Congresso Internacional Educação, Inclusão e Diversidade
Auditório de Mirandela 21 a 23 de Abril de 2022

PROGRAMA*
Dia 21 de Abril (Quinta-Feira)
9.00 Horas: Abertura do Secretariado. Receção a conferencistas e
congressistas
9.15 Horas: Momento cultural
9.30 Sessão de Abertura Presidida Pela Senhora Presidente da Camara
Municipal de Mirandela. Professora Doutora Júlia Rodrigues

10.00 Horas: Conferência Inaugural subordinada ao tema: Educação e
Sociedade, a ser proferida pelo Professor Doutor Joaquim Azevedo –
Professor Catedrático da Universidade Católica. Apresenta o Senhor
Professor Doutor Joaquim Azevedo o Senhor Doutor Orlando Pires.

11.00 Horas - Painel I: Educação, Cidadania e Participação
Coordenadora Professora Doutora Cristiana Madureira - Escola Superior de
Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria (ESECS - IPL)

Intervenções:
1. Professor Doutor Eduardo Duque – Universidade Católica

A educação e as relações (inter)geracionais: a necessidade de um novo pacto
social
Sinopse:
Propomo-nos refletir sobre os valores e as atitudes de três gerações, a partir da diferente
integração dos membros de cada geração no mundo do trabalho, da educação e do consumo
e a premência de um novo pacto que as aproxime.

2- Professora Doutora Sofia Bergano – Instituto Politécnico de Bragança

Educação para a cidadania e para a participação – O Projeto (H)OLD ON: a
descobrir caminhos participativos de inclusão na idade maior
Sinopse:
A presente comunicação tem como objetivo divulgar o projeto Participação cívica
de pessoas mais velhas nas Universidades Seniores e na comunidade local - (H)OLD
ON, focando-se, essencialmente, na perspetiva de que a participação cívica é
imprescindível para a inclusão.

3. Professor Doutor Luís Alcoforado – Universidade de Coimbra

Políticas educativas locais para a inclusão e a participação: princípios orientadores
e desenvolvimento de (boas) práticas

4. Professor Doutor José Angel Lopez Herrarias – Universidade Complutense

de Madrid,

Educação para a comunidade: mais razão ética que vontade de poder.
5.Professora Doutora Lurdes Nico – Universidade de Évora

Educação de adultos: novos desafios
6. Professor

Doutor Mário Viché – Universidade de Valência

Ciberanimação, educação e estratégias de inclusão na sociedade digital

14:00 Horas às 16:50 Horas dos dias 21 e 22 de abril: Oficinas/ Workshops/
Mesas redondas (carecem de inscrição prévia, gratuita, para congressistas. Só
funcionam as oficinas com um mínimo de 10 e um máximo de 20
Título da Oficina
Orientador
Sinopse
Oficina: Como educar
para a ética comunitária
e participativa

Oficina de Animação
Musical: música para
todos

Professor Doutor
José Angel Lopez
Herrarias –

Pretende-se valorizar as ideias, os ideais, os valores e as
atitudes com vista à aprendizagem da pedagogia do viver uns
com os outros

Dr. Luís de
Carvalho

Pretende-se com a seguinte oficina explorar técnicas e práticas
de Animação Musical no trabalho com diferentes populações
que poderão incluir músicos, não músicos e curiosos, através
de um processo de criação musical coletivo, inclusivo e
participativo.
Neste grupo de debate pretende-se refletir sobre o papel do
associativismo nas dinâmicas das comunidades e ainda como
meio de educação para a participação

Grupo de Trabalho: O
associativismo e a
participação comunitária

Albino Viveiros –
Camara
Municipal do
Machico

Oficina subordinada a
tema: Técnicas para
ensinar a participar / a
Animação como uma
didática da participação

Professor Doutor
Victor Ventosa

Abordaremos uma demonstração de como ensinar a
participação através de métodos e técnicas de animação para
construir e aplicar uma didática participativa.
Esta oficina só funciona na sexta feira

,
Workshop Os bastidores
da Educação Inclusiva:
Formal vs Informal

Mestre
Maria
Joana Soares de
Almeida

Grupo de Trabalho:
A cidade como espaço
educativo.

