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Vento forte
“atira” duas
árvores
ao chão
O vento forte que se fez sentir
na madrugada e manhã de on-
tem provocou, pelo menos, a
queda de duas árvores na ci-
dade de Coimbra. Não foram
registados feridos, nem estra-
gos de maior, mas os bombei-
ros foram obrigados a intervir
para desimpedir duas vias de
circulação automóvel.

Junto ao Coimbra Retail
Park, em Eiras, uma árvore de
médio porte caiu para a es-
trada. O alerta foi dado às 2h50.
Na Rua do Instituto Maternal,
por volta das 4h10, uma árvore
de grande porte “precipitou-se”
para a estrada, obrigando ao
corte total da via, que tem ape-
nas um sentido. Os trabalhos
de limpeza decorreram até às
6h20. |

Despiste
na avenida
da Lousã
faz um ferido
Um motociclista ficou ontem
ferido na sequência de um des-
piste do veículo que conduzia.
O acidente registou-se na ave-
nida Lousã, por voltas das 18
horas, sendo que a vítima foi
transportada para o hospital,
pela ambulância do INEM com
ferimentos ligeiros.

Os bombeiros Sapadores de
Coimbra foram chamados
para limpar o pavimento. |

CONVÍVIO Cerca de 90 pes-
soas responderam à chamada
da comissão organizadora do
9.º convívio dos ex-alunos das
escolas primárias de Almas de
Freire, Estrada de Lisboa e Ros-
sio de Santa Clara.

No sábado, vindos de dife-
rentes zonas do país, com des-
taque para Oliveira do Hospital,
Aveiro e Porto, os convivas jun-
taram-se aos que não saíram
de Coimbra e aqui fizeram a
sua vida profissional, para uma
confraternização que começou
às 10h00, no Convento de
Santa Clara-a-Nova.  

Depois da missa, veio o al-
moço, no restaurante Arte e
Gala, também em Santa Clara,
que durou cerca de… cinco ho-
ras. O que quer dizer, no enten-
dimento de César Branquinho,
da organização, que as pessoas
gostaram. Gostaram do conví-
vio, dos fados, de se reencon-
trarem e de “pôr a conversa em

dia”. Ao princípio, recorda Cé-
sar Branquinho, «só vinham
uns 30, e eram praticamente só
homens». Depois, com o levan-
tamento de ficheiros escolares,
identificação de antigos alunos
e envio de convites, o número
foi aumentando. «Aparecem
sempre mais, mas outros tam-
bém não vêm porque não po-
dem ou estão doentes», ob-
serva, ao lembrar que são pes-
soas, na sua maioria, entre os
65 e os 70 anos.

As escolas do Rossio e da Es-
trada de Lisboa já não existem,
mas a de Almas de Freire man-
tém-se, pelo que o futuro dos
convívios estará garantido. As-
sim haja quem organize, com
a actual comissão a tentar pas-
sar a pasta. «Lançamos um
SOS» para ver se alguém as-
sume, disse Branquinho, um
dos cinco elementos da actual
comissão. Seja como for, para
o ano haverá convívio. |

Antigos alunos 
regressaram a Santa Clara

Almoço durou cerca de 5 horas, tanta era a conversa em atraso

O sociólogo Boaventura de
Sousa Santos recebe hoje o tí-
tulo de doutor 'Honoris Causa'
pela Universidade de Brasília
(UnB), um dos muito galardões
que distinguem o seu trabalho
no Brasil, na América Latina e
noutras partes do mundo.

A homenagem da instituição
brasileira será feita pela filósofa
Marilena Chauí, numa cerimó-
nia que decorre no Memorial
Darcy Ribeiro/ UnB, refere em
nota publicada no seu portal
na internet o Centro de Estudos
Sociais (CES) da Universidade
de Coimbra, dirigido por Boa-
ventura de Sousa Santos.

Ao atribuir a distinção, a uni-
versidade brasileira quis home-
nagear «uma das maiores au-
toridades em estudos sobre a
democracia», reconhecida
mundialmente no meio acadé-
mico, e que «escolheu o Brasil
como cenário para compreen-
der as raízes das injustiças eco-

nómicas e sociais» e deba-
ter um novo caminho

para o mundo.
«Suas ideias são
sempre evocadas

em discussões
sobre os te-

mas mais
sensíveis
da ac-
t u a l i -
d a d e » ,

sublinham os proponentes ci-
tados pelo CES, destacando
ainda as suas reflexões sobre a
universidade, o seu papel nas
sociedades e enquanto motor
de mudanças no mundo.

Os proponentes realçam que
Boaventura de Sousa Santos
«possui pensamento incisivo e
acredita numa reformulação
profunda da ordem social e po-
lítica para mitigar as injustiças»,
e crê que a academia tem «o
papel central na condução de
transformações efectivas na
sociedade».

Para Nair Bicalho, coordena-
dora do Núcleo para a Paz e
Direitos Humanos (NEP) da
Universidade de Brasília, Boa-
ventura de Sousa Santos «faz
uma tentativa de reinventar o
Estado a partir de uma pers-
pectiva multicultural, que res-
peita a diversidade».

Ainda no âmbito da cerimó-
nia de atribuição do Doutora-
mento 'Honoris Causa', o so-
ciólogo profere amanhã a "Aula
da Inquietação" no Teatro de
Arena, em Brasília. |

Boaventura Sousa
Santos distinguido
hoje em Brasilia
Honoris Causa Sociólogo vê mais uma vez reconhecido
o seu trabalho de investigação sobre a democracia
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