
Capoulas Santos e Francisco Calheiros abrem iniciativa

PS Amares debate futuro do concelho
emciclo de conferências
RUI DE LEMOS

Amares Desafios XXI
é a denominação do ciclo
de conferências que a sec
ção local do PS vai pro
mover ao longo dos pró
ximos meses A iniciativa
marca o arranque da cam
panha do candidato socia
lista às próximas eleições
autárquicas e abordará di
versos temas contando
com a presença de nomes
de vários quadrantes polí
ticos e sociais
Vai iniciar se no pró

ximo dia 14 deste mês
um ciclo de conferências
e debates sobre o futu
ro de Amares promovido
pela candidatura autárqui
ca socialista e que preten
de ser aberto a todos os
cidadãos que queiram par
ticipar na discussão dos
problemas de concelho e
na procura das melhores
soluções para lhes fazer
face A iniciativa resul
ta antes de mais da per

ceção que tenho enquan
to cidadão e candidato à
autarquia daquilo que este
concelho terá que ter no
futuro no que respeita ao
debate troca de ideias e
visão estratégica susten
tou Manuel Moreira can
didato do PS à Câmara de
Amares nas próximas elei
ções autárquicas
Desejando contribuir

para um debate aberto e
que consiga colher o con
tributo de várias persona
lidades com visão co
nhecimento e competên
cias aquele fórum dedi
ca a primeira conferência
à Agricultura Agroindús
tria e Turismo Rural ten
do como convidados o eu
rodeputado e ex ministro
Capoulas Santos Francis

coCalheiros presidente da
Associação de Turismo de
Habitação e o autarca ca
beceirense Joaquim Barre
to A sessão inaugural de
correrá no próximo dia 14
deste mês pelas 21h30 no
auditório da Cruz Verme
lha de Amares
O ciclo de conferências

prosseguirá a 12 de abril
comodebate da Diploma

cia EconómicaMunicipal
tendo como convidadosos
cônsules do Chipre e Mo
çambique no Porto e o de
putado e ex secretário de
Estado das Comunidades
António Braga Nomês se
guinte em dia a designar
vai debater se o tema das
Empresas Empreendedo
rismo e Emprego com as
presençasdo deputado Ba
sílio Horta e António Mar
ques presidente da Asso
ciação Industrial do Mi
nho Finalmente comdata
e convidados a designar
terá lugar a conferência
relativa às Politicas So
ciais em tempos de crise
o papel das IPSS
Aquele conjunto de con

ferências e debates pro
movido pelo PS Amares e
aberto à população desti
na se a preparar o progra
ma eleitoral comque o can
didato Manuel Moreira e o
partido se vão apresentar
às próximas eleições autár
quicas dedicando os pró

ximos meses à promoção
de debates mas também
a uma convenção autár
quica que reunirá os can
didatos de todas as fre
guesias do concelho pro
curando que ninguém fi
que de fora da discussão
dos problemas que afetam
o concelho e o seu desen
volvimento
O objetivo passa por
reunir importantescontri
butos e fomentar a par
ticipação cívica na defini
ção das novas linhas es
tratégicas de desenvolvi
mento preconizadas para
o futuro do concelho En
tendo que é preciso pen
sar Amares com os mais
diversos contributos de
pessoas idóneas e mesmo
de outras áreas políticas
mas com provas dadas E
quero fazer uma campa
nha em torno de ideias e
de um projeto sustentado
e sustentável para o con
celho suportou Manuel
Moreira
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