
35 DE JUNHO 2012 TERÇA-FEIRA
WWW.DIARIOCOIMBRA.PTDiáriodeCoimbra

COIMBRA

Presidente da Junta reclama 
mais apoio para a Ceirarte
Certame é inaugurado na próxima quinta-feira, feriado 
de Corpo de Deus, e conta com a participação de 30 artesãos

PROCESSO ARRANCA NO PRÓXIMO ANO LECTIVO

n O Sindicato dos Professores da
Região Centro (SPRC) desafia os
docentes a participarem numa
concentração contra a constitui-
ção de mega-agrupamentos, mar -
cada para hoje, a partir das 17h00,
na Praça da República.

Em nota à comunicação social,
o SPRC considera que o Ministé-
rio da Educação e Ciência não teve
«respeito» pelos professores, es-
colas e órgãos autárquicos ao de-
cidir avançar com as agregações

de escolas e agrupamentos, «in-
dependentemente da opinião dos
conselhos gerais das escolas/agru-
pamentos e das posições mani-
festadas pela Assembleia Muni-
cipal de Coimbra e pelo Conselho
Municipal de Educação».

O Conselho Municipal de Edu-
cação de Coimbra tinha solicitado
ao Ministério da Educação o adia-
mento do processo por um ano.
No dia 17 de Maio, o presidente da
Câmara de Coimbra, João Paulo

Barbosa de Melo observou que «a
proposta da DREC não está sufi-
cientemente fundamentada para
que o Conselho formule uma de-
cisão definitiva». Além disso, o
Conselho Municipal duvidava
mesmo «das vantagens do mega-
agrupamentos», considerando
«ser de bom senso analisar todo o
processo com cautela e muita pon-
deração».

O que é certo é que o Governo
já definiu as agregações para o
próximo ano lectivo e o que se
pensava que ficaria adiado, pelo
menos, por agora, parece que vai
mesmo avançar. Assim para
Coimbra foram aprovados três
mega-agrupamentos: Alice Gou-
veia e Ceira, com 1593 alunos; Es-

cola Secundária Jaime Cortesão
com Silva Gaio e S. Silvestre, en-
globando 1835 alunos; e Escola Se-
cundária D. Duarte com Taveiro e
Inês de Castro, 2010 alunos. 

«Pergunta-se, então, porque foi
pedido o pronunciamento àqueles
órgãos? Apenas para simular
uma atitude democrática?», ques-
tiona o Sindicato dos Professores
da Região Centro, realçando que
o que este Governo está a fazer é o
que criticou, quando era oposição:
«estas agregações são feitas sem
o aval dos implicados e, além
disso, continuam a desconhecer-
se estudos ou evidências que su-
portem a integração vertical de
agrupamentos escolares até ao 12.º
ano», frisa a direcção do SPRC. l

Patrícia Isabel Silva

n A XXI Feira de Artesanato de
Ceira, a Ceirarte, decorre entre
quinta-feira e domingo, com a
presença de 30 artesãos de todo o
país. Como é habitual, o certame
realiza-se no espaço da Casa do
Povo, onde os visitantes podem
ainda provar as propostas da
mostra de gastronomia e doçaria
regional.

Os tempos são de crise, mas o
presidente da Junta de Freguesia,
José Vicente, acredita que é possí-
vel manter os 10 mil visitantes de
2011, até porque, sublinhou o au-
tarca, este tipo de acontecimentos
pode servir também para ajudar
a população a esquecer, por mo-
mentos, os tempos difíceis. 

Com um orçamento de 12.500
euros, a Ceirarte é totalmente fi-
nanciada com verbas da junta, o
que motiva algumas críticas de
José Vicente, que gostaria que a
Câmara Municipal de Coimbra e
a Direcção Regional de Cultura
disponibilizassem apoio para esta
organização.