Professora
Doutora Débora
Mazza

Workshop: como criar
projetos educativos
Criativos
Workshop: Técnicas e
recursos para educar em
valores através das
emoções

Doutoranda
Caridade

Ana

Professora
Doutora Itahisa
Pérez-Pérez
Professora
Doutora
vicenta.gisbert
Caudeli

Este é um espaço sem manuais, sem remédios, sem carimbos,
sem chapa 5, sem fórmulas certas e por isso este é o espaço
certo. Este Workshop tem como objetivo, através de um
espaço vivencial, partilhar as nossas histórias e conhecer as
histórias dos nossos alunos.
Ancorada em escritos de Paulo Freire, em particular, A
educação na cidade e Política e educação o grupo de trabalho
objetiva discutir sobre o direito à cidade e a cidade como um
território a partir do qual os diferentes grupos sociais se
inserem.
Estimular e desenvolver o potencial criativo que existe em
cada um de nós
Nesta oficina iremos acompanhar as pessoas presentes para
despertar a curiosidade e os valores rompendo as paredes e
estruturas mentais que estabelecemos.
Por meio da imaginação e da criatividade, descobriremos a
arte de ser emocional.

Workshop
O papel do educador
social na construção de
caminhos para a Inclusão
Oficina da oralidade:
aprender a falar e a
expressar-se em público

Professora
Doutora
Paula
Vaz

Este workshop tem como finalidade a reflexão em torno do
papel do educador social, no contexto de uma equipa
multidisciplinar, na promoção da Inclusão.

Professor
Francesc
Fenollosa i Ten

Oficina educação para o
autocuidado: cultivando
saúde

Luciane Serrate
Pacheco Bacheti –
Instituto Federal
de
Educação,
Ciência
e
Tecnologia
do
Espírito Santo –
Campus
São
Mateus, Brasil
Mestre
Daniela
Mendes
Mestre
em
Ciências
da
Educaçãoespecialização em
Animação
em
ASC .

Nesta oficina vamos tirar partido de técnicas que já
conhecemos, mas que podemos ter esquecido. Usaremos
dobragem e ferramentas gratuitas que servem como um
espelho de nosso aprendizado.
Esta oficina tem por objetivo realizar reflexões sobre
processos educativos formais, não formais e informais no
entrelaçamento entre educação e saúde para aquisição de
habilidades do autocuidado e impacto na difusão de
comportamentos e atitudes que conduzam à concretização de
sociedades mais solidárias: cuidar-se, cuidar do outro, da
comunidade e do planeta.

Grupo de Trabalho
Sobre Animação
Sociolaboral

WORKSHOP Uso de
APPS para telemóvel no
contexto educativo
Workshop: MARA o
potencial da narrativa em
dança

Oficina: Descobrir o
Circo Social

Professor Doutor
Mário Viché
Professora
Doutora
Paula
Lebre e Mestre
Ana Caridade
Dr.
António
Alcântara

Grupo de Trabalho
Educação Comunitária

Professora
Doutora Noémia
Garrido

Grupo de trabalho:
Criação da rede lusófona
de Animação
Sociocultural

Dr.
Albino
Viveiros,
Dr.
Dantas
Lima,
Prof.
Doutor
Marcelino
de
Sousa Lopes e
Prof. Doutor Rui
Fonte

Pretende-se com o grupo de trabalho debater sobre os
conceitos de educação e animação sociolaboral, salientando a
importância do tempo livre, tempo de ócio, tempo de lazer no
setor empresarial, apelando à necessidade de valorizar e
aproveitar o tempo liberto dos trabalhadores de forma
significativa e animada.

Utilização de APPS para “telemovel” que favorecem a
inclusão e a participação. Análise crítica dialógica de
exemplos práticos (fornecidos pelo coordenador do workshop)
O imaginário das histórias impulsionam um movimento mais
consciente, mais livre e criativo, impregnado de uma intenção
e metáfora fundida com a narrativa.
Venham descobrir as potencialidades do circo social. Um
espaço onde os participantes abordam o conceito de circo
social, a figura do profissional e o funcionamento de uma
formação centrada no método dialógica e prático. Podem
aprender e fazer um pequeno circo social.
Pretende-se debater no grupo de trabalho os seguintes
subtemas: Três tipos de educação: comunitária, popular, social
e suas características. As práticas educativas comunitárias e as
desigualdades sociais. As políticas nacionais voltadas as ações
para educação do campo; A comunidade Quilombo do
Cafundó e as carências contextualizadas em suas as práticas
comunitárias.
Criação no espaço lusófono de uma rede promotora da
Animação Sociocultural.
Apresentação e discussão de uma proposta de estatuto e de
ação.
Este grupo de trabalho é aberto e somente funciona no dia 22
de abril das 22.30 às 23.30 horas.

