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Adérito Esteves

Um grupo de docentes da Uni-
versidade de Aveiro (UA), “com
preocupações e responsabili-
dades com a Educação”, orga-
nizou-se com o objectivo de dis-
cutir os “Próximos desafios da
Educação”, sob a forma de ter-
túlias. A iniciativa arranca na
próxima quarta-feira, dia 11, no
Hotel Imperial, em Aveiro, e tem
como primeiro convidado An-
tónio Sampaio da Nóvoa, antigo
reitor da Universidade de Lis-
boa, e um dos nomes que tem
si do avançado como possível
candidato a Presidente da Re-
pública, que fará uma interven-
ção intitulada “Portugal e Edu-
cação”. Os interessados em
inter vir na tertúlia podem obter
mais informações no endereço
tertuliapensareduca.blogspot.pt.

Rui Marques Vieira, um dos
promotores da iniciativa, explica
que “o objectivo é mobilizar para
o debate das questões premen-
tes da Educação em Por tugal”,
afirmando que a ideia passa por
“discutir informalmente, mas de
forma crítica, pro funda e cons-

trutiva, o estado da Educação e
a Educação do Estado”, refere.

Declarando que a ideia da
criação das Tertúlias surgiu “de
um grupo de cidadãos, mas
também de professores e Inves-
tigadores do Departamento de
Educação da UA”, o mesmo res-
ponsável nota que este espaço
de debate é aberto “a todos os
que se interessam pela Educa-
ção”, de forma a “discutir ideias
e apresentar propostas”, uma

vez que a organização considera
que “o futuro está em aberto e
será o que formos capazes de
pensar e fazer, isto é, de construir
juntos, neste caso particular-
mente sobre a Educação”.

A meta passa por fazer
uma tertúlia por mês

Considerando a Educação
como um pilar fundamental so-
bre o qual há muito para discu-
tir, a ideias dos dinamizadores

destas tertúlias pretendem a ci-
dade de Aveiro acolha, pelo me-
nos, um destes encontros por
mês. “Julgamos viver um tempo
em que as questões da Educa-
ção são tratadas com dema-
siada simplicidade ou sem fun-
damentação adequada, para
que continuemos silenciados”,
explica Rui Marques Vieira, re-
ferindo que o desejo da perio-
dicidade dos encontros estará
“condicionada pela agenda dos

convidados para as diferentes
sessões”.

A organização prefere não
avançar já com nomes para
além desta primeira sessão, mas
desvenda já que os convidados
serão “personalidades com pen-
samento e ou poder de decisão
sobre questões nacionais e ou
regionais de educação e que as-
sumam posições e propostas
claras e explícitas sobre e para
a Educação”, conclui. |

António Sampaio da Nóvoa
discute Educação em Aveiro
Iniciativa O ciclo de tertúlias subordinadas ao tema “Próximos Desafios da Educação”
inicia-se no próximo dia 11. Promotores querem realizar uma iniciativa por mês
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António Sampaio da Nóvoa é o convidado para a primeira tertúlia

PERFIL
Nome: António
Sampaio da Nóvoa
Idade: 60 anos

Historiador e Doutor
em História e em
Ciências da Educação.
Foi, Reitor da Universi-
dade de Lisboa entre
2006 e 2013.
Em 2014, foi-lhe
atribuído o título de
Reitor Honorário da
Universidade de Lisboa
e foi galardoado com
o Prémio Universidade
de Coimbra.

i


