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 O Vale do Sousa não escapou 
ao temporal que se abateu sobre 
a região Norte no último fim-de-

semana. Um pouco por todos os 
concelhos houve casos de árvores 
derrubadas, estradas alegadas e 

 Humberto Brito já fala como 
candidato do PS às eleições autár-

quicas de 2013. No último fim-de-

semana, em Freamunde, o actual 

vereador sustentou que “não há 
desculpas” para os socialistas não 
ganharem as próximas eleições.
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até algumas inundações. O caso 
mais grave registou-se em Vile-

la, Paredes, onde uma família de 
quatro elementos ficou desalojada 

depois do telhado da sua casa ter 
desabado.
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PAREDES

No decorrer deste fim-de-sema-

na, vai acontecer mais um “ritu-

al” eleitoral no PS/Paredes, para 
eleger o líder distrital e os delega-

dos ao Congresso. Como “figuras 

principais” neste “ritual”, vamos 
ter o actual líder federativo, o de-

putado Renato Sampaio e o pre-

sidente da Câmara de Baião, José 
Luís Carneiro.
 Enquanto cidadão e militante 
do PS, esperava uma campanha 
com propostas inovadoras e que 
alterassem a “participação ané-

mica” dos militantes, no seu dia-

a-dia, da política. 

 Quando começou esta pré-

campanha, rapidamente percebi 
que iria sofrer mais uma desilu-

são dolorosa, na medida em que, 
tinha, fundadas, esperanças em 
José Luís Carneiro, pela inovação 
da sua candidatura e a garantia de 
que lutaria, convictamente, pelos 
valores e cultura, da esquerda de-

mocrática. Estou, profundamen-

te, chocado pelo sentido “oportu-

nista” do seu comportamento e 
indignado de ver rodeado de al-
guns apoiantes “ideologicamente 
agnósticos”, mas com um apura-

do e reconhecido sentido de opor-

tunismo que, com toda a certeza, 
não trarão novos valores para a 
vida política do PS em geral, e de 
Paredes, em particular...
 Nunca votei em Renato Sam-

paio, porque para mim, ele repre-

senta o “aparelho” mas, em nome 
da verdade, reconheço que nunca 
foi um “elitista”, embora pudesse 
ter feito, muito mais, para comba-

ter alguns oportunistas, que estão 
na política para se servirem e não 
para servir, como são os exemplos 
visíveis em Paredes. Cometeu o 
“pecado” de se acomodar mas, 
tenho de reconhecer, não se apro-

veitou, pessoalmente, do cargo e 
sempre teve disponibilidade para 
receber o mais simples dos mili-
tantes. É óbvio que sendo o líder, 
as principais responsabilidades, 
são-lhe atribuídas mas, conhe-

cendo eu, como conheço o PS/
Distrital, sei que foram alguns 
dos “seus assessores” que se apro-

veitaram dele e se esconderam (e 

escondem…) “ inteligentemente”, 
para se aproveitarem.
 Pessoalmente, tinha decidido 
e anunciado publicamente, que 
apoiaria José Luís Carneiro, mas 
ao constatar algumas das suas 
“práticas totalitárias”, rapida-

mente me apercebi que se José 
Luís Carneiro ganhasse, as “eli-
tes oportunistas” iriam dominar 

o PS no Distrito do Porto, tan-

to mais que, os seus principais 
apoiantes, já o foram (incluindo 

José Luís Carneiro…), durante 
muitos anos, apoiantes de Rena-

to Sampaio. Admito que José Lu-

ís Carneiro queira ser candidato 
à Câmara do Porto mas, uma vez 
mais, está a “jogar mal” porque o 
PS/Porto, já tem em Manuel Pi-
zarro um excelente e competente 
candidato, para derrotar Rui Rio 
e o PSD.
 Em Paredes, acontece mais 
um “fenómeno do Entroncamen-

to”, ou seja, será Celso Ferreira a 
“comandar” (na “clandestinida-

de…) o PS/Paredes, na medida 
em que, tem no Presidente do 
PS/Paredes (apoiante de Rena-

