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Sampaio da Nóvoa analisa
“Portugal e a Educação”

Sampaio da Nóvoa é o convidado de uma tertúlia, amanhã à noite

FUTURO Inicia-se amanhã, no
Hotel Imperial, um ciclo de ter-
túlias subordinadas ao tema
“Próximos Desafios da Educa-
ção”. 

O primeiro convidado será
António Sampaio da Nóvoa,
antigo reitor da Universidade
de Lisboa, e um dos nomes que
mais vezes tem sido referido
como “presidenciável”. A sua
comunicação, intitulada “Por-
tugal e Educação”, está mar-
cada para 20.10 horas, no de-
correr de um jantar que se rea-
liza na unidade hoteleira avei-
rense já referida.

Segundo Rui Viera, um dos
promotores da iniciativa, já se
encontram esgotados os cerca
de 50 lugares para o jantar/de-
bate, enaltecendo o mesmo
responsável o facto de “as pes-
soas que confirmaram a pre-
sença fazerem antever uma
participação muito heterogé-
nea”. Rui Vieira declara tam-
bém que os participantes não
são apenas professores, mas
“gente com interesses muito
mais vastos”.

Recorde-se que esta inicia-
tiva partiu de um conjunto de

docentes da Universidade de
Aveiro (UA), que se organizou
com o intuito “de discutir os
‘Próximos desafios da Educa-
ção’, sob a forma de tertúlias”,
que deverão ter, idealmente,
uma periodicidade mensal.

Próximo convidado
pode ser anunciado 

Os docentes responsáveis
por este evento que quer fazer
de Aveiro o epicentro da dis-
cussão do futuro da Educação
em Portugal defendem a ne-
cessidade de “discutir infor-
malmente, mas de forma crí-
tica, profunda e construtiva, o
estado da Educação e a Edu-
cação do Estado”, de forma a
“mobilizar para o debate das
questões prementes” da área.  

Ainda de acordo com Rui
Vieira, estão já a ser ultimados
os detalhes para a marcação
da próxima tertúlia, encon-
trando-se a organização à es-
pera da confirmação da dispo-
nibilidade e da data da mesma.

Há, portanto, a possibilidade
de durante o evento de ama-
nhã ser anunciado o nome do
próximo convidado.AE
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