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Comissãrio europeu carlos moedas participa no evento

Breve

s comemorações oficiais do Dia da Europa em Portugal realizam-se este ano na
cidade de Braga, no dia 9 de
maio, com a presença do
comissário europeu Carlos Moedas, responsável
pela pasta da Investigação,
Ciência e Inovação.
A informação é avançada pela Representação
da Comissão Europeia em
Portugal, segundo a qual o
comissário Carlos Moedas
vai estar nesse dia, a partir
das 15h00, à conversa com
os cidadãos, nas instalações
do gnration, em Braga.
A Representação da Comissão Europeia em Portugal promete divulgar em
breve o restante programa
celebrativo.
O ano passado, a data foi

Avelino Lima

Braga é palco das comemorações
nacionais do Dia da Europa

A

O

Comemorações decorrem no edifício gnration

assinalada em vários pontos do país, entre os quais
Aveiro e Lisboa, tendo como lema "Ano Europeu do
Património Cultural".
No Dia da Europa,
que se comemora todos
os anos no dia 9 de maio,
festeja-se a paz e a unidade do continente europeu.
Em todos os Estados
Membros da União Europeia realizam-se atividades e eventos durante
todo o mês de maio com
esse propósito.
O Dia da Europa é, juntamente com a bandeira,
o hino, o lema e a moeda,
um dos símbolos identitários da União Europeia.
Esta data assinala o aniversário da Declaração Schuman, que foi proferida pelo
ministro francês dos Ne-

gócios Estrangeiros, Robert Schuman, a 9 de maio
de 1950, cinco anos depois
de terminada a II Guerra
Mundial.
Numa das passagens da
Declaração pode ler-se: «A
Europa não foi construida,
tivemos a guerra. A Europa não se fará de um golpe, nem numa construção
de conjunto: far-se-à por
meio de realizações concretas que criem em primeiro lugar uma solidariedade de facto. A união
das nações europeias exige
que seja eliminada a secular oposição entre a França e a Alemanha».
A Representação da Comissão Europeia em Portugal é a organizadora das
comemorações no nosso país.

Festa em Braga

UGT celebra 1.º de Maio
no Parque de S. João da Ponte
Parque de S. João
da Ponte recebe, no
dia 1 de maio, a festa do 1.º de Maio da
União Geral de Trabalhadores (UGT). "Dignificar
o trabalho, valorizar os
trabalhadores" é o lema
escolhido pela UGT para
celebrar este ano o Dia do

O

Trabalhador, o qual contará com intervenções do
secretário geral da UGT,
Carlos Silva, assim como
do presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio.
O programa tem início
às 12h30 com a abertura
da exposição "Era uma
vez... o 1.º de Maio", ao que

se segue um momento de
animação musical (entre
as 13h45 e as 15h15) a cargo do Conjunto de Cavaquinhos Dr. Gonçalo Sampaio, Grupo Folclórico Dr.
Gonçalo Sampaio e Banda
do Galo de Barcelos. Não
faltarão também bombos
e gigantones.

As intervenções político-sindicais, que terão
tradução e interpretação
em Língua Gestual Portuguesa, começam às 15h40.
Além de Carlos Silva e
de Ricardo Rio, sobem
ao palco para discursar a
presidente da UGT, Lucinda Dâmaso, e o presi-

dente da UGT Braga, César Campos.
A Festa dos Trabalhadores da UGT finaliza
com um espetáculo de
Agusto Canário, entre as
16h15 e as 17h30.
A UGT vai fazer chegar a algumas autarquias
o programa em Braille.

LICENCIATURA
EM MÚSICA
ABRE
CANDIDATURAS
Uminho A primeira fase de candidaturas à licenciatura
em Música da Universidade do Minho, com acesso
por concurso local, está aberta até
30 de abril. Os interessados podem
preencher o boletim de inscrição em
www.dm.ilch.uminho.pt. Há 46 vagas
disponíveis.
O concurso local de acesso exige
o 12º ano concluído ou equivalente,
a prova de ingresso de Português ou
História ou Matemática e uma prova de aptidão vocacional (escrita e
prática). As provas
são de 11 de maio a
15 de junho. Há ainda aulas abertas até
16 de maio.
A licenciatura
tem a duração de
três anos, em regime pós-laboral. O
corpo docente proporciona formação
especializada emCiências Musicais,
Interpretação/Direção Coral e Instrumento (clarinete,
contrabaixo, fagote, flauta transversal, guitarra clássica, oboé, percussão,
piano, saxofone,
trombone, trompa, trompete, tuba,
viola d'arco, violino
ou violoncelo).