to Sampaio), um amigo efectivo, 
por causa do heliporto de Bal-
tar. Na lista de apoio a José Luís 
Carneiro, Celso Ferreira, home-

nageou publicamente, a Dr.ª An-

tónia, pelo reconhecimento da 
sua intervenção na “Carta Edu-

cativa”. O seu “conselheiro” Dr. 
José Orlando Rocha (apoiante 

destacado de José Luís Carnei-
ro), manterá as ligações a Celso 
Ferreira porque é um grande e 
activo amigo. Maquiavel não fa-

ria melhor e assim se “constrói” 
o PS/Paredes… 
 Como Socialista convicto e 
militante, desde sempre, tenho 
que manifestar o meu profundo 
reconhecimento à JS/Paredes, 
liderada por José Luís Sá, pela 
forma digna, convicta e intelec-

tualmente evoluída, como lidera 
a política de juventude no Con-

celho de Paredes, assim como 
prestigia a JS e, consequente-

mente, o PS Nacional.
 No Sábado vou votar na Lista 
A e consequentemente, em Re-

nato Sampaio. Vou fazê-lo sem 

esforço, porque acredito na sua 
seriedade e na forma determina-

da como, desta vez, irá combater 
os oportunistas.
 Faço um apelo aos Militantes 
do PS/Paredes que, verdadeira-

mente, acreditam no futuro. Va-

mos agora eleger Renato Sampaio 
e no futuro, próximo, ajudarei a 
“acabar com as pedreiras” e a ele-

ger um verdadeiro líder concelhio, 
que esteja no PS para servir e não 
para se servir…

JOSÉ AUGUSTO VIEIRA
MILITANTE DO PS N.º 3150

Correio

do Leitor
ELEIÇÕES DISTRITAIS NO PS  

…O PORQUÊ!

Correio do Leitor
EDUCAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS…

Coube-nos em sorte viver num 

tempo em que o óbvio deixou de 
o ser. Fomos apanhados de sur-

presa? Em parte. Na parte exac-

ta em que às coisas que o nosso 
“instinto moral” tem como boas 
e duradouras falta, por vezes, o 
apoio de um discurso mais con-

vincente para todos.
Também por isso, este tempo é 
um tempo bom.
A publicação da Lei 60/2009 de 
6 de Agosto (e sua Portaria nº. 

196-A/2010 de 9 de Abril) trou-

xe a educação sexual para a or-

dem do dia.
Apesar da relativa controvérsia, a 
Assembleia da República impôs a 
educação sexual, única e estatal, 
nos projectos educativos das esco-

las. Há agora algum mal-estar nas 

famílias e nas escolas: feriram-se 

os valores democráticos de fundo, 
alastra a dúvida sobre como rea-

gir, e paira um medo difuso das 
retaliações para quem reagir.
O momento é de firmeza tranqui-

la, de pensamento prudente, e de 
acções fundamentadas.
Duas questões fundamentais se 
colocam:
• Primeira: são os pais quem tem 

o direito de educar os filhos. E 

têm o direito de o fazer segundo 

as suas convicções religiosas, po-

líticas e filosóficas. Assim o reco-

nhece a Constituição da Republica 
(Artigo 36.º , nº. 5. e Artigo 43.º) 

e a Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos (Artigo 26.º, nº. 

3.) Não basta, pois, que o Estado 
se mostre disponível para “ouvir 
os pais”, para depois fazer o que 
quiser. A vontade dos pais quanto 
à educação sexual – intimamente 
ligada à matriz valorativa que ca-

da família escolhe em liberdade - 

deve ser respeitada, sem qualquer 
condicionamento.
Isso implica, à cabeça, que os pais 
tanto devem poder optar pela edu-

cação sexual oferecida nas escolas, 
como devem poder igualmente op-

tar por recusar essa educação se-

xual oferecida pelas escolas.
• Segunda: qualquer programa de 

educação sexual, para vigorar nas 
escolas, tem de se fundar num tra-

balho científico metódico e sério.