De acordo com o autarca, a feira
de artesanato – uma das mais an-
tigas da região – chegou a ser
apoiada pelo município, mas, de
alguns anos a esta parte, o subsídio
foi cortado, para descontenta-
mento do autarca, que confessa
que o certame acaba por estar «to-
dos os anos em risco». «Nós não
pedimos muito. É apenas uma mi-

galha. Nós sentimo-nos sós e é
complicado», reforça.

Formandos mostram trabalho
Se a maioria dos artesãos que
marca presença na feira é do dis-
trito de Coimbra, há quem viaje
de mais longe para participar na
Ceirarte, como é o caso de Mário
Bicho, com joalharia, de Tomar, e
o oleiro Martinho Capela, de Braga.
Quem visitar o certame pode
ainda apreciar artigos de rendas e
bordados, velas e bonecos em
barro, casas em miniatura, minia-
turas de alfaias agrícolas, tecela-
gem, pintura a óleo, entre outros.

A feira é também uma oportu-
nidade para os cerca de 130 for-
mandos – a maioria mulheres

com mais de 50 anos – mostrarem
os trabalhos que realizaram nos
cursos sócio-culturais ministra-
dos pela Junta de Freguesia, desde
Janeiro. Em sete dos nove lugares

da freguesia, muitos foram os que
ficaram a saber mais sobre as téc-
nicas dos bordados, artes decora-
tivas, reciclagem ou danças. 

Na vertente gastronómica rei-
nam a chanfana e os negalhos,
enquanto na doçaria não faltam
regueifas, queijadas ou pastéis de

Tentúgal. Já na animação cultural,
destaque para as actuações do
grupo de gaiteiros “Roncos e Cu-
riscos” e Estudantina Universi-
tária (quinta-feira) ou GEFAC e
banda Filhos da Pauta (sexta),
após um concurso de vestidos re-
ciclados. A noite de sábado é de
folclore, graças ao XXXI Festival
do Grupo Folclórico da Casa do
Povo de Ceira, e domingo, a ani-
mação está garantida para a pe-
quenada, com palhaços, magia e
balões, com a Tuna Académica do
ISEC a encerrar.

A inauguração solene da feira
está marcada para as 15h30 de
quinta-feira, no dia que tem início
com o convívio de pesca “Mais
um dia no Ceira”. l

DOUTOR HONORIS CAUSA

Boaventura de Sousa 
Santos distinguido por 
universidade canadiana

nO director do Centro de Estudos
Sociais (CES) da Universidade de
Coimbra, Boaventura de Sousa
Santos, vai ser distinguido no pró-
ximo dia 8 com o grau de doutor
honoris causa em Direito por uma
das mais prestigiadas instituições
universitárias da América do
Norte, a McGill University, loca-
lizada na cidade canadiana de
Montreal.

Segundo divulgou ontem o
CES, trata-se de mais um reco-
nhecimento público de organiza-
ções internacionais pelo contri-
buto do sociólogo «para o conhe-
cimento científico universal», a
juntar à mais alta distinção da Fa-
culdade de Direito da Universidad
de los Andes (Bogotá, Colômbia),
designada “Sócrates”, recebida em

Março deste ano e que é atribuída
a juristas e/ou investigadores cuja
obra e vida tenham contribuído
para promover a cultura jurídica
universal.

Considerado um dos cientistas
sociais portugueses com maior
projecção internacional, Boaven-
tura de Sousa Santos é professor
catedrático jubilado da Faculdade
de Economia da Universidade de
Coimbra, dirige no CES o Obser-
vatório Permanente da Justiça
Portuguesa e coordena o projecto
de investigação “ALICE – Espe-
lhos estranhos, lições imprevistas:
definindo para a Europa um novo
modo de partilhar as experiências
do mundo”, a desenvolver entre
2011 e 2016, financiado pelo Euro-
pean Research Council. l

Concentração hoje 
na Praça da República
contra mega-agrupamentos
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FEIRA expõe também trabalhos dos cursos sócio-culturais realizados na freguesia
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O SOCIÓLOGO Boaventura de Sousa Santos

FEIRA DE 
ARTESANATO 
TODOS 
OS ANOS 
“EM RISCO”
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