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Até Maio terão lugar
três tertúlias mensais
para discutir a
importância da
filosofia numa
sociedade com uma
situação “difícil de
compreender”

A família deve ser encarada em
“termos de realização pessoal dos
seus componentes”, pois apesar
de existirem “outros elementos
presentes como seja o elemento
económico, do auxílio mútuo e
dos interesses pessoais, estes
estão sempre veiculados numa
realidade emocional”, mostrou o

investigador da unidade Lingua-
gem, Interpretação e Filosofia da
Faculdade de Letras da Universi-
dade de Coimbra, Cláudio Carva-
lho, esta sexta-feira, 19, na
Livraria Almedina. 

Numa altura em que a cres-
cente individualização do ser hu-
mano se reflecte nas suas relações
pessoais e em que polémicas
como o casamento homossexual
se intensificam, a sessão de cerca
de duas horas colocou uma de-
zena de pessoas a discutir a ques-
tão da génese e estabilização dos
espaços de comunicação íntima,
construindo um “estado da arte
do que se passa relativamente à
família” afirma Cláudio Carvalho. 

Após o sucesso de 2009, a li-
vraria Almedina, a Associação de
Professores de Filosofia, o pro-

jecto Viafilosofia e a promotora de
eventos Ideias Concertadas deci-
diram retomar o ciclo “Filosofia e
Filosofar – que interessa isso
hoje”. “Mal terminámos o pro-
jecto do ano passado e estávamos
na avaliação final surgiu logo a
ideia de fazer outro”, conta Filipe
Menezes. 

“Quanto mais difícil de com-
preender é a situação do país ou
da sociedade, mais forte é o im-
pulso para filosofar”, afirma o res-
ponsável da Viafilosofia,
justificando o regresso das ses-
sões. O objectivo “é contrariar a
imagem que se formou de que a
filosofia hoje não tem interesse”,
conta, mostrando entusiasmo em
alargar as tertúlias ao público em
geral e principalmente à comuni-
dade estudantil. 

Filipe Menezes acredita mesmo
que “as próximas temáticas anun-
ciadas vão aumentar a diversi-
dade da proveniência académica
das pessoas”.  

O conjunto de quatro tertúlias
decorrerá até Maio com sessões
mensais. No próximo dia 11 de
Março a livraria Almedina acolhe
o professor da Faculdade de Le-
tras da Universidade de Coimbra
António Manuel Martins para
uma sessão sobre “Informação e
Comunicação em rede”. A 29 de
Abril será a vez do teólogo An-
selmo Borges dissertar sobre
“Razão e Fé - Fundamentalismos
e Intolerâncias". O ciclo termina
a 27 de Maio com uma palestra da
investigadora Catarina Rebelo
sobre saúde e terapias alternati-
vas.

“Impulso para filosofar” 
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Numa época em que
as cartas e os selos
diminuem, a secção
filatélica continua a
divulgar um hobbie
acima de tudo 
cultural  

“A filatelia é o estudo das fran-
quias postais, novas ou usadas, na-
cionais ou internacionais, utilizadas
pelos correios”. Este é o grande en-
sinamento da primeira aula filaté-
lica que pode ser encontrado no
sítio Web da Secção Filatélica da As-
sociação Académica de Coimbra
(SF/AAC).

No entanto, para António Cavaco,
presidente da SF/AAC no início dos
anos oitenta, a filatelia é muito mais
do que isso. “É um veículo de cul-
tura”, confessa. Também sócio
desde essa altura, o actual presi-
dente da mesa do plenário, João Rui
Pita, concede um valor mais pro-
fundo à arte de coleccionar selos. “É
uma actividade muito tranquili-
zante” onde o mais “importante é a
amizade e fraternidade”.

Fundada a 23 de Fevereiro de
1965, a SFAAC, comemorou no pas-
sado sábado, 20, o seu 45º  aniver-
sário num evento em que estiveram
presentes cerca de trinta sócios
desde os fundadores aos estudantes
na Universidade de Coimbra (UC),
os quais “neste momento se contam
quase pelos dedos das mãos”, la-
menta o tesoureiro da secção Nuno
Cardoso.

A falta de interesse por parte dos
mais novos começa a ser uma reali-
dade cada vez mais marcada. “É um
hobbie que está em via de desapa-
recimento em virtude de toda a pa-
nóplia de coisas que hoje são
oferecidas à juventude”, lamenta.

“Hoje em dia os miúdos não vêem
selos nas cartas, não os recortam e
não os começam a coleccionar”, ex-
plica admitindo que a substituição
dos selos por etiquetas implemen-
tada há pouco tempo pelos CTT e a
constante diminuição do envio de
cartas, vieram agravar esta tendên-
cia.

Porém João Rui Pita, apesar de
reconhecer que a SF/AAC “passou,
por diversas circunstâncias, por um
período de menos actividade”, acre-
dita que se “vive agora um período
muito florescente graças aos mem-
bros actuais e às ligações que têm
estabelecido com muitas institui-
ções”.

A SF/AAC conta hoje com mais
de 300 sócios activos originários de

todo o país, mas os cadernos regis-
tam 1100 pessoas com a maioria dos
quais acabaram por perder o con-
tacto. 

Uma secção voltada para
fora
A secção filatélica procura acima de
tudo divulgar o seu hobbie e como
tal estão preparadas já duas exposi-
ções para o próximo mês. “No dia 3
inauguramos uma exposição em
Aveiro e no dia 4 inauguramos
outra cá em Coimbra por ocasião do
Congresso da República no auditó-
rio da Reitoria”, antecipa Nuno Car-
doso.

Este tem sido o principal meio de
dar a conhecer a secção e uma des-
sas ocasiões foi o passado Sábado

com a realização de uma exposição
e de um leilão nas instalações da As-
sociação Académica de Coimbra. 

Uma questão de espaço
Depois de 45 anos, a secção filaté-
lica já viu passar nas suas salas mi-
lhares de selos e postais de todo o
mundo, muitos dos quais foram
sendo armazenados no espaço que
têm disponível.

Nuno Cardoso não encontra pro-
blemas nas instalações, mas la-
menta a insistência das diferentes
direcções-gerais da associação em
lhes propor a cedência de uma sala.
O tesoureiro conta que “é tradição
que, de cada vez que entra uma di-
recção, nos venham pedir uma das
salas”. Refere ainda que o docu-

mento de “distribuição de verbas da
Queima das Fitas este ano refere
que a nossa verba só nos é dada se
nós dermos uma sala”.

No entanto, Filipe Pedro, secretá-
rio-geral da Queima das Fitas 2009,
explica que a secção filatélica “apre-
sentou um projecto e parte dele foi
aprovado”. “Há uma outra parte,
que supõe a compra de um armário
para armazenamento, que ainda
não foi aprovada”. O secretário-
geral acredita que com a compra
desse armário, a Secção Filatélica
“terá condições para ceder uma
sala”.

“Eu já convidei a comissão deste
ano para vir ver que nós não cabe-
mos em duas salas”, conta Nuno
Cardoso.
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