
Manifesto Eleitoral   Lista A 

 

Cara e caro associado da Associação Portuguesa de Educação e Formação de 

Adultos, APEFA- Apendências, 

No próximo Sábado, dia 25 de janeiro, realizam-se as eleições para os Corpos 

Sociais da Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos – 

Aprendências. 

Reunida uma equipa com reconhecidas e provas dadas no campo da 

Educação e Formação de Adultos, foi nosso entendimento, e assumido dever, 

abraçar o desafio e um renovado projeto de ação. 

Sujeitamo-nos a sufrágio para um novo mandato, se for esse o desígnio dos 

associados, assumindo como lema: “A EDUCAÇÃO DE ADULTOS COMO 

PILAR DE UMA CIDADANIA PARTICIPATIVA “. 

 

Colegas Associadas e Associados, 

Uma cidadania ativa e coerente exige, de todos os portugueses, uma resposta 

concreta quando confrontados e lhes é proporcionada uma escolha. 

A Educação de Adultos, em Portugal, tem vivido, ao longo dos anos, momentos 

de continua intermitência e, por essa razão, a APEFA precisa de reforçar a sua  

intervenção junto do Governo e dos atores territoriais para garantia do direito 

constitucional à Educação e à Formação ao longo da vida de todos os 

portugueses, de todas as idades e em todas as geografias.   

O manifesto desta candidatura estrutura-se numa lógica de continuidade e de 

permanente inconformismo de ação, iniciada, no ano de 2011, a 22 de outubro, 

com a constituição da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DE ADULTOS- APRENDÊNCIAS. 



Trata-se de um projeto de continuidade, no estrito cumprimento da missão da 

APEFA: promoção, defesa, valorização e afirmação da Educação e Formação 

de Adultos em Portugal; Para todos, de todas as idades e todas as geografias, 

convictos do determinante contributo da EA para a FELICIDADE, o bem-estar 

social e económico das comunidades, como um todo, e do cidadão, em 

particular. 

 

 

“EDUCAÇÃO DE ADULTOS, PILAR DE CIDADANIA PARTICIPATIVA”  

 

MAIS FORTE, MAIS UNIDOS, MAIS AMBICIOSOS!  

Sábado, contamos consigo.  VOTE LISTA A 

 

Em representação dos candidatos da LISTA A  

Armando Gomes Loureiro 

964 583 690 

  

 


