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No Governo Civil do

Porto teve lugar a

cerimónia de entrega de

prémios às escolas

participantes no

Programa «Escola

Alerta».

Alunos e professores da

EB 2.3 do Marco de Cana-

vezes puseram «o dedo na

ferida», no que toca a falar

de deficientes e a sua inte-

gração.

Desde logo, a necessi-

dade de acabar com o “dis-

curso gasto do direito à

igualdade”, e passar para

“o direito à diferença.”

Alunos desta escola «testa-

ram», as dificuldades que as

barreiras físicas espalhadas

por todo o lado representam

para as pessoas com defi-

ciência. Vendaram os olhos,

tentaram andar em cadeira

Vila Nova de Gaia por ser
uma “cidade aberta e in-
clusiva, para todos”, o ve-
reador da Acção Social, Gui-
lherme Aguiar, considera
mesmo que esta reúne, as-
sim, as condições, para ser
“a capital da deficiência”,
precisamente pela inte-
gração social e profissional.

Foi durante uma visita da
Secretária de Estado da
Reabilitação, Idália Moniz,
que o vereador quis reforçar
a ideia.

A visita começou pelas
instalações da Comissão de
Protecção de Menores e Jo-
vens, em fase de obras, na
Praceta 25 de Abril. Uma
oportunidade para Idália Mo-
niz anunciar a criação de
uma outra Comissão desta
feita no interior do concelho,
nos Carvalhos. A ideia, refor-
çou a mesma responsável,

Cidade inclusiva

Aberta a todos

“abranger territorialmente
todo o concelho, reforçar
a capacidade de inter-
venção nesta área.”

Mais uma passo naquilo
que se quer “o alargamento
do sistema no âmbito da
protecção”, deixando o «re-
cado»: “tem que haver res-
postas concertadas, não
múltiplas intervenções
por forma a rentabilizar
todos os meios e siste-
mas.” Ou seja, ninguém fica
de fora, instituições, autar-
quias, famílias todos têm
que trabalhar em conjunto no
que toca à protecção das
crianças e jovens.

Uma outra instituição a
visitar, o Centro de Reabilita-
ção Profissional de Gaia “o
melhor centro que exis-
te”, disse Guilherme Aguiar
sem esconder o orgulho
nesta instituição.

A Secretária de Estado
entendeu não corroborar as
palavras do vereador “não fi-
cava bem dizer que é a
melhor, mas sem dúvida
que é uma referência.
Gaia é conhecida por in-
tegrar, mas esta deve ser
uma preocupação de to-
dos, há que eliminar pre-
conceitos, não virar a ca-
ra”, acrescentou Idália
Moniz. A visita a Gaia termi-
nou na Associação de Pais
e Amigos do Cidadão Defi-
ciente Mental. Em matéria
de acção social reforçaram
os responsáveis o Governo
mantém conversas frequen-
tes com a Câmara, com o
seu vereador pelo que von-
tade não faltará em criar as
melhores condições à Pro-
tecção, Reabilitação e Inte-
gração de todos nesta cida-
de dita inclusiva.

de rodas “na pele dos

outros”, perceberam que o

direito à igualdade é uma

farsa.

A Governadora Civil do

Porto, Isabel Oneto, ouviu

quem mais percebe destas

questões disse que o ca-

minho “está lançado”, a

discussão está em cima da

mesa e reforça a necessida-

de de “ultrapassar obstá-

culos culturais e precon-

ceitos às vezes maiores

que as barreiras físicas.”

O que é preciso, con-

siderou, “incentivar, agitar

consciências, participar-

mos todos, entidades pú-

blicas e não só, todos jun-

tos, participarmos nestas

acções de «alerta», não

perder a dinâmica aqui

lançada”, o que todos pa-

recem apostados em levar

para a frente.

A primeira sessão do
segundo Fórum Avintense
Jovem subordinado ao te-
ma «a leitura de livros ver-
sus a Internet», contou com
a presença de três jovens
escritoras, Ana Marta Brito,
Liliana Bastos e Joana Lo-
pes e através de video-con-
ferência, desde a cidade de
Tomar, do também jovem,
escritor Joel Anjos. Com

ida-des entre os 11 e os 17
anos estes jovens apresen-
taram, durante cerca de
uma hora, os seus livros,
falaram do gosto pela lei-
tura e escrita bem como do
uso da Internet, quer para
o estudo, para diversão e
comunicarem com os
amigos.

Seguiu-se um debate,
vivo e interessante, apesar

do pouco público presente.
Cipriano Castro, vogal da
Junta de Freguesia de
Avintes, lamentou o alhea-
mento desta iniciativa por
parte dos professores do
Agrupamento de Escolas
de Avintes. Mais sessões
com novos temas vão de-
correr até final do ano, no
âmbito deste Fórum Avin-
tense Jovem.

Fórum Avintense Jovem

Idália Moniz visita instalações  da Proteccção de Menores...


