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É INACEITÁVEL QUE TODOS OS ANOS SEJAM RETIRADOS MAIS DE 8 MIL MILHÕES

‘1

DE EUROS AOS RECURSOS PÚBLICOS PARA PAGAMENTO DE JUROS DA DiVIDA”

JERÓNIMO DE SOUSA
SECRETÁRIO-GERAL DO PCP

E
OR BANANAL

DISCURSO DIRETO

Filinto lima Pres. daAssoc. de Diretores de

Agrupamentos de Escolas Públicas (ANDAEP)

“É IMPORTANTE ABORDAR
O TEMA DA SEXUALIDADE”
ti CM No Referen
-

cial de Educação
para a Saúde, consta
que no pré-escolar
vai ser possível
abordar temas
como oprazer e a
sexualidade e no 5 ano o
aborto. Qualoparecerda
ANDAEP?
Filinto Lima um docu
mento que o Ministério da
Educação põe à disposição das
escolas para que estas o pos-,
sam, ou não, implementar. E
importante abordar o tema da
sexualidade. Será explorado,
de acordo com as faixas etá
rias, pelos professores.
Os professores estão habi
litados?
Aí é que reside a grande la-
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OBITUÁRIO

duna. A ideia é mag
riífica, mas há duas
situações a que o
Governo tem de
acudir: dar forma
ção e fortalecer as
parcerias com os
centros de saúde para que
médicos e enfermeiros pos
sam ir às escolas explicar al
gumas das temáticas.
A associação foi consultada
para a elaboração do docu
mento que esteve disponível
na perspetiva da educação
para os afetos e prevenção
de comportamentos?
Não, mas consideramos
que está bem concebido.
Porém, é preciso recürsos
humanos e formação (ver
pág. 20). .T.O.
—
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PORTO-CENTRO HISTÓRICO

COMEMORAÇõES
O Porto celebra hoje 20 anos
da classificação do centro his
tórico como Património
Mundial com instalações de
luz em diversos edifícios.
BOMBEIROS DA PAREDE

RECEBEM PRÉMIOS
Os Bombeiros da Parede con
quistaram o l.0 03:0 lugares
no Campeonato Regional de
Trauma do Sul, que decorreu
em Ponte de Sor.
ÓBITO

JEAN-LOUPPASSEK
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O historiador de cinema de
origem francesa Jean-Loup
Passek, cujo espólio esteve
na base da criação do Museu
de Cinema de Melgaço, mor
reu ontem, aos 80 anos.
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MILHARES DE PESSOAS NA RUA PARA DEFENDER LAVAJATO
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FERREIRA GULLAR
1930-2016

CRÓNICA BANANALIDADES

FUGAS

Jorge Mendes é o alegado cérebro por
detrás de um plano de fuga aos impostos.
Para além de Ronaldo e Mounnho, pelo
menos Ricardo Carvalho, Coentrão, Pepe,
James e Radamel Falcão terão usado o
esquema desenhado pelo empresário, que
já foi condecorado em Portugal por
“mérito desportivo”. Uau, que merecido!

REVOLUCIONÁRIO
QUE GANHOU O
PRÉMIO CAMÕES

Ferreira Guilar tinha 86 anos
Ci Ganhou o Prémio Gamões
em 2010 e foi candidato ao
Nobel em 2002. Foi poeta,
crítico de arte, dramaturgo,
biógrafo, escritor de memó
rias, tradutor, revolucioná
rio e membro do partido co
muriista brasileiro partici
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QUE bIA HOIR±VEL.
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pounalutacontraaditadu
ra militar, implantada no
país em 1964. Esteve exila
do. Voltou ao Brasilem 1977.
No exifio, escreveu ‘Poema
sujo’, a sua obra-prima.
Ferreira Guilar morreu on
tem, devido a uma pneu
monia. Tinha 86 anos. •
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