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Acha que os padres
deviam poder casar?

Penso que a Igreja tem
que adaptar-se aos tempos
modernos. Nessa medida,
é natural que o casamento
de padres venha a acontecer em breve.
Fernando Pompeu
51 anos
Coimbra
Jurista

Acho que sim. Penso
que a falta de padres está
também relacionada com
a história do celibato. A
Igreja tem que adequar-se
aos tempos modernos.
Luís Gouveia
65 anos
Coimbra
Gerente

Acho que sim. São pessoas normais e, por isso,
devem ter uma vida conjugal normal, se assim o
entenderem.
Paula Costa
44 anos
Coimbra
Funcionária pública

i

Colóquio
quer ajudar
a comunicar
a ciência

6 A falta de uma sólida cultura
científica potencia uma crescente expansão de pseudociências que, em
casos preocupantes, põem em risco
a própria saúde da população

6 É o caso dos movimentos anti va-

cinação ou as terapias alternativas sem
fundamento científico. São urgentes
práticas de comunicação de ciência
para estabelecer pontes de conhecimento entre os cientistas e a população

6 A participação de todos os cidadãos interessados é livre, mas para
obter certificado de presença deverá
ser feita inscrição pelo formulário disponível na página da internet do ISEC

“Comunicar a ciência”
reúne oradores
de prestígio no ISEC
RColóquio realiza-se hoje, a partir das 15H00, e é aberto a todos os interessados em assistir ao debate
1 1 1 O Instituto Superior de Engenharia de
Coimbra (ISEC)/Coimbra
Engineering Academy promove hoje a realização do
colóquio subordinado ao
tema “Comunicar Ciência”,
que contará a presença do
professor de jornalismo
António Granado, da comunicadora e gestora de
ciência Joana Lobo Antunes e da astrobióloga Zita
Martins.
O encontro tem lugar, a
partir das 15H00, no auditório do ISEC/Coimbra
Engineering Academy. A
moderação do colóquio
estará a cargo do comunicador de ciência António
Piedade.
Figuras reconhecidas
no mundo da ciência
Joana Lobo Antunes,
uma das oradoras, é comunicadora de ciência,
presidente da rede SciCom PT, atualmente diretora de Comunicação no
Instituto Superior Técnico e docente no Mestrado
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A cientista Zita Martins foi condecorada em 2015 pelo Presidente da República

em Comunicação de Ciência da FCSH Universidade Nova de Lisboa.
Já António Granado é
professor universitário
na NOVA FCSH, onde coordena o mestrado em
Jornalismo e co-coordena
o mestrado em Comunicação de Ciência. Foi jornalista profissional durante 25 anos, tendo-se
especializado na área do

jornalismo de ciência.
Zita Martins é astrobióloga, professora sssociada
no Instituto Superior Técnico (IST), e co-diretora do
Programa MIT-Portugal.
Foi cientista convidada
da NASA Goddard (2005
e 2006), e professora convidada na Universidade
Nice-Sophia Antipolis
(França) (2012). Em 2009
foi galardoada pela Royal

Society com uma University Research Fellowship
no valor de um milhão de
Libras. Foi University Research Fellow (URF) da Royal
Society no Imperial College em Londres de 2009
a 2017. Faz ativamente
comunicação de Ciência,
tendo dado mais de 100
entrevistas sobre Ciência
nos meios de comunicação social internacional e

foi selecionada pelo canal
de TV BBC como Expert
Scientist Women. O seu
retrato foi pintado para a
exposição da Royal Society
sobre mulheres de sucesso
em Ciência, e encontra-se
agora de forma permanente na sede da Royal Society
em Londres.
Participação aberta
aos cidadãos
Outras personalidades
do jornalismo e comunicação de ciência portuguesas estarão presentes
neste encontro, pelo que a
organização antecipa um
colóquio muito participado e profícuo, que poderá
constituir-se com um dos
principais acontecimentos
nesta área do ano que agora começa.
A participação de todos
os cidadãos interessados
é livre, mas para obter
certificado de presença
deverá ser feita inscrição
pelo formulário disponível na página da internet
do ISEC.

Congresso de homenagem
ao sociólogo Erik Olin Wright
1 1 1 A Faculdade de
Economia da Universidade
de Coimbra (FEUC) recebe
amanhã e sexta-feira, dias
23 e 24, o congresso internacional “Transformar o
Capitalismo com Utopias
Reais: Em torno do legado de Erik Olin Wright”.
O evento, promovido pelo
Centro de Estudos Sociais
da Universidade de Coimbra (CES-UC), servirá de
homenagem ao sociólogo
neomarxista norte-americano Erik Olin Wright,
falecido há um ano.
“Com a participação de
destacados/as sociólogos/
as que lidaram com Erik
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Boaventura Sousa Santos participa no colóquio

Olin Wright ou com as
múltiplas temáticas que
tratou, este congresso
organiza-se a partir de
três grandes eixos teóri-

cos que estruturaram a
obra do autor ao longo do
seu percurso académico:
análise de classes, crítica
do capitalismo e utopias

reais”, explica o membro
da comissão organizadora
Elísio Estanque, professor
da FEUC e investigador do
CES-UC.
Entre os oradores internacionais destacam-se as
presenças de Fred Block
(da Universidade da Califórnia em Davis, EUA), na
sessão “Desafiar o capitalismo: que lutas de classes”, e de Gay Seidman (da
Universidade de MadisonWisconsin), em “Para além
do género e lutas contra a
desigualdade” – ambas a
decorrer amanhã.
Já na sexta-feira o congresso terá a participação

de Boaventura Sousa Santos, diretor emérito do CESUC e professor catedrático jubilado da FEUC, às
12H00, na sessão “Utopias
reais e desafios à emancipação”.
A sessão de abertura do
congresso internacional
“Transformar o Capitalismo com Utopias Reais:
Em torno do legado de
Erik Olin Wright” decorre
amanhã, às 10H00. Contará com a presença do
diretor do CES, António
Sousa Ribeiro, da diretora
da FEUC, Teresa Pedroso
de Lima, e do reitor da UC,
Amílcar Falcão.

