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Cientistas debatem transformações
do cancro em congresso internacional
ENCONTRO junta em Braga cerca de 200 especialistas de 27 países que analisam, até amanhã, diferentes aspectos dos
tratamentos de doenças cancerígenas.
SAÚDE
| Miguel Viana |

Cerca de 200 cientistas, vindos
de 27 países, participam até sábado, no 6.º Encontro Anual da
Sociedade Internacional do Metabolismo do Cancro.
O encontro, que decorre até sábado no Bom Jesus, é organizado pelas escolas de Medicina e
de Ciências da Universidade do
Minho (UMinho) e tem como finalidade partilhar conhecimentos na área do metabolismo do
cancro.
“Este encontro pretende juntar
cientistas que têm interesse na
área do metabolismo do cancro.
Esta é uma área que tem vindo a
despoletar muito interesse nos
cientistas, porque tem alvos terapêuticos muito importantes. Em
Portugal, os tratamentos do cancro têm melhorado nos últimos
tempos e, por isso, todos os al-

GUILHERME SANCHES

Especialistas juntaram-se no Bom Jesus para debaterem as formas de combater as doenças cancerígenas

vos terapêuticos que conseguirmos explorar vão melhorar a vida dos doentes”, disse ao ‘Correio do Minho’ Fátima Baltazar,

da Comissão Organizadora do
congresso.
Ana Preto, também da Comissão Organizadora, destacou que

se trata do encontro com a maior
participação de sempre, o que
testifica da importância do trabalho feito pela UMinho.

“Sem dúvida que é dos congressos maiores até agora realizados, e termos de participação,
e tem a ver com o enquadramento cienttífico. Na realidade conseguimos captar dos melhores
cientistas que fazem investigação nesta área, no mundo inteiro”, indicou Ana Preto.
A pró-reitora da UMinho para
a Internacionalização, Carla
Martins, apontou que “a qualidade científica desta conferência
é evidente” e que a mesma será
“muito frutuosa”.
Em representação do presidente da Câmara, o vereador João
Rodrigues revelou que o encontro “é de elevado interesse para a
cidade”, devido ao número de
participantes.
O encontro termina amanhã e
conta com especialistas do Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos da América e d Dinamarca,
entre muitos outros.
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Ferreiros e Gondizalves
PROMOÇÃO 09 A 27 DE OUTUBRO
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Loja de Ferreiros e Campo da Vinha

Sarau Cultural revela talentos
da união de freguesias
‘Partilhar Talentos da Nossa Terra’ é o tema do primeiro
Sarau Cultural, que a União de Freguesias de Ferreiros e
Gondizalves realiza hoje, pelas 21.30 horas, na sede da
Junta de Freguesia de Ferreiros.
O sarau abre com ‘O Prazer de Ler’, por Emília Portela,
seguindo-se uma actuação musical por Dione Gomes, e
uma dissertação sobre a importância da leitura pelo escritor António Coimbra. O Grupo Teatral Por um Canudo
apresenta a dramatização da peça ‘A Estrela de Alcatrão’.
Segue-se um momento de leitura de um extracto do conto ‘O Forreta’ por Armando Fernandes. Ainda antes do momento musical e encerramento do sarau, há uma sessão
de técnica de escrita, por Conceição Fernandes, com o tema ‘Não Posso Esquecer as Margens do Rio Este’.

Amanhã

Amigos S. Vicente visitam
a Praça das Fontaínhas
Os membros da plataforma ‘Amigos S. Vicente’ visitam
amanhã as obras em curso na Praça das Fontaínhas. A vi-

sita tem início às 10 horas, no quiosque da Praça, com a
segunda edição do ‘Café com Amigos’.
Durante a iniciativa, os participantes podem partilhar
as preocupações ou apresentar sugestões sobre o que
acontece na freguesia.
A visita às obras é orientada por José Macedo, da plataforma.

Associação Espaço Jacobeus

Caminho de Santiago
motiva tertúlia e concerto
A Associação Espaço Jacobeus - Confraria de São Tiago
realiza amanhã. pelas 21 horas, na Igreja de Santa Maria
Madalena, na Falperra, uma tertúlia sobre o Caminho de
Santiago e um concerto pelo Grupo Vilancico (da Sociedade Musical de Guimarães).
As duas iniciativas inserem-se no programa do ‘Dia Europeu dos Caminhos’.
No concerto, que tem como tema ‘Santiago e Outros Caminhos’, são interpretados temas de música medieval
profana, do Livro Vermelho do Cancioneiro de Monserrate
(Barcelona) e do ‘Códice Calistino’.
O concerto e a tertúlia contam também com a organização do Coro Vilancico, da Sociedade Musical de Guimarães
e da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago.

