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“A mulher
no mundo”
na Junta de Real

Os formandos do curso 
de Educação e Formação 
de Adultos apresentam 
no próximo dia 17, no 
salão nobre da Junta de 
Freguesia de Real, em 
Braga, uma exposição 
relativa ao tema de vida 
“A mulher no mundo”. A 
sessão tem início marca-
do para as 21h00.

No mês de Maio
Prova de vinho 
verde
nos Cinemas 
Bragashoping

A Comissão de Viticultura 
da Região dos Vinhos 
Verdes (CVRVV) promove 
nos Cinemas Bragashop-
ping, durante os meses 
de Abril e Maio, provas 
de degustação de vinho 
verde. A iniciativa realiza-
-se entre os dias 23 e 
25 de Maio e decorrem 
à sexta-feira, entre as 
18h00 e as 23h00, e aos 
feriados, sábados e do-
mingos, entre as 16h00 
e as 24h00. Nos dias 9 
a 11 de Maio as mesmas 
provas decorrem também 
no Norteshopping e no 
Arrábida Shopping nos 
dias 16 a 18. Segundo 
os organizadores, «esta 
acção pretende aproxi-
mar o vinho verde do 
consumidor».

Teatro
Festival
da Maioridade
termina
este domingo

O Festival da Maioridade, 
organizado pelo grupo de 
teatro Nova Comédia Bra-
carense, que está a cele-
brar o seu 18 aniversário, 
termina no domingo, dia 
12, pelas 21h45, com es-
pectáculo de comédia de 
improviso, que terá como 
palco o Centro Cívico de 
Palmeira. Participam nes-
te improviso os seguintes 
artistas: Ângela Saraiva 
da Rocha, Daniel Mendes, 
Diogo Ferreira, Liliana 
Ribeiro, Mário Coelho e 
Nuno Araújo. O Festival 
da Maioridade da Nova 
Comédia Bracarense ter-
mina com a atribuição 
dos prémios de “Melhor 
Actor do Festival”, “Me-
lhor Actriz do Festival” 
e “Melhor Novato do 
Grupo”. A entrada custa 
3 euros.

A União de Mulheres Al-
ternativa e Resposta (UMAR) 
vai promover, na Universida-
de do Minho, de 14 a 18 de 
Abril, iniciativas que visam 
promover o Congresso Femi-
nista, que decorre entre 26 e 
28 de Junho, em Lisboa.

No âmbito da Feira Peda-
gógica da UM, a UMAR vai 
ter um stand com informa-
ção – que inclui estatísticas, 

contactos de associações, blo-
gues e sites – e promover de-
bates, que contarão com a 
presença de vários investi-
gadores, membros de asso-
ciações e profissionais de di-
versas áreas.

 “Mulheres ‘violentáveis’?!” é 
o tema da discussão do dia 
14 (15h00) e “Sexo e dinhei-
ro: a prostituição em deba-
te” é o mote para a reflexão 

do dia seguinte (15h00). No 
dia 16, discute-se “Arte e li-
teratura feminista” (10h00) e 
“Feminismos e media (16h00). 
“Nem menos nem mais, direi-
tos iguais” - LGBT em debate” 
o assunto em análise no dia 
17 (15h00) e “Aborto e saú-
de reprodutiva: o que mu-
dou um ano depois” no dia 
18 (15h00).

A UMAR pretende sensibi-

lizar a opinião pública para a 
importância da igualdade de 
género e para a desmistifica-
ção do feminismo. Através dos 
debates, a organização quer 
«criar um espaço de deba-
te, mas intimista, de forma a 
facilitar o diálogo e o escla-
recimento da opinião públi-
ca». Os momentos de refle-
xão têm como público-alvo 
toda a comunidade.

Actividades na Universidade do Minho

UMAR promove sensibilização
para a igualdade de género
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 Pedro Seromenho Rocha 
apresenta hoje, pelas 11h00, 
no auditório do Parque de Ex-
posições de Braga (PEB) o seu 
último livro. A apresentação de 
“A Nascente de Tinta” integra 
o programa da 17.ª Feira do 
Livro de Braga que hoje de-
dica a manhã ao público in-
fanto-juvenil. 

O livro conta a história do 
Gonçalo, um menino de cin-
co anos que guarda um bú-
zio com poderes mágicos. O 
escritor promete desvendar 
o resto da história às crian-
ças que hoje vão marcar pre-
sença no PEB. 

Pedro Seromenho Rocha 
nasceu em 1975 na cidade en-
tão designada Salisbúria, hoje 
Harare, capital do Zimbabwe. 
Com apenas dois anos de ida-
de veio para Portugal.  A resi-
dir actualmente em Braga, o 
escritor tem o curso superior 
de economia. 

Em 2000, Pedro Seromenho 
Rocha publicou o seu primei-
ro livro de poesia com o título 
“Rostos e Riscos”. Um ano mais 
tarde, iniciou uma colaboração 
na revista anual “Águas Furta-
das”, do Núcleo de Jornalismo 
Académico do Porto. Actual-
mente, os seus interesses lite-
rários concentram-se mais na 
narrativa infanto-juvenil.

Livro sobre Rui 
Pedro
lançado em breve

Os livros “A Estrela de Joana” 
e “A Estrela de Madeleine” vão 
dar origem a uma série tele-
visiva de 12 episódios e a um 
filme, respectivamente.

O anúncio foi feito por Pau-
lo Pereira Cristóvão, antigo ins-
pector da Polícia Judiciária (PJ) 
que participou segunda-feira 

na tertúlia da Feira do Livro. 
O ex-inspector que trabalhou 
directamente no caso de Joa-
na, revelou ainda que será lan-
çado em breve um livro sobre 
Rui Pedro, desaparecido desde 
4 de Março de 1998. 

Paulo Pereira Cristóvão, re-
centemente eleito presidente 
da Associação Portuguesa de 
Crianças Desaparecidas, reve-
lou que os fundos angariados 
com a venda do livro sobre 

Rui Pedro vão reverter para a 
associação. 

Na tertúlia da Feira do Li-
vro,  Paulo Pereira Cristóvão 
explicou que o seu livro “A Es-
trela de Joana” pretende ho-
menagear a criança e o gru-
po de polícias que trabalha-
ram no caso. 

Questionado sobre o título 
semelhante a outro livro de-
dicado a Madeleine McCan, o 
ex-inspector esclareceu que a 

“estrela” «não é mais do que 
o destino, não só das crian-
ças, como também dos agen-
tes que estiveram envolvidos 
nas investigações que têm 
as suas vidas marcadas para 
sempre».

O ex-inspector lembrou que 
nenhuma das crianças por-
tuguesas desaparecidas teve 
um por cento da atenção 
que os media deram à meni-
na inglesa.

No Dia das Escolas 

Feira do Livro apresenta
livro de Seromenho Rocha

O ex-inspector da PJ, Paulo Pereira Cristóvão esteve na Feira do Livro
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