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A Internet possibilita-nos, diariamente, outra perspetiva de existência… Abre-
nos caminho à comunicação, à rapidez de atuação, à socialização, enfim, 
transformou o mundo numa aldeia global. 

A Internet trouxe todos estes benefícios mas, por outro lado, como professores 
e como pais, sabemos o cuidado que devemos ter com as nossas crianças e 
jovens e com a informação que podem absorver… Sabemos as influências 
perniciosas que, de forma livre e aberta, estão ao acesso indiscriminado de 
todos. 

A Internet possibilitou também a livre informação. Qualquer um de nós pode, 
hoje em dia, publicar ideias, livros, informações, vídeos, todo o tipo de 
matéria informativa com que queiramos informar os outros. 

Mas a Internet é, também e infelizmente, o alarde das cobardias, da falta de 
princípios, dos desejos de destruição por ambição, das calúnias sem sentido, 
das difamações infames, que mais infames são quando os difamadores se 
escondem por trás do anonimato que a Internet permite. Sabemos que, hoje 
em dia, qualquer pessoa sem princípios pode, do bafio de um quarto escondido, 
do mofo da sua inutilidade obscura, da penumbra de um qualquer cibercafé 
numa estrada sem saída, carimbar a honestidade dos outros, justiçar pela 
injustiça toda uma vida, nas cobardes letras de uma comunicação. 

Alguns terão, neste momento, conhecimento que eu próprio fui vítima desse 
processo.  

Respondo com a serenidade de saber que não posso responder a quem não se 
apresenta, que não posso contestar quem não me argumenta, que não posso 
ridicularizar quem mente porque apenas conheço a mentira e não o mentiroso. 

Desvalorizo, por isso, tudo o que sem nome me dedicam. A minha resposta é a 
minha conduta diária, a imparcialidade que me caracteriza, o respeito que me 
conduz, a capacidade que, no dia a dia, tento colocar na minha vida 
profissional. 
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O DIRETOR 

 
(António José Bragança) 

 

Se tanto têm a dizer a meu respeito, por favor consubstanciem, denunciem, 
acusem com nome. Eu próprio subscreverei e apoiarei a dissecação dos factos 
porque, no final, assumo o que sou e não mudarei. Cada um tem os seus 
referenciais de justiça e de conduta e os meus estão há muito enraizados.  

Neste momento restam-me dois sentimentos que queria partilhar com os que 
dia a dia trabalham comigo: 

Injustiça, pois as calúnias vêm de quem não tem nome nem escrúpulos. 

Alegria, pela família estável que tenho, por saber como trabalho todos os dias 
e os resultados que juntos obtemos. 

Conforta-me uma certeza, a de não recear, não temer e, sobretudo –
desenganem-se aqueles que o contrário possam pensar – de não infletir em 
nada nos meus princípios (em especial de justiça, verdade, seriedade e 
transparência) e na minha conduta. 

Cumprimentos do colega e diretor. 
 

 


