
Dia 16 de Abril de 2008. 
Campus de Gualtar da 
Universidade do Mi-
nho.
Junto ao Complexo Pe-
dagógico II e ao sim-
bólico Prometeu, uma 
turma de caloiros obe-
decia às ordens de al-
guns “doutores”. No dia 
em que os estudantes se 
manifestavam contra a 
forma como o Processo 
de Bolonha foi conduzi-
do e contra o valor das 
propinas, alunos que já entraram no ensino superior 
há sete meses mantinham-se deitados de barriga 
para baixo, com a cara rente à relva, em mais uma 
sessão de praxe. Dentro do edifício, o núcleo de 
Braga da União de Mulheres Alternativa e Resposta 
(UMAR) promovia mais uma conferência integrada 
na Feira Pedagógica, levada a cabo pela Associação 
Académica da Universidade do Minho.
Estas imagens, que podiam ser observadas em 
simultâneo, mostram que, enquanto alguns se 
entretêm à volta da relva, há jovens com ideais 
e com coragem para lutar por eles, mesmo que 
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Nem todos gostam de “comer relva”

ARQUIVO DM

Luísa Teresa Ribeiro

DestaqueLido

Ver&Ouvir  p. 30

PROPRIEDADE, EDIÇÃO E PRODUÇÃO:

Seminário Conciliar, 75%; Diocese de Braga, 25%

Rua de Santa Margarida 4 • 4710-306 Braga
C o n t r i b u i n t e  n . º  5 0 4  4 4 3  1 3 5  •  Te l e f .  G e r a l :  2 5 3  6 0 9  4 6 0 
• Telef. Assinaturas: 253 609 463 • Telef. Publicidade: 253 609 462
Fax: 253 609 469 (Redacção); 253 609 465 (Departamento Comercial)
E-mail: redaccao@diariodominho.pt; comercial@diariodominho.pt
site: www.diariodominho.pt
Gerência:
Fernando Teixeira A. Monteiro, 
Manuel Azevedo de Oliveira,
António Carvalho Mariz

Empresa do DIÁRIO DO MINHO, Lda.

Membro da 
APCT

Director: José Miguel Pereira (C. P. 5962), director@diariodominho.pt; religiao@diariodominho.pt;

Chefe Redacção: Damião Pereira (C. P. 2751), chefe_redaccao@diariodominho.pt; Coord. Geral: Luísa Teresa Ribeiro (C. P. 3851), redaccao@

diariodominho.pt; Coord. Desporto: José Eduardo (C. P. 2752), desporto@diariodominho.pt; Redacção: Álvaro Magalhães (C. P. 3228), 

Daniel Lourenço (C. P. 4639),  Francisco de Assis (C. P. 4587), Jorge Oliveira (C. P. 2753), José Carlos Ferreira (C. P. 3522), José Carlos Lima 

(C. P. 4822), Luís Filipe Silva (C. P. 5772), Marta Encarnação (C. P. 6414), Pedro Vieira da Silva (C. P. 4155), Avelino Lima (Fotog.) (C. P. 3060); 

Secretárias da Redacção: Clementina Silva, Helena Areosa; Guimarães: Rui de Lemos (C. P. 7747), guimaraes@diariodominho.pt; Viana 

do Castelo: Paulo Gomes (C. P. 5876), vianadocastelo@diariodominho.pt; Colaboradores: Abílio Peixoto, Acácio de Brito, António Pedras, 

A. Sílvio Couto, Avelino Barroso, Carlos Aguiar Gomes, Cruz Pontes, Dário Pedroso, Dinis Salgado, Eduardo Jorge Madureira, Eduardo Tomás 

Alves, J. M. Gonçalves de Oliveira, José A. Marques, Lima Duarte, Maria Fernanda Barroca, Mário Peixoto, Paulo Fafe, Ramiro Brito, Ricardo 

Rio, Rui Moreira, Silva Araújo, Teresa Braga Simões, Tito de Morais; Agências noticiosas: Lusa, Zenit, Ecclesia.

Telef.: 253 609 467. Fax: 253 609 469. Depósito Legal: n.o 1688/83. Registo de Imprensa: n.o 100 308. Tiragem deste número: 9.000 ex.

Impressão: Empresa do Diário do Minho, Lda., Complexo Industrial da Grundig, Lote 5, fracção A - Lomar - 4710-011 BRAGA

  

– J. M. Gonçalves de Oliveira
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– Armindo Oliveira

Sinais governativos e suas consequências, p. 20

– Carlos Aguiar Gomes
Nótulas soltas da minha agenda, p. 21

O ministro da Administração Interna, Rui Pereira, está hoje, às 11h00, na Câmara Municipal de Vila Verde, 
para presidir à abertura de um curso de formação de combate a incêndios. Nesta sessão vão ser apresentados 
manuais ligados à área do ambiente para serem utilizados em acções de formação em juntas de freguesia. 
O curso de combate a incêndios é promovido pela Escola de Formação da CGTP-IN. 

«Infelizmente no século XXI, cada vez mais existem conflitos, 
ódios, fome, falta de direitos humanos. Assiste-se a galopantes 
extremos nunca imagináveis. É urgente respeitar culturas, lín-
guas, usos e costumes de todos os povos no mundo. Portugal 
também precisa de um abanão em mais uma comemoração do 
25 de Abril. Cada vez se assiste mais a desigualdades, inseguran-
ça, turbulências, na vida do dia-a-dia. A Portugal tem faltado 
bons governantes com mérito no bem-estar do país e das suas 
populações» (Firmino Santos)

Viver a Nossa Terra (publicação mensal do Clube
de Cultura e Desporto de Ribeirão), de 24.04.2008

sejam polémicos, como é seguramente falar de 
feminismo numa sociedade machista. Basta ver que 
um artigo sobre o feminismo publicado na versão 
online do ComUM, dirigido sobretudo ao público 
universitário, provocou comentários de nível muito 
baixo, feitos sob a capa do anonimato.
Independentemente de se concordar ou não com 
as propostas que são apresentadas, e que são 
discutíveis, este esforço de promoção do debate 
é louvável, num contexto que não favorece a 
participação cívica. 
Houve tempos em que se falou de uma geração 
rasca, que supostamente foi substituída pela ge-
ração à rasca. Contra todos os epítetos, há jovens 
que estão dispostos a tentar deixar a sua marca nos 
sítios por onde passam, mesmo que o que propõem 
seja incómodo e não agrade a muita gente. 
A blogosfera e a Internet são instrumentos que 
usam para a participação cívica, mas a sua acti-
vidade não se fica pelo mundo virtual. Há jovens 
– em termos de idade ou de espírito – que estão 
em múltiplas frentes a combater a bovinidade que 
continua a imperar vezes sem conta. Pelo nosso 
futuro colectivo, esperemos que haja cada vez 
menos quem goste de “comer” relva.


