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Sociedades 
desiguais
em debate 
na UM

A Universidade do Minho 

(UM), em Braga, acolhe, 

de 4 a 7 de Fevereiro, o X 

Congresso Luso-Afro-Bra-

sileiro de Ciências Sociais, 

subordinado ao tema “So-

ciedades Desiguais e Para-

digmas em Confronto”. O 

objectivo desta iniciativa 

passa por problematizar, 

analisar e aprofundar o 

conhecimento da realida-

de social em sociedades 

geográfica, histórica e 

sociologicamente diferen-

ciadas como as lusófonas 

na actual época de globa-

lização. Os participantes 

poderão, numa base pluri-

disciplinar, contribuir com 

diagnósticos e propostas 

no sentido de diminuir o 

fosso no desenvolvimen-

to desigual e minorar os 

problemas da pobreza 

no mundo, a fim de que 

classes e categorias so-

ciais mais desprovidas 

possam aceder a recursos 

básicos. 

Curso intensivo 
de alemão 
em Fevereiro 

Estão abertas, até ao pró-

ximo dia 5 de Fevereiro, 

as inscrições para a 8.ª 

edição do Curso Intensivo 

de Alemão – PETRA. Este 

curso destina-se a todo o 

público que tem interesse 

na aquisição rápida das 

ferramentas básicas para 

comunicar em alemão, 

seja por motivo de estu-

do, estágio ou trabalho, 

nos países de língua 

alemã, por necessidade 

de utilizar o alemão no 

local de trabalho, ou por 

curiosidade e vontade de 

conhecer esta língua. A 

oferta curricular abrange 

os níveis A1, para quem 

não tem conhecimentos 

de alemão, e os níveis de 

A1 a A2, cuja frequência 

requer conhecimentos 

prévios da língua. Os cur-

sos, a terem início no dia 

9 de Fevereiro, decorrerão 

de segunda-feira a sexta-

feira, entre as 09h00 e 

as 13h00, no campus de 

Gualtar e garantem a 

obtenção de certificado 

emitido segundo as nor-

mas do Quadro Europeu 

Comum de Referência das 

Línguas Estrangeiras. A 

propina tem um custo de 

150 euros. Para os alunos, 

ex-alunos, funcionários e 

docentes, a universidade 

adianta que o custo será 

ligeiramente mais baixo.

O coordenador da comissão 
organizadora da décima edição 
do X Congresso Luso--Afro-Bra-
sileiro de Ciências Sociais, que 
vai decorrer na Universidade do 
Minho (UM), considera que Por-
tugal deve disponibilizar «algu-
mas verbas para que haja um 
intercâmbio e uma reciprocida-
de com o Brasil e com os ou-
tros países de expressão por-
tuguesa em África, de modo 
a que o estreitamento de rela-
ções e de colaboração em pro-
jectos comuns possa ser con-
cretizado com bases e condi-
ções suficientes».

O professor da academia 
minhota Manuel Carlos Silva 
refere que «o Brasil, em cer-
tas questões, está muito mais 
atento e muito mais avançado 
do que Portugal», daí a neces-
sidade de reforçar a ligação ao 
outro lado do Atlântico. 

O X Congresso Luso-Afro-
-Brasileiro, que decorre entre 
4 e 7 de Fevereiro, no Cam-
pus de Gualtar, pretende con-

Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais decorre na UM

Portugal deve disponibilizar verbas
para estreitar laços com a lusofonia

tribuir para «o estreitamento e 
aprofundamento de relações 
no âmbito científico, mas tam-
bém no âmbito social, políti-
co, económico e particular-
mente cultural».

O evento conta com a pre-
sença de cerca de 2.000 parti-
cipantes e tem como pano de 
fundo o debate de questões 
que giram em torno da temá-
tica “Sociedades desiguais e 
paradigmas em confronto”. O 
programa inclui a apresenta-

ção de cerca de 1.400 comu-
nicações, lançamento de li-
vros e documentários, inter-
pretação de peças de teatro 
e momentos musicais. 

