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ANTIGO VEREADOR E ACTUAL GESTOR EXECUTIVO DA EXPOVIS

José Moreira candidata-se à Concelhia do PSD
Paulo Cardantas
 O antigo vereador da Cultura
na Câmara de Viseu, José
Moreira, anunciou a candidatura à Concelhia do PSD, por entender que o partido, o concelho
e o país vivem um “momento
particularmente singular”.
Em comunicado, o actual gestor executivo da Expovis reconhece que o trabalho autárquico
desenvolvido nas duas últimas
décadas no concelho representa,
para quem tem o encargo de dirigir o partido, “uma responsabilidade incomensurável, que só
pode ser prestigiada e desenvolvida”, mas está convicto que o
quadro de lista única dos últimos actos eleitorais no PSD/Vi-

seu “não permitiu um debate
mais aberto sobre o sentido da
acção do partido”.
“Entendemos que é o momento de promover condições
para que esse debate seja ampliado e que se dê aos militantes
a oportunidade de fazerem uma
verdadeira escolha”, reforça o
gestor, disponibilizando-se, desde já, para “o confronto de ideias
intelectualmente honesto e estimulante”, alertando que “remeter este debate para o plano
pessoal é assumir a falta de projecto e a visão de futuro”.
A terminar, José Moreira diz
não ser apologista “nem de candidaturas espontâneas – ainda
que legítimas – nem da tese ‘do
meu candidato’ de que todos os

Terceira sessão do projecto reforçou a importância
da aproximação entre os principais responsáveis
na educação dos jovens

JOSÉ MOREIRA
dias ouvimos falar”, e diz colocar-se ao PSD/Viseu o “desafio
hercúleo” de construir uma nova equipa autárquica, “que sucederá àquele que será sempre
uma referência incontornável
no poder local democrático em
Portugal”. l

Filipe Nunes apresentou “candidatura de mudança”
 Filipe Nunes apresentou anteontem a sua candidatura à presidência da Comissão Política
Concelhia do PS Viseu. O projecto, diz o candidato, assenta
numa alternativa e numa mudança e o objectivo da candidatura é “vencer a Câmara Municipal de Viseu em 2013”. O ex-coordenador da Federação Distrital da Juventude Socialista salienta que “o PSD prepara-se para apresentar mais do mesmo
nas próximas eleições autárquicas e, a continuarem as coisas
como estão, o PS também apresentará mais do mesmo”. Justifica assim a vontade de “provocar
uma mudança política no PS
Viseu”.
Os principais objectivos da

candidatura passam por modificar a forma como o candidato à
Câmara Municipal de Viseu do
PS será escolhido. “Não queremos mais escolhas através de
um grupo de nove pessoas do
secretariado concelhio fechado
numa sede de um partido. A
partir de agora, queremos chamar todos os militantes a votar”.
Outra das propostas é “criar
uma nova ligação da sociedade
com o PS reeditando os Estados
Gerais a nível municipal, de modo a chamar a sociedade a participar em grupos de trabalho
dentro do PS”. A candidatura liderada por Filipe Nunes pretende ainda criar estruturas locais
do PS nas freguesias.
Até agora Filipe Nunes é o
único candidato oficial, mas a
actual presidente da concelhia,

“Educação para a sexualidade”
foi o tema escolhido para a 3.a
sessão do projecto “Pais e Professores em Formação/Acção”
desenvolvido pelo Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, em parceria com a Escola
Superior de Educação de Viseu.
Esta sessão abordou temáticas
que preocupam os pais, encarregados de educação e professores.
A comunicação e partilha de
questões e experiências entre
pais e professores veio reforçar a
importância da aproximação
entre os principais responsáveis
na educação dos jovens, assim
como permitiu perceber a pertinência e necessidade deste projecto, que aglutina pais e professores na consecução do objetivo
comum: a educação dos jovens
adolescentes.
Maria Martins, coordenadora do projecto e professora da
Escola EB 2,3 Infante D. Henrique, e Alberto Cartagena, em representação da Escola Superior
de Educação de Viseu, procederam à apresentação da terceira
sessão e da equipa responsável
pelas intervenções temáticas,
coordenada por António Lemos,
médico da Unidade de Saúde
Familiar Grão Vasco.
Inês Coelho abordou as características da adolescência e do
comportamento dos adolescentes, tendo por base os resultados
de um estudo realizado em Viseu, cuja amostra era constituída por adolescentes. Susana Silva falou sobre os objectivos da


