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Física da UM promove sessão
sobre vida no Universo

O centro de Física da Universidade do Minho (UM) 

promove hoje, pelas 15h00, no auditório da Escola de 

Ciências, em Gualtar, a sessão intitulada “Condições 

de Vida no Universo”, que decorre no âmbito dos Co-

lóquios do Centro de Física 2008/2009. A sessão terá 

como orador o professor Rui Agostinho, docente do 

departamento de Física da Universidade de Lisboa e 

director do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL). 

No decorrer da apresentação será abordada a história 

evolutiva do Universo e dos diferentes factores que 

concorrem para dar sustentabilidade à vida. O docente 

defende que tudo aponta para que o universo não 

mantenha condições para a vida durante um tempo 

infinito, consequência da extinção sistemática das 

estrelas, do declínio radioactivo que fará diminuir a 

fonte de energia disponível e da morte térmica do 

universo. O docente é um dos mais reputados cientistas 

portugueses e um activo divulgador da Ciência, tendo 

fundado a “Astronovas”, uma folha de notícias sobre 

astronomia do OAL, sendo também autor do programa 

de rádio “O canto da Ciência”, emitido pela Antena 2

UM transmite ópera
“Simon Boccanegra” de Verdi

A Universidade do Minho transmite hoje, pelas 19h00, 

mais uma sessão da Ópera Aberta. A obra “Simon 

Boccanegra”, de Giuseppe Verdi, é transmitida a partir 

do Gran Teatre del Liceu de Barcelona, em directo, via 

internet. As retransmissões são projectadas no Audi-

tório B1, no Complexo Pedagógico II, no Campus de 

Gualtar, em Braga, devidamente preparado com um 

ecrã de 3x5 metros, aproximadamente, e equipamento 

de som estéreo a Dolby Digital 5.1. A Ópera Aberta 

consiste num curso de iniciação à ópera e inclui a 

transmissão em directo de cinco títulos da temporada 

do Liceu. As transmissões são complementadas com  

uma apresentação prévia e com um portal na internet 

com informações sobre a ópera. Para a temporada 

2008/2009 estão agendadas as seguintes transmissões: 

“L'Incoronazione Di Poppea”, de Claudio Monteverdi 

a 10 de Fevereiro de 2009; “Un Ballo In Maschera”, de 

Giuseppe Verdi a 31 de Março; e “Fidelio”, de Ludwing 

van Beethoven a 27 de Maio.

Ensino superior e sociedade
em debate no Nogueira da Silva

O Museu Nogueira da Silva, em Braga, acolhe, a partir 

das 17h00 de hoje, uma conferência sobre “Ensino 

Superior e Sociedade”. A palestra, a quarta e última 

do ciclo iniciado no passado mês de Outubro pela 

Academia Sénior da delegação de Braga da Cruz Ver-

melha Portuguesa para assinalar a sua abertura, será 

proferida pelo Reitor Honorário da Universidade do 

Minho, Sérgio Machado dos Santos. 

Aula aberta sobre UE
na Escola de Economia e Gestão

A Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho 

realiza sexta-feira uma aula aberta sobre a União Europeia 

e os Balcãs. A aula será orientada por Teresa Cierco da 

Universidade Lusíada do Porto e tem início às 16h00, no 

anfiteatro 1.01. A aula aberta realiza-se no âmbito do 

seminário “A União Europeia e a Segurança Internacio-

nal”, cadeira opcional do mestrado em Estudos Europeus 

leccionada pela professora Ana Paula Brandão. 

Velha-a-Branca promove
curso de iniciação à guitarra

O estaleiro Cultural Velha-a-Branca inicia a 24 de 

Janeiro um curso de iniciação à guitarra. A formação 

vai realizar-se aos sábados, das 10h00 às 11h30, du-

rante quatro meses. O curso será orientado por Ivan 

Saraiva que começou a tocar guitarra aos 13 anos. 

As inscrições podem ser feitas na Velha-a-Branca ou 

no Gabinete de Apoio ao Aluno da Universidade do 

Minho, em Gualtar.

O Departamento de Quími-
ca da Universidade do Minho 
inicia hoje mais uma edição da 
iniciativa “Vamos Kimikar”. A 
primeira sessão vai contar com 
a participação dos alunos do 
8.º C da EB 2,3 de Gualtar que, 
a partir das 14h00, vão reali-
zar experiências nos laborató-
rios do departamento. 

A actividade tem como ob-
jectivos motivar os alunos dos 
8.º e 9.º anos para a química 
através da execução de ex-
periências, desenvolver a au-
tonomia na realização de ex-
periências e despertar o in-
teresse pela interpretação e 
compreensão de reacções 
químicas.