16.50Horas: Cofe break

17.00 Horas Conferência Temática I, proferida pelo professor Doutor
Bravo Nico – Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora,

Conferência subordinada ao tema Educação e Desenvolvimento Comunitário.
Apresenta o Professor Doutor Bravo Nico a Dr.ª Vanda Rodrigues
Resumo:
Nas pequenas comunidades, os processos educativos geram-se e concretizam-se em
contextosem que a relação humana e social assume uma importância determinante e onde
os saberes locais, alicerces da cultura endógena, ficam disponíveis, através de didáticas que
revelam sotaques muito diferenciados e envolvem, geralmente, todas as gerações. É esta
diversidade e complexidade que está na base de uma educação comunitária promotora de
um desenvolvimento humano inclusivo e solidário fortemente enraizado nos territórios em
que ocorre.

17.45. Horas Conferência Temática II, proferida pela Professora Doutora
Débora Mazza – Universidade Estadual de Campinas

Conferência subordinada ao tema Educação e Participação Social: Dialogando
com Paulo Freire, apresenta a Professora Doutora Débora Mazza o Professor
Doutor Marcelino de Sousa Lopes

Resumo:
Considerando as comemorações nacionais e internacionais do centenário de Paulo Freire, me
proponho a fazer uma apresentação de aspetos da vida e obra desse educador brasileiro que alçou o
estatuto de cidadão do mundo, explorando alguns conceitos, algumas apropriações práticas e alguns
impactos causados em cenários de educação escolar e não escolar

18.30. Horas. Painel II, Programas e Projetos Educativos para a
inclusão e diversidade
Coordenação: Dr. Fernando Ribeiro

Intervenções:
1. Professora Doutora Cristiana Madureira – Escola Superior de
Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria
(ESECS - IPL)

Projeto educativo de "Escola Intercultural - Programa REEI - Rede de
escolas para a educação intercultural

2. Drª Sara Ruegg – Município de Vila Pouca de Aguar

Educação, inclusão e participação social-projeto de intervenção
comunitária com idosos

3. Mestre Ana Caridade – Diretora da Empresa Musa - Associação
Artística e de Intervenção Social e Mosaico - Plataforma de projetos
inclusivos artísticos e educativos.

Mosaico - Plataforma de projetos inclusivos artísticos e educativos
Resumo:
O projeto visa capacitar e formar participantes, com e sem deficiência,
para aprendizagens no âmbito da dança, música, fotografia e videodança.
Promove
o
envolvimento
em
cocriação
de
iniciativas
culturais
e
artísticas de pessoas que frequentam Centros de Atividades Ocupacionais
e Agrupamentos de Escolas dos seis Municípios da CIM do Cávado.

4. Artista Performativo David Valente - Mimo’s Dixie Band

Mimo’s Dixie Band: práticas artísticas de intervenção multidisciplinar

Resumo:
Os Mimo’s Dixie Band são um grupo inovador que resulta da combinação
entre o estilo musical Dixieland, o gesto mímico, as artes circenses e a
comédia. Para além de se dedicarem a um dos mais antigos estilos do jazz e
à arte da pantomima, os Mimo’s Dixie Band alimentam-se de uma visão
conceptual e de uma linguagem muito própria no mundo do espetáculo.

5. Dr. Francesc Fenollosa i Ten - director de doblatge i expert en dub coaching.
Valencia.

Educar para a oralidade expressiva e inclusiva – projeto de intervenção
Resumo:
A escola deve servir para fazer da vida o caminho da plenitude e nos ajudar a ampliar a nossa
consciência. Por isso, é fundamental sair da zona de conforto oral para ampliar as
possibilidades expressivas e ao mesmo tempo ampliar nossa identidade, individual e
coletivamente.

10.00. Horas: Noite de Animação pelo Mimo’s Dixie Band

Dia 22 de Abril (Sexta-Feira)

9.00 Horas: Painel III. Educação, Artes e Criatividade
Coordenação: Dr. Albino Viveiros

Intervenções:
1. Professor Doutor António Alcântara – Universidade de Barcelona

Um circo que educa e cria relações comunitárias - um olhar sobre o circo
social

Resumo:

Vivemos em uma sociedade globalizada onde o individualismo é promovido, os
direitos se transformam em mercadoria e as desigualdades sociais aumentam. A
cultura em geral e o circo em particular geridos de forma comunitária permitem abrir
um espaço diversificado de participação, empoderamento e construção coletiva.
Dependendo do tempo que tenho, posso ampliar ou dependendo do tema que eles
querem trabalhar, coloco o acento em um ou outro elemento.