OBJECTIVO É VENCER A CÂMARA DE VISEU EM 2013

Joana Martins

Pais e Professores reflectem sobre
educação para a sexualidade

FILIPE NUNES
Lúcia Silva, deverá recandidatar-se. Ligado ao PS desde cedo,
Filipe Nunes lamenta o facto de
nos últimos 15 anos não ter
existido uma possibilidade de
escolha dentro da concelhia, “o
que se justificaria se o PS apresentasse resultados positivos
em termos de resultados eleitorais”. I

DIGA LÁ

TERCEIRA SESSÃO do projecto abordou a sexualidade
educação para a sexualidade e
para a afectividade, salientando
o papel dos pais na informação e
formação dos filhos sobre estas
questões. No que concerne às
questões do foro psicológico,
Rita Pereira abordou os desafios
da mente e as características
emocionais do período da adolescência, concluindo com a referência à necessidade de comunicação e diálogo por parte dos
adolescentes. A sessão prosseguiu com Anabela Carvalho,
abordando a relação dos pais
com a educação para a sexualidade, salientando o papel dos
pais e professores na ajuda ao
desenvolvimento das capacidades de expressão e comunicação
dos jovens adolescentes.
No âmbito do “Programa
Educação para a saúde”, a Escola
EB 2,3 Infante D. Henrique desenvolve o projecto “Educação
para a Sexualidade”, contribuindo para a educação e formação
dos jovens. Fernando Freitas,
professor responsável pelo
projecto, aproveitou para o
apresentar e explicar. A sessão
prosseguiu com reuniões em

Acha que as escolas deveriam começar a servir pequeno-almoço aos alunos?

“

Acho que sim, proque há
muitas crianças que
provavelmente nao têm
pequenos-almoços dignos
em casa”.

“

“
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 43 anos
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de cozinha

Deveriam sim. Penso que
essa deveria ser uma
obrigação das escolas”.

Penso que sim, porque a
maior parte dos pais têm
poucas possibilidades e era
uma ajuda”.
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Comerciante



“

Acho que sim, na fase
que estamos a passar,
de certeza que muitos
familiares têm
dificuldades”.

MARIA
BARROS
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Funcionária
Pública

BREVES

DEVIDO A OBRAS, os
Serviços Municipalizados de
Viseu vão proceder hoje ao
corte de abastecimento de
água, entre as 14h00 e as
17h00, que afectará a Rua
Coração de Jesus e a Quinta
Nova de Marzovelos.






grupos de trabalho distribuídos
por salas, onde foram lançadas
questões orientadoras para
discussão e debate.
De novo em grande grupo, foram discutidas as principais reflexões desenvolvidas em cada
sala, sendo visível o empenho e
o interesse dos encarregados de
educação. Seguiu-se um espaço
de debate em que os participantes foram convidados a colocar
as suas dúvidas e questões relacionadas com a temática.
Maria Martins terminou a
sessão, salientando a dificuldade
sentida por todos na abordagem
deste assunto, principalmente
com os filhos; reconhecendo a
necessidade que os adolescentes
e jovens têm de comunicação,
diálogo, orientação e apoio neste
domínio, sob pena de obterem
essa informação junto dos pares
e de forma menos adequada. Por
fim, sublinhou a ideia de que os
pais são os primeiros e permanentes responsáveis pela educação e formação dos seus educandos, constituindo a família o espaço privilegiado para esta
(in)formação.I



OS ALUNOS DA Escola

Secundária Emídio Navarro
promovem sábado uma acção de voluntariado para ajudar a CASA (Centro de Apoio
ao Sem Abrigo). Assim, junto
ao hipermercado Jumbo, no
Palácio do Gelo, será feita
uma recolha so li dá ria de
produtos de higiene, que
serão entregues à CASA.l

