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Debates Spes: 
O PODER AUTÁRQUICO NA EDUCAÇÃO, NA ACÇÃO SOCIAL E NA CULTURA 
As juventudes partidárias interpelam os candidatos à Presidência da Câmara do Porto 

 
o 22/Jun – Rui Sá   
o 29/Jun – Teixeira Lopes  
o 06/Jul  – Elisa Ferreira  
o 15/Jul  – Rui Rio 

sempre pelas 21h, na Aula Magna da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
 

A Fundação Spes é o Bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes (1906-1989), continuando o seu 
importante magistério entre os homens do Porto e do país. Na década de 1960 e no início da 
seguinte, a Casa da Torre da Marca funcionou como ponto de reunião de pessoas preocupadas com 
o futuro do país, gente do Porto que acompanhava as preocupações do seu Bispo. Esta foi a forma 
encontrada para, nas palavras que escreveu no seu testamento e legou à Fundação Spes, promover 
a formação e o desenvolvimento intelectual dos estratos sociais mais cultos e responsáveis. Algumas 
destas pessoas vieram a assumir posições determinantes do futuro do país. 

Hoje vivemos uma conjuntura que, noutro plano, também preocupa muitas das pessoas mais 
esclarecidas e o espaço de formação e de intervenção política dos jovens é limitado. Foi neste 
quadro que a Fundação Spes organizou nos primeiros meses de 2009 um curso sobre Ética e 
Política, simultâneamente em Lisboa e no Porto. Foram os participantes deste curso e membros do 
Círculo Spes que tiveram a inciativa de organizar um ciclo de Debates onde será dada às juventudes 
partidárias a oportunidade de interpelar os candidatos à Presidência da Câmara do Porto sobre as 
políticas municipais que propõem para as áreas da Educação, da Acção Social e da Cultura. Estes 
temas foram considerados priviligeados pelo papel que as preocupações éticas devem ter na 
definição das linhas de acção do poder autárquico em todo o país. Houve a preocupação de nos 
situarmos a uma distância apreciável das eleições e da respectiva campanha eleitoral para garantir 
algum distanciamento em relação às minudências para que a moderna técnica de comunicação 
política tende a resvalar e para manter um nível elevado de preocução ética no tratamento dos 
problemas. 

Partindo desta ideia, foi construída uma parceria alargada ao Hospital de São João (que comemora 
este ano o seu cinquentenário, Presidente do C.A. Prof. António Ferreira) e a Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto (Director Prof. Agostinho Marques). A adesão das juventudes 
partidárias foi imediata e muito participativa. Os candidatos já conhecidos aderiram com grande 
abertura e disponibilidade. Os debates serão abertos ao público na Aula Magna da Faculdade de 
Medicina/Hospital de São João, esperando-se ainda o interesse da Comunicação Social, não só pelo 
conteúdo dos debates, como pelo inédito desta iniciativa em que as juventudes partidárias estarão 
lado a lado na interpelação dos candidatos em temas de grande incidência ética. 
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As juventudes partidárias interpelam os candidatos à Presidência da Câmara do Porto 

 
 Organização: Fundação Spes em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade do 

Porto e o Hospital de São João. 
 Participantes convidados: As juventudes partidárias (PS, PSD, CDS, PC, BE) 
 Temas a abordar: Educação, Acção Social, Cultura. 
 Local: Aula Magna da Faculdade de Medicina, Universidade do Porto & Hospital de São João# 
 Hora: 21h, período útil: 21h30-23h30. 
 Apresentação inicial da Fundação Spes ( 5’), sendo apresentada a missão da Spes, o curso Ética 

e Política e a motivação para estes debates. 
 Calendário dos debates: 

o 22/Jun – Rui Sá  Spes: D. Manuel Martins Moderador: Amândio Azevedo  
o 29/Jun – Teixeira Lopes Spes: Levi Guerra  Moderador: Henrique M. Pereira 
o 06/Jul  – Elisa Ferreira Spes: Ana Príncipe  Moderador: Carlos Magno 
o 15/Jul  – Rui Rio  Spes: D. Carlos Azevedo Moderador: J. Pinto Machado 
 

Formato: 
 O moderador será o responsável pelo debate no respeito das regras previamente acordadas. 
 Apresentação pelo candidato da grande motivação da sua candidatura, 10’, com incidência 

especial nos temas relacionados com a Educação, a Acção Social e a Cultura. 
 15 questões postas pelos representantes das 5 juventudes, cada um colocará 3 questões em 

temas previamente acordados, rodando entre os 3 temas, 1’ (pergunta) + 4’ (resposta). 
 Perguntas adicionais do público, previamente submetidas por escrito, com atenção especial a 

outros membros das juventudes e do Círculo Spes, conforme o tempo disponível. 
 

Preparação: Na reunião em 5/Maio, 21h, foi sorteada a ordem dos candidatos e das intervenção das 
juventudes. Na reunião de 8/Junho, 21h, foram acertados outros detalhes. 

 Rui Sá Teixeira Lopes Elisa Ferreira Rui Rio 
JS 1-Ed; 6-AS; 11- Cul 5- Ed; 10-AS;15-Cul 4-Ed; 9-AS; 14-Cul 3-Ed; 8-AS; 13-Cul 

JSD 2-Ed; 7-AS; 12-Cul 1-Ed; 6-AS; 11-Cul 5-Ed; 10-AS; 15-Cul 4-Ed; 9-AS; 14-Cul 
JP 3-Ed; 8-AS; 13- Cul 2- Ed; 7-AS; 12-Cul 1-Ed; 6-AS; 11-Cul 5-Ed; 10-AS; 15-Cul 
JC 4-Ed; 9-AS; 14- Cul 3- Ed; 8-AS; 13- Cul 2- Ed; 7-AS; 12-Cul 1-Ed; 6-AS; 11-Cul 
BE 5-Ed; 10-AS; 15-Cul 4-Ed; 9-AS; 14- Cul 3-Ed; 8-AS; 13-Cul 2-Ed; 7-AS; 12-Cul 

  Nota: Ed – Educação; Cul – Cultura; A.S. – Acção Social 
Pede-se às juventudes partidárias que apresentem ao moderador no início de cada debate a lista ordenada 
dos autores das questões para que sejam convidados pessoalmente a pô-las. 
 
#Entrada pelo portão principal do Hospital de São João, estando autorizado o estacionamento dos 
participantes. O acesso deve ser feito pela porta principal no nível superior (piso 2). A Aula Magna fica no 
piso 3, por cima da entrada. O primeiro Debate (22/Junho) terá lugar num anfiteatro no piso 2. 
09/Jun/09 
 
 

 


