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«Ensino Público 
não pode 

ser sinónimo de Ensino Único», frisa a associaçãoque representa 4.500 professores

APEPCCA elegeu novos órgãos sociais

Apelo à união dos professores
para enfrentar instabilidade iminente

DR

A assembleia-geral eleitoral decorreu no Instituto Nun’Álvres

A confeção de tapetes de rua é uma 
magnífica manifestação de arte popular que, 
em Portugal, pode ser vista, por exemplo, 
em eventos religiosos católicos. Por cima 
dos tapetes passam as procissões, seguidas 
pelas pessoas que participam com fé.

Para a construção destes tapetes – com 
maior ou menor complexidade – o povo 
recorre a diversos materiais, como serragem 
colorida, borras de café, farinha, areia e al-
guns pequenos acessórios, como tampinhas 
de garrafas, flores e folhas. Depois são 
trabalhados os moldes que irão dar origem 
ao rendilhado ou às imagens a criar.

Assim, munidas destes materiais e mol-

des, as pessoas montam o tapete de rua 
com grande arte, com dizeres e figuras 
relativas à festividade. Foi assim que 
aconteceu, como ocorre ao longo de dé-
cadas, nas festas de Santo António, uma 
das maiores festividades da freguesia do 
Louro, Vila Nova de Famalicão, no último 
fim de semana.

Tal como já é tradição, os resíduos de 
poliéster resultantes do fabrico de botões 
foram reaproveitados na montagem da 
figura de Santo António num dos tapetes 
que ornamentaram a grande festa popular 
e religiosa. Os materiais foram cedidos 
pela maior fábrica de botões do mundo, 

a Louropel, «em mais um exemplo do en-
volvimento da empresa com a comunidade 
envolvente e de promoção de comporta-
mentos ambientais positivos, através da 
reciclagem», explicou o seu administrador 
Avelino Rego.

Os restos do poliéster deram origem a 
uma material granulado, que, por sua vez, 
foi tingido nas cores pretendidas pelas 
pessoas responsáveis pela confeção do 
tapete. E assim foi criada a imagem de 
Santo António pregando aos peixes, que a 
imagem documenta. Até as águas do mar, 
com os peixes saltando, foram recriadas. 
Um trabalho exímio de arte popular.

Louro recicla resíduos industriais para criar tapetes nas suas Antoninas

A Associação de Pro-
fessores do Ensino Par-
ticular e Cooperativo 
com Contrato de Asso-
ciação (APEPCCA) ele-
geu na passada segun-
da-feira, em assembleia- 
-geral, por unanimidade, 
os seus novos órgãos so-
ciais para o triénio 2014-
-2017, anunciou a associa-
ção em nota enviada ao 
Diário do Minho.

A nova direção eleita su-
blinha «a necessidade e a 
importância de todos os 
professores serem agentes 
ativos nos tempos que se 
avizinham, tendo em conta 
a nova proposta do contra-

to coletivo de trabalho, a 
imposição da redução do 
número de turmas, a cons-
tante e persistente redu-
ção de financiamento e a 
ausência de um 
critério que te-
nha em conta a 
idade média do 
corpo docen-
te, são situa-
ções, entre ou-
tras, que pre-
ocupam a as-
sociação por-
que põem em causa mui-
tos postos de trabalho, en-
fraquecendo os projetos e 
ofertas educativos que es-
tas escolas disponibilizam 

às suas comunidades».
Neste sentido, a APEPC-

CA promete «continuar a 
sua luta no sentido de en-
contrar as soluções mais 

coerentes e jus-
tas que digni-
fiquem os pro-
fessores das es-
colas com con-
trato de associa-
ção», refere a 
mesma nota.

Destaque-se 
que esta associa-

ção representa e defende, 
em todo o país, os direitos 
de todos os docentes das 
escolas particulares com 
contrato de associação com 

o Ministério da Educação 
e Ciência (MEC). A nível 
nacional, a realidade des-
te tipo de contratos cele-
brados com o MEC repre-
senta um universo de cer-
ca de 90 escolas e de mais 
de 4.500 professores.

A APEPCCA assevera 
defender o princípio da 
Liberdade de Educação e 
o direito dos pais e encar-
regados de educação se-
rem livres para escolhe-
rem qual o projeto educati-
vo que pretendem para os 
seus educandos. «Ensino 
Público não pode ser si-
nónimo de Ensino Único», 
frisa a associação.

A comissão política concelhia do PSD/Famalicão veio 
a público agradecer ao ainda líder distrital do partido, 
Paulo Cunha, o «excelente trabalho e a colaboração 
que sempre soube imprimir na sua ação política» com 
a estrutura concelhia de onde foi também presidente. 
Este agradecimento surge na sequência da anunciada 
não recandidatura de Paulo Cunha à presidência da 
Comissão Política Distrital de Braga do PSD, que 
assim abre porta para que avance o eurodeputado 
José Manuel Fernandes.

O PSD/Famalicão não esconde a «tristeza» pela saída 
de Paulo Cunha da liderança da distrital, não apenas 
pela sua qualidade de famalicense mas também – 
destaca em comunicado – pelo reconhecimento de 
todo o partido fundado nos resultados eleitorais que o 
PSD obteve durante o período em que exerceu o seu 
mandato distrital. «Não foram só as eleições autár-
quicas em que o PSD em Braga conquistou câmaras 
ao PS, mas em todas as outras eleições nacionais, 
em que, como nas mais recentes, o distrito votou ao 
arrepio do país, dando a vitória à coligação Aliança 
Portugal», afirma a concelhia “laranja” de Vila Nova 
de Famalicão.

Do ponto de vista da estrutura concelhia, presidida 
por Vítor Moreira, «o trabalho desenvolvido é a mostra 
cabal da qualidade dos quadros que o PSD tem em Vila 
Nova de Famalicão, em Braga e no país» e que Paulo 
Cunha, «como quadro de excelência, soube traduzir 
essa qualidade na ação política a favor das populações 
do distrito nos 4 anos que dirigiu a comissão política 
distrital de Braga do PSD», frisa.

PSD/Famalicão agradece 
trabalho de Paulo Cunha
na distrital do partido
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