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Painel 5 - Apresentação 

Olá, sou o Artur Mesquita Guimarães, casado com a Paula, e 
temos 6 filhos. Tenho uma empresa que se dedica à prestação 
de serviços ao mundo rural e vivo no Norte de Portugal.  

Vou-vos falar do primado dos pais na educação dos seus filhos, 
e desde já vos peço desculpa porque vou centrar a minha 
exposição no meu caso pessoal, no caso da minha família. 

Quando o nosso filho mais velho iniciava a sua vida académica, 
no primeiro ano do primeiro ciclo, fomos despertos por uma 
denúncia vinda a público no Jornal Expresso, em Maio de 2005, 
da interferência do Estado/escolas, em matérias da competência 
dos pais, particularmente no que diz respeito à vivência da 
sexualidade. Interferência esta sustentada por regulamentação 
jurídica diversa e pouco consistente e ainda não abrangente a 
todo o território. 

Apesar do pacto de confiança que se exige entre os pais e as 
escolas, não mais deixamos de estar atentos a partir daquela 
denúncia, para a intenção do estado de expropriar as 
competências educativas aos pais. 

Chegados ao ano lectivo de 2009/2010, após muita polémica, 
com base na Lei 60/2009 de 6 de Agosto, o Estado impõe a todas  
as escolas em todos os ciclos a inclusão da “educação sexual”, 
numa clara tentativa de ocupar um espaço educativo que 
compete aos pais e/ou às escolhas educativas por estes 
consideradas. 

Isso originou diversas escaramuças com as escolas, mas tornou-
se agónico a partir do ano lectivo 2018/2019 porque o Governo 
português decidiu impor, como curricular, a disciplina que 
designou de “cidadania e desenvolvimento”. Se até aqui com a 
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tentativa da imposição da educação sexual o Estado invadiu as 
competências educativas dos pais, de agora em diante, com esta 
nova disciplina de carácter curricular expropria mesmo os pais 
das suas competências educativas. 

Pois se, desde o ano lectivo 2009/2010, os nossos filhos nunca 
participaram nos programas de educação sexual impostos às 
escolas, por maior força de razão indicámos à escola que os 
nossos filhos não participariam, em qualquer aula, acção ou 
aconselhamento relativos à disciplina de «Cidadania e 
desenvolvimento», sem o nosso acordo por escrito, se assim o 
entendessemos, atempadamente solicitado pela escola. 

Esta situação tem peripécias legais diversas (às quais vos poupo) 
mas no ano lectivo 2019/2020 desencadeou-se um conflito 
insanável quando a escola de dois deles, por despacho emitido 
pelo Secretário de Estado Adjunto e da Educação, decidiu que 
apesar das notas excelentes que eles tinham, não poderiam 
transitar de ano e, inclusive, deveriam recuar dois anos (para o 
ano que frequentaram em 2018/2019) em virtude de não terem 
frequentado essa disciplina. De imediato movemos uma acção 
no tribunal e pelos meios adequados vimos batalhando com o 
Ministério de Educação, enquanto os nossos filhos e uma vez 
mais com notas excelentes, mercê de diligencias judiciais têm 
vindo a transitar de ano, até que esta semana, de forma 
surpreendente, nos chegou uma primeira decisão judicial 
desfavorável, relacionada com uma providência cautelar que 
accionámos, bem como a informação da Escola no sentido de 
que os nossos filhos vão ter de recuar nos seus estudos e do 
mesmo ano escolar não sairão enquanto não frequentarem a 
disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.  

De seguida apresento-vos em primeira mão o protesto que logo 
a seguir a este fórum iremos tornar público. 
 


