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Feira do Livro apresenta 
jornada cultural intensa

O dia de hoje, penúltimo, da 17.ª Feira do Livro de 
Braga revela-se como um dos mais intensos em termos 
culturais, começando pela realização de um debate na 
“Tertúlia da Feira” sobre o tema “Literatura e compro-
misso ético”, às 15h30, com moderação a cargo de José 
Manuel Costa e em que participam Francisco Duarte 
Mangas, Jorge Reis-Sá e José Luís Peixoto. Às 18h30, é 
apresentada a obra “Os Retornados – Um Amor Nunca 
se Esquece”, do jornalista da TVI, Júlio Magalhães.  
Para as 21h30, está agendada a apresentação do livro
“Os Espelhos de Lacan”, de Cunha de Leiradella.

UM debate reformas 
na Administração Pública

O anfiteatro 1 da Escola de Economia e Gestão da 
Universidade do Minho recebe, no dia 18, das 11h00 
às 13h00 e das 14h30 às 17h30, um seminário subor-
dinado ao tema “Gestão por objectivos e reformas em 
curso na Administração Pública”, apresentado por João 
Bilhim, da Universidade Técnica de Lisboa. A iniciativa 
realiza-se no âmbito do Curso de Alta Direcção para a 
Administração Pública (CADAP).

Escola de Enfermagem
promove curso de Ostomia

A Escola Superior de Enfermagem da Universidade do 
Minho promove nos dias 3, 10, 24 e 31 de Maio de 2008, 
um curso dedicado à “Pessoa Portadora de Ostomia”. 
[A ostomia é uma intervenção cirúrgica que permite criar 
uma comunicação entre o órgão interno e o exterior, 
com a finalidade de eliminar os dejectos do organismo.  
Segundo a organização, este curso, com a duração 
de 30 horas lectivas, tem como objectivo principal 
garantir a qualidade e a continuidade dos cuidados à 
pessoa portadora de estoma, após a alta hospitalar. 
Neste sentido, o programa previsto inclui os seguintes 
conteúdos: “Estomas digestivos de eliminação”, “Esto-
mas urológicos”, “Drenagens abdominais”, “Técnicas de 
Evacuação Controlada” e “Estomas de Alimentação”.
A formadora responsável pelo curso é Maria José Mota, 
enfermeira responsável pela consulta de Estomaterapia 
do Hospital de São Marcos, de Braga.

Domingos Silva
expõe “Um dia claro”

O pintor Domingos Silva inaugura hoje, pelas 21h30, 
na Galeria Numbus, situada no Centro Comercial dos 
Granjinhos, a exposição intitulada “Um dia claro”. A 
mostra está patente de segunda a sábado das 10h00 
às 12h30 e das 14h20 às 17h00.

Sensibilizar a opinião pú-
blica para a questão da igual-
dade de género é o grande 
objectivo da participação da 
União de Mulheres Alternati-
va e Resposta (UMAR) na Fei-
ra Pedagógica da Universidade 
do Minho (UM), que se realiza, 
de 14 a 18 de Abril, no cam-
pus de Gualtar da UM.

A iniciativa, promovida pela 
Associação Académica da Uni-
versidade do Minho (AAUM), 
foi ontem apresentada em 
conferência de imprensa no 
Estaleiro Cultural Velha-a-
-Branca, e segundo o vice-pre-
sidente da AAUM, Daniel Sil-
va, «permite abrir novas opor-
tunidades e mentalidades e, 
ao mesmo tempo, mostrar ao 
universo estudantil, o papel 
social e pedagógico realiza-
do pela associação».

O estudante defende que, 
hoje em dia, deve existir pa-
ridade em todos os cargos e 
órgãos de decisão. «Estamos 
atentos às mudanças de ren-
tabilidade nas universidades 
e ficamos satisfeitos por sa-
ber que o número de mu-

Mostra começa segunda-feira

Feira Pedagógica da UM 
centrada na igualdade de direitos

Apresentação da Feira Pedagógica da UM realizou-se ontem na Velha-a-Branca

Vasco Alves lheres na ocupação de car-
gos universitários está a cres-
cer», notou.

A organização propõe uma 
semana dedicada ao debate e 
à reflexão de várias temáticas, 
como a violência, a prostitui-
ção, a arte e a literatura femi-
nista, a importância dos media 
na promoção de igualdades, as 
orientações sexuais, o aborto 
e a saúde reprodutiva.

As actividades contam com 
a participação de investiga-
dores, profissionais e mem-
bros de associações e, ao lon-
go da semana, há ainda uma 
exposição de diversos mate-
riais relativos aos direitos hu-
manos, feminismos e asso-
ciativismo.

Presentes na conferência es-
tiveram também as respon-
sáveis da UMAR, Danielle Ca-
pella, Carla Cerqueira, Anabe-
la Santos e Sílvia Oliveira. Se-
gundo defenderam, a partici-
pação na feira é fundamental 
para despertar a consciência 
feminista na sociedade. As mu-
lheres continuam a ser descri-
minadas e oprimidas em rela-
ção aos homens, tornando-se 
importante  o reconhecimento 

das mulheres que têm contri-
buído para a melhoria do seu 
estatuto social e valorização, 
acrescentaram.

Programa 
variado

A Feira Pedagógica apresen-
ta um conjunto de painéis bas-
tante diversificado. No dia 14, 
pelas 16h00, realiza-se o deba-
te “Mulheres “violentáveis”?!”, 
com a participação de Tere-
sa Sofia Silva, da Associação 
Portuguesa de Apoio à Víti-
ma (APAV), José Luís Gomes, 
da Amnistia internacional, de 
Elisabete Brasil, da UMAR. 

Para o dia 15, pelas 14h30, 
está marcado um painel sobre 
“Sexo e Dinheiro: A prostitui-
ção em debate”, com as inter-
venções de Inês Fontinha, de 
“O Ninho”, e de Manuel Carlos 
Silva, do Departamento de So-
ciologia da UM. 

Para quarta-feira, dia 16, às 
11h00, está marcada a confe-
rência “Performance & Olha-
res sobre a Arte e Feminis-
mos”, proferida por Ana Ga-
briela Macedo, do Centro de 
Estudos Humanísticos da UM, 
e por Angélica Lima Cruz, do 

Instituto de Estudos da Crian-
ça da UM. Às 16h00, realiza-
-se um debate sobre “Expres-
sões do Feminismo nos Me-
dia”, por Felisbela Lopes, Ma-
nuel Pinto, Silvana Mota Ribei-
ro e Zara Pinto Coelho, do De-
partamento de Ciências da Co-
municação da UM, e por Ana-
bela Santos. 

Para quinta-feira, dia 17, está 
agendado o painel “Nem me-
nos, nem mais: Direitos iguais!”, 
onde serão abordados os direi-
tos humanos e as orientações 
sexuais. Este debate conta com 
as presenças de Ana Brandão, 
do Departamento de Sociolo-
gia da UM, de Luísa Reis, do 
Grupo de Reflexão e Inter-
venção sobre Transsexualida-
de (GRIT), e Frederico Lemos, 
do Grupo de Reflexão e Inter-
venção do Porto (GRIP). 

O último dia está reserva-
do para a discussão sobre o 
“Aborto e a Saúde Reprodu-
tiva”. Este painel acontece, às 
15h00, e conta com as parti-
cipações de Cândida Carlos, 
do Centro de Saúde de Vila 
Verde, Cecília Costa, do Mo-
vimento pelo SIM, e Helena 
Gonçalves, da UMAR.