A iniciativa estende-se até 
Junho e vai contar com a par-
ticipação de escolas dos con-
celhos de Braga, Guimarães, 
Famalicão, Fafe, Vila Verde e 
Póvoa de Lanhoso.  

As turmas visitantes serão 
divididas em grupos de três 
elementos que realizarão ac-
tividades em simultâneo e em 
regime de rotatividade. Os re-

Iniciativa “Vamos Kimikar”

Experiências em laboratório
motivam alunos para química

sultados das experiências se-
rão interpretados e discutidos 
em conjunto, com o apoio dos 
docentes e investigadores. 

A actividade inclui ainda 
uma visita guiada a algumas 
instalações da Universida-
de do Minho, no campus de 
Gualtar, nomeadamente o pa-
vilhão desportivo, a bibliote-

ca e o laboratório de micros-
copia electrónica da Escola 
de Ciências. 

Apesar das actividades da 
iniciativa “Vamos Kimikar” já 
estarem agendadas, as tur-
mas interessadas em visitar 
o Departamento de Quími-
ca da Universidade do Mi-
nho podem ainda fazê-lo me-

diante inscrição nas Olimpía-
das da Química que se reali-
zam a 4 de Abril. Os alunos 
dos 10.º e 11.º anos poderão 
ainda inscrever-se na activi-
dade “QSI:UMinho – Química 
sob Investigação”, que decor-
rerá de 20 a 25 de Julho no 
âmbito do programa “Verão 
no Campus”.

A iniciativa “Vamos Kimikar” decorre até Junho deste ano

O debate sobre as desi-
gualdades sociais no espa-
ço lusófono vai reunir mais 
de 1500 investigadores no X 
Congresso Luso-Afro-Brasileiro 
de Ciências Sociais, organiza-
do pela Universidade do Mi-
nho, em Braga, em Fevereiro, 
disse à Lusa o coordenador 
do evento.

Segundo o sociólogo Ma-
nuel Carlos Silva, o tema susci-
ta «uma questão central sobre 
as diversas formas de desigual-
dade e exclusão social».

«As diversas formas de desi-
gualdade e de exclusão social 
têm uma longa tradição na Fi-
losofia, nas várias Ciências So-
ciais, na Antropologia, Histó-
ria, Sociologia, e outras Ciên-
cias Sociais», acrescentou.

Os trabalhos do Congresso 
decorrerão em Braga entre os 

dias 4 e 7 de Fevereiro.
«O Congresso não está ex-

clusivamente centrado nas 
instituições universitárias 
ou em centros de investiga-
ção. Também apela, de certo 
modo, à participação dos di-
versos agentes políticos, re-
ligiosos, movimentos sociais, 
comunidades locais, regio-
nais», disse.

Os debates e as comunica-
ções que serão apresentadas 
ao longo dos quatro dias de 
trabalhos «apresentarão diag-
nósticos e propostas no sen-
tido de diluir o fosso das de-
sigualdades e do desenvol-
vimento desigual, de forma 
a minorar os problemas que 
existem a nível da pobreza, 
da exclusão social no mundo 
e em particular, no espaço lu-
sófono», acrescentou.

Para a X edição do Congres-
so, que se realiza de dois em 
dois anos, estão inscritos mais 
de milhar e meio de investiga-
dores lusófonos, provenientes 
dos oito Estados de língua ofi-
cial portugesa: Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mo-
çambique, Portugal, São Tomé 
e Príncipe e Timor-Leste.

Entretanto, comparando o 
estado actual dos apoios à 
investigação nas Ciências So-
ciais em Portugal e no Brasil, 
Manuel Carlos Silva defendeu 
que Portugal devia ter uma 
plataforma de apoio à inves-
tigação como a que existe no 
Brasil, à qual estão ligados in-
vestigadores portugueses e 
africanos.

«É necessário estabelecer 
uma plataforma de entendi-
mento e de colaboração mais 

intensa porque, por exemplo, 
os brasileiros já têm um comi-
té gestor de intercâmbio em 
Ciências Sociais», destacou.

A estrutura brasileira con-
ta com uma cátedra em 
Ciências Sociais à qual podem 
concorrer investigadores por-
tugueses e africanos e que é 
financiada pelo Estado brasi-
leiro, adiantou.

«O Brasil está mais avan-
çado com algumas iniciati-
vas como a formação de uma 
universidade luso-brasileira 
e um intercâmbio intensivo 
com os países africanos. Nes-
se sentido,Portugal não pode, 
do ponto de vista das ciên-
cias, dos meios e dos instru-
mentos necessários, deixar de 
concretizar esses projectos», 
defendeu.

Lusa

Debate sobre desigualdades 
reúne 1500 investigadores em Braga
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