Ora há muitas questões ainda sem 
resposta dada pelo Ministério, pe-

lo que não é tolerável arriscar que 

os nossos filhos sejam usados nas 

experiências laboratoriais dos ide-

ólogos do ministério.
O movimento de pais e cidadãos 
que se agregam em torno desta 
questão, pediu, e espera, junto 
do Ministério da Educação e da 
Ministra a atitude que a situa-

ção exige: cancelar de imediato a 
educação sexual por não se poder 
impôr a todos as ideologias não 
científicas de alguns.

2/2 Entretanto, que pode fazer 
cada pai e cada mãe? Escrever à 
escola uma mensagem simples:
“não autorizamos que o nosso filho 

(a nossa filha) assista a qualquer 

aula, acção ou aconselhamento 
relativo a “educação sexual” sem o 
nosso acordo por escrito, atempa-

damente solicitado pela escola.”
O que apreciamos? Pluralismo. O 
que exigimos? Liberdade.
Não seja o Estado a definir o com-

portamento sexual dos jovens. Se-

jam os pais a educar os filhos.
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 A Assembleia Municipal de Pa-

redes reuniu-se na última terça-

feira e, numa ordem do dia com 
apenas dois pontos, foi a implanta-

ção da República a dominar a dis-

cussão. Aliás, esta temática criou 
grandes cisões entre os quatro par-

tidos representados neste órgão 
autárquico, com Amândio Ribeiro, 
do CDS/PP, a criticar a efeméride 
comemorada naquele dia.
 No restante, destaque para 
a moção apresentada pela CDU 
contra a introdução de portagens 
na A42, que só não mereceu a 
aprovação da bancada socialista.

Voto de Manuel Luís a favor 
das portagens enfureceu 
Joaquim Mota
A sessão, marcada para a tarde do 
feriado, começou de forma pouco 
normal. O presidente da Assembleia 
Municipal, Granja da Fonseca, fez 
questão de intervir para assinalar os 
cem anos da República portuguesa. 
 Depois de Granja da Fonseca, 
seguindo um acordo celebrado 

PS votou contra moção a criticar portagens na A42

CDS/PP criticou República 
em Assembleia comemorativa

entre os líderes de bancada, inter-

veio Álvaro Pinto, em representa-

ção da CDU. O comunista preferiu 
salientar o papel do PCP na im-

plantação de um regime democrá-

tico em Portugal do que celebrar a 
queda da monarquia.
 No entanto, foi da autoria de 
Amândio Ribeiro a intervenção 
mais polémica. O deputado do 
CDS/PP não poupou nas críticas 
ao período que se seguiu à implan-

tação da República e deu exemplos 
de países com sucesso que conti-
nuam a manter um regime no qual 
o rei é uma figura de destaque. “A 

República fez com que Portugal fi-

casse mais pobre”, defendeu.
 Neste ponto, PS e PSD mostra-

ram-se de acordo e tanto Luísa Ta-

deu como José Manuel Outeiro não 
pouparam elogios à República. “Co-

memorar a República contribui pa-

ra que Portugal seja uma democra-

cia aberta e contemporânea. Viva a 
República”, declarou a primeira. “A 
I República combateu a analfabetis-

mo”, referiu o social-democrata.

 Também o presidente da Câ-

mara Municipal de Paredes se 
assumiu como republicano e de-

fendeu que a celebração do cente-

nário seria o momento ideial para 
a discussão de assuntos como a 
regionalização ou a mudança na 
constituição. Não fosse o actual 
cenário de crise económica. “En-

tre os problemas gravíssimos não 
há espaço para esta discussão”, 
sustentou Celso Ferreira.
 A última Assembleia Municipal 
ficou ainda marcada pela apresen-

tação de uma moção contra as por-

tagens na A42. Da autoria da CDU, 
esta iniciativa mereceu os votos fa-

voráveis de todos os partidos, com 
excepção do PS. “Agora as SCUT’s 
serão portajadas em todo o país e 
por isso concordamos com esta 
medida”, justificou Paulo Silva.

 O voto contra de outro depu-

tado socialista, no caso  Manuel 
Luís, enfureceu o presidente da 
Junta de Freguesia de Lordelo, 
Joaquim Mota.

RBM


