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Uma PÁGINA de afetos
APRESENTAÇÃO PÚBLICA DA EDIÇÃO Nº 201
O número 201 d’A Página da Educação (outono.2013) já circula nas mãos dos leitores, mas foi apresentada
publicamente, na terça-feira, na presença de amigos e colaboradores. “Não é por acaso que estamos aqui hoje”,
começou por dizer Isabel Baptista, diretora da revista, aludindo à cumplicidade com o local escolhido para a sessão:
a UNICEPE - Cooperativa Livreira de Estudantes do Porto foi alvo de uma reportagem para esta edição da PÁGINA
e está a celebrar 50 anos, afirmando-se como um espaço “de resistência e de afetos”.
Vinte e um anos após o lançamento da revista, esta foi a primeira vez que a PÁGINA teve uma apresentação
pública. Uma marca para lembrar que “este projeto editorial é, também ele, de afetos, de resistência, de afirmação e
intervenção ao nível da política profissional”, com características únicas por ter nascido no âmbito de uma
organização sindical de professores (Sindicato dos Professores do Norte).
Isabel Baptista lembrou a memória do antigo diretor, José Paulo Serralheiro e a importância dos colaboradores,
“que têm na PÁGINA um espaço para as suas ideias”, bem como a necessidade de se honrarem associações e
instituições que “têm feito um trabalho importante” na sociedade e de a revista dar espaço não só à Educação,
como à Cultura.
Também Rui Vaz Pinto, presidente da UNICEPE, se mostrou bastante satisfeito por acolher esta iniciativa e
solidário com a classe docente. “Os professores são de uma importância extraordinária e o Governo tão pouca
importância lhes dá”, referiu, lembrando que os docentes são atualmente a grande maioria dos associados da
cooperativa.
Antes de terminada a sessão, que foi conduzida pela diretora-adjunta, Ana Brito Jorge, Rafael Tormenta,
colaborador permanente e membro do Conselho Editorial, leu o poema de Pablo Neruda (“Voy a vivir”) publicado na
contracapa da edição 201, numa altura em que passam quarenta anos sobre a morte do poeta chileno.
A PÁGINA de outono conta, entre outros artigos, com quatro entrevistas de fundo a Manuel Jacinto Sarmento,
Mariano Enguita, Xavier Bonal e Alan Rogers.
[A PÁGINA de outono está em distribuição. Se não a encontrar em venda, p.f. contacte a ProfEdições: 226
002 790; apagina@apagina.pt]