Os debates direccionam-se 
para uma reflexão e análise 
de resultados empíricos de 
trabalhos individuais e colec-
tivos, de modo a que se con-
sigam minorar ou resolver as 
desigualdades sociais que ac-
tualmente existem nos espa-
ços lusófonos. 

Em torno das desigualda-
des sociais irão ser discutidas 
problemáticas mais específi-
cas como os movimentos so-
ciais, a justiça e a democra-
cia, os conflitos e a violência, 
as questões ligadas ao urba-
no e ao rural e o desenvolvi-
mento sustentável e as desi-
gualdades de género. 

O evento pretende também 
contribuir para tornar Portugal 
num país onde se dê mais es-
paço ao debate sobre as ques-
tões relacionadas com a dis-
criminação social. 

A rematar o último dia do 
congresso «haverá uma re-
flexão acerca do papel das 
ciências sociais no dia de 
hoje nos países ou nos es-
paços lusófonos», questão 
que se evidencia crucial para 
Manuel Carlos Silva, na me-
dida em que todos os países 
procuram afirmar-se, nomea-
damente, naquilo que têm 
em comum, a começar pela 
língua. 

Momento 
importante
para a região

Para o sociólogo, a décima 
edição deste congresso «cons-
titui, sem dúvida, um momen-
to importante para o país, mas 
sobretudo um ganho para a re-
gião, para a cidade e em par-
ticular para a UM». 

Manuel Carlos Silva afirma 
ter elevadas expectativas re-
lativamente a este evento, 
«atendendo à participação 
de congressistas provenien-
tes de países africanos e do 
Brasil, que contribuem, ine-
vitavelmente, para que haja 
uma riqueza a nível quanti-
tativo e qualitativo».

Para além do contributo 
dos melhores cientistas so-
ciais oriundos de espaços lu-
sófonos, o congresso conta 
com a participação do filóso-
fo Veit Bader, investigador e 
docente de Sociologia e Filo-
sofia Política da Universidade 
de Amesterdão. 

Congresso ajuda a estreitar relações luso-afro-brasileiras
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As distritais de Braga do 
PSD e do CDS/PP acordaram 
ontem a manutenção das cin-
co coligações que fizeram 
nas últimas eleições autár-
quicas e decidiram estudar 
o seu alargamento a outros 
concelhos, disse à Lusa fon-
te partidária.

O presidente da Distri-
tal de Braga do PSD, Virgí-
lio Costa, adiantou que as 
duas distritais, ontem reuni-
das na sede do PSD em Bra-
ga, decidiram reeditar as co-
ligações municipais em Bra-
ga, Vila Nova de Famalicão, 
Vieira do Minho, Vizela e Ca-
beceiras de Basto.

Presente no encontro, o 
presidente da Distrital do 
CDS, Nuno Melo, adiantou 

Para as eleições autárquicas

PSD e CDS vão reeditar
coligações em cinco concelhos

que a reedição das coligações 
vai, agora, depender da von-
tade das respectivas secções 
concelhias, já que o balanço 
da junção política das duas 
forças partidárias no distrito é 
«globalmente positiva».

No final da reunião, e antes 
da assinatura de um comuni-
cado conjunto, Virgílio Costa 
disse que «está em estudo a 
possibilidade de alargamento 
da coligação a outros muni-
cípios», embora escusando-
se a adiantar quais os que 
serão abrangidos.

«Antes de mais há que fa-
lar com as secções concelhias, 
já que o processo de decisão 
das candidaturas começa ao 
nível local, passa pelo distri-
tal e culmina na direcção na-

cional dos respectivos parti-

dos», acentuou.

As duas partes vão, ago-

ra, «apurar o estado exacto 

do processo autárquico em 

cada um dos 14 concelhos 

do distrito de Braga», para 

depois decidirem, caso haja 

interesse das secções conce-

lhias, a «manutenção das co-

ligações ou a criação de no-

vas alianças».

Os dois partidos, que ga-

rantem ter «óptimas rela-

ções políticas», compromete-

ram-se, assim, a realizar nova 

reunião dentro de dias, logo 

que esteja concluída a aus-

cultação das secções políti-

cas concelhias.

Lusa

ARQUIVO DM

Virgílio Costa diz que há hipótese de alargar coligações


