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Mário Nogueira, Secretário-Geral da FENPROF

Amigos e Camaradas,
Por ter sido complexa e exigente, torna-se simples e fácil, desta vez, apresentar o relatório da nossa actividade. Uma
actividade que se tem vindo a confundir, cada vez mais, com o quotidiano dos professores e educadores e com o dia-a-dia
nas escolas, para além de ter passado a ser uma referência na construção e desenvolvimento da agenda da Educação.
A nossa actividade para nenhum dos presentes neste congresso é estranha, porque todos nos envolvemos nela e
todos soubemos ser operários de uma construção que foi colectiva.
A nossa actividade foi a que pudemos reviver com o filme da sessão de abertura e é a que consta da análise política
que também fazemos no Plano de Acção; a nossa actividade foi a que descrevemos no relatório que é aqui apresentado
e que, mesmo querendo ser sintéticos, não pudemos evitar que fossem necessárias muitas páginas para a registar; a
nossa actividade poderia ser agora apresentada, aqui, por mim, de uma forma que, provavelmente, provocaria o tédio
aproveitando alguns para se poluírem um pouco mais, lá fora, de volta de um cigarro… uma coisa do tipo relatório…
burocrático… administrativo… chato!
Só que a actividade que desenvolvemos não merece isso… nem nós! Por isso, porque vivemos um tempo de muita
inquietação em que a luta foi aquela coisa que soubemos perceber… aquela coisa que foi linda… é com ela, com essa
coisa linda, que vos deixo, com a beleza da nossa actividade e da nossa luta que não dispensa um relatório – que elaborámos e está distribuído –, mas dispensa outros relatos que não sejam os que as palavras e as imagens que se seguem
nos descrevem…
Montemor-o-Novo, 23 de Abril de 2010
10º Congresso Nacional dos Professores
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