se. Alguns po-
dem cair no desemprego, passar à re-
forma ou ter encontrar emprego no sec-
tor público.

A caminho

da confusão

H enriques Gaspar, presidente do
Supremo Tribunal de Justiça,
em entrevista que publicamos

nesta edição (ver página 26), faz uma
reflexão preocupante. Diz ele, com um
enorme cuidado na escolha das pala-
vras, que as leis das sociedades moder-
nas são pouco claras e deixam muito
espaço para a discussão em tribunal.
Não por incapacidade técnica de quem
as elabora, mas por resultarem do con-

senso possível entre quem as redige.
Não é, portanto, defeito superável nos

tempos mais próximos. As decisões con-
traditórias sobre as candidaturas autár-
quicas e sobre a prova dos professores
foram apenas os sinais mais visíveis. Os
governos serão, cada vez mais, contes-
tados, não no campo da política, mas
no terreno da Justiça.

Vem aí uma judicialização crescente
da vida pública, os advogados têm futu-
ro garantido e as manifestações vão ca-
minhar para as portas dos tribunais.
Também já vimos na televisão.

Um verdadeiro

traquinas

E nganou-se quem disse que o pro-
fessor Marcelo era o grande tra-
quinas da vida política portugue-

sa. Passos Coelho superou-o em traves-
suras. A primeira foi chamar-lhe “cata-
-vento de opiniões erráticas”, a segun-
da, e mais requintada, foi dizer que não
era com ele só depois de Marcelo ter
enfiado a carapuça.

Pé
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“Houve um retrocesso evidente
na autonomia das escolas”

José Lemos de Sousa Presidente do Conselho das Escolas

Textos Isabel Leiria

Fotos Rui Duarte Silva

O diretor da Secundária Eça de
Queirós (Póvoa de Varzim), Jo-
sé Eduardo Lemos, 51 anos, su-
cede agora a Manuel Esperança
na presidência do Conselho das
Escolas, órgão consultivo do Mi-
nistério da Educação e que reú-
ne representantes de estabeleci-
mentos de ensino. Defende um
Conselho mais interventivo, que
não seja “muleta” do Governo.

O que o levou a candidatar-se
à presidência do Conselho das
Escolas (CE)?

A vontade de mudar o rumo e
o posicionamento do Conselho.
Quero que seja um órgão ouvido
pelo Governo.

Essa era uma das críticas mais
ouvidas, que o ME decidia sem
ouvir. Vai ser diferente?

Ser ouvido depende tanto dos
ouvidos como da boca. É impor-
tante que o Conselho tenha uma
palavra serena mas firme. Preci-
samos que o Governo ouça as nos-
sas posições, mas também é im-
portante ser ouvido pelas escolas.
Se perguntar a vários diretores

que posições tomou o órgão que
os representa, muitos não sabem.

O Conselho das Escolas deve
fazer mais oposição ao ME?

Os conselheiros foram eleitos
pelos diretores e a função princi-
pal é presentar as escolas públi-
cas. Não devemos ser muleta do
Governo nem temos de fazer
oposição. Temos de tomar posi-
ções claras e percetíveis sobre
questões educativas, quer agra-
dem ao Governo quer não.

Há 19 anos que é diretor da
sua escola. É uma tarefa alician-
te ou cada vez mais burocrática?

Indiscutivelmente mais buro-
crática. Um diretor tem meios
muito reduzidos para gerir a es-
cola e pouca elasticidade na ges-
tão. Perdemos muito tempo a res-
ponder ao que chamo burocracia
eletrónica, temos de preencher
aplicações sobre aplicações e
muitas das decisões que devía-
mos ter competência para tomar
estão sediadas fora da escola, na
5 de Outubro.

Há uma desconfiança em rela-
ção à capacidade dos diretores?

Não sei se há. A concentração
do poder está nos genes da admi-

nistração central. Por exemplo,
encerraram as direções regio-
nais de Educação, mas criou-se
uma direção-geral para as substi-
tuir. E as competências não pas-
saram para as escolas mas para
essa direção central.

No entanto, a intenção de dar
mais autonomia às escolas é con-
tinuamente invocada.

O Governo até alargou o nú-
mero de escolas com contratos
de autonomia, mas, do meu pon-
to de vista, cada uma delas tem
hoje menos autonomia do que
há dois ou três anos. Houve um
retrocesso evidente. Admito que
se deva em parte às dificuldades
do país e que obrigam o ME a ter
mais controlo sobre os orçamen-
tos e a centralizar decisões.

Os cortes têm prejudicado a
qualidade do ensino?

Olhando para a minha escola,
não creio que a qualidade do ensi-
no na sala de aula tenha sido aba-
lada pelos cortes, inclusivamente
no pessoal docente. Quer os pro-
fessores dos quadros quer os con-
tratados, com mais horas de tra-
balho e mais sacrifício, têm cum-
prido a sua missão com a mesma
qualidade.

E a mesma motivação?
Mais do que os alunos ou a

educação em geral, quem tem
sofrido mais com este ambien-
te são os professores. Desde o
momento da discussão da ava-
liação que têm sido muito ata-
cados e desprestigiados, pela
administração e por alguns dis-
cursos.

Foram esses nervos à flor da
pele que geraram situações co-
mo as do dia da prova de profes-
sores, com gritos e insultos?

Os protestos foram muito vee-
mentes e excessivos num ou
noutro caso. Em circunstâncias
normais não aconteceriam.
Mas é preciso compreender
que, de há vários anos a esta
parte, os professores contrata-
dos têm visto as possibilidades
de emprego fugir, ao mesmo
tempo que são tomadas medi-
das que atingem a sua dignida-
de profissional.

Como olha para o financia-
mento público a colégios e as dú-
vidas que surgiram esta sema-
na, com buscas ao grupo GPS?

A única coisa que digo é que
se cumpra a lei.

ileiria@expresso.impresa.pt

O REGRESSO

Conselho das escolas
mais pequeno
Criado em 2007, o
Conselho das Escolas
(CE) foi reformulado
este ano, com o
número de conselheiros
a diminuir de 60 para
um máximo de 30. José
Eduardo Lemos
integra-o pela segunda
vez, depois de em 2009
ter entrado em rota de
colisão com o então
presidente, Álvaro
Almeida Santos.
A polémica sobre a
avaliação dos
professores estava ao
rubro. O CE aprovou
um pedido de
suspensão do modelo
para entregar à
ministra Maria de
Lurdes Rodrigues, o
presidente recusou-se a
fazê-lo e Lemos
renunciou ao mandato,
em protesto
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