2. Professor Doutor Agostinho Gomes – UTAD

As bandas filarmónicas, espaços de animação sociocultural, educação
musical e inclusão
Resumo:
Em Portugal, as bandas filarmónicas, espaços associativos de cariz popular, são uma
realidade sociocultural de um valor inestimável, porque, desde o seu aparecimento no século
XIX, têm sido locais privilegiados de aprendizagens múltiplas, de convívio, de recreação e
lazer das comunidades, onde estão inseridas, para além de cenários de atividade expressiva
musical, substituindo-se em grande parte dos casos aos conservatórios que apenas existiam
nas grandes cidades

3. Professora Doutora Paula Lebre - Faculdade de Motricidade Humana/
Universidade de Lisboa

Educação para a dança e criatividade
Resumo:
A evidência de práticas de com e pela dança é cada vez mais necessária para que seja possível
demonstrar o seu impacto. Educadores e outros profissionais enfrentam desafios no que diz
respeito à adoção de uma avaliação que aponte evidências dos resultados.

4. Professora Doutora Vicenta Gisbert Caudeli - Universidad Internacional
de La Rioja

Comunicação visual, música e inclusão
Resumo: O uso de grafia não convencional tem contribuído para a inclusão na sala de aula de música
de alunos com habilidades diversas, facilitando o acesso à experimentação e à vivência musical,
reduzindo consideravelmente a exclusão em sala de aula. Os recursos visuais incorporados pelos
educadores musicais do século XX guardam uma certa relação com a intencionalidade inclusiva das
infografias.

5. Professor Doutor Marcelino de Sousa Lopes – Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro

Escola! Qual o lugar da Educação?
Resumo: O presente artigo procura trazer à colação os desafios que se colocam ao educar no tempo
em que vivemos. Procuramos ainda questionar a ligação entre a dialética existente escolarização e
uma dimensão do educar em sentido amplo onde esteja patente a diversidade e os ritmos de
aprendizagem no ato de aprender.

10.50 Cofe break
11.00 Horas: Painel IV. Educação e desafios futuros: os olhares inquietantes de
jovens investigadores
Coordenação Mestre Sónia Nogueira – IEFP

1. Mestrando Ricardo Dantas – Universidade de Lisboa

A Humanidade e os desafios do futuro
Resumo: No século XXI a Humanidade depara-se com as consequências nefastas de um problema que a
própria despoletou: as alterações climáticas, que ameaçam não só o nosso estilo de vida, como o
equilíbrio de todo o planeta e aparentam ser o maior desafio que o ser humano encarou até à data.
Numa altura em que a transmissão de informação e a mudança de hábitos das populações são
essenciais, exploramos o papel da animação sociocultural e da educação enquanto facilitadores
destes processos.

2. Mestre Luís Carvalho – UTAD

A Animação Musical e o respeito pela diversidade
Resumo:
Ao longo dos anos temos vindo a observar uma Inevitável relação entre a Animação
Sociocultural e as diversas áreas artísticas, nomeadamente, a incisão naquela que será uma
das artes mais utilizadas pela animação, a música. Deste modo, pretendemos com a futura
comunicação explorar por um lado, a perplexidade conceptual do termo Animação Musical
e, por outro, perceber o contributo da Animação Musical, enquanto metodologia inclusiva e
participativa, para o respeito pela diversidade social, cultural e educativa de uma determinada
comunidade.

3. Mestre Daniela Mendes – Animadora Sociocultural

Educação e Animação Sociolaboral
Resumo:
Na sociedade na qual nos deparamos, globalizada, fragmentada e preocupada com
o tempo de trabalho, apela-se a inovação e adaptação nas diferentes áreas,
nomeadamente no contexto social, cultural e educativo. Nesta perspetiva de
equalizar ambos os contextos nestes tempos modernos, pretendemos com a
comunicação reforçar a importância do tempo livre e do tempo de ócio na vida
quotidiana, possibilitando ao indivíduo momentos animados e prósperos para o
desenvolvimento pessoal e/ou coletivo

4. Professora Doutora Joana Salgado Baia – Camara Municipal de Mirandela / Instituto
Politécnico de Bragança e Drª Susana Melo Freitas - Camara Municipal de
Mirandela

Educação Social e Educadores Sociais no espaço escolar
A comunicação a apresentar propõe uma reflexão teórica e prática sobre o percurso /
desenvolvimento profissional dos/as Técnicos/as Superiores de Educação Social em contexto
escolar. É ainda relevada a intervenção destes profissionais que é cada vez mais vasta e o contexto
escolar é uma das principais áreas de intervenção que tem sido alvo de maior necessidade de
intervenção.

5.Mestre Maria Joana Soares de Almeida – Investigadora

Educação Especial e os Bastidores da Educação Inclusiva

14:00 Horas às 16:50 Horas: Continuação das Oficinas/ Workshops/ Mesas
redondas – Ver separata
16.50 Horas: Cofe break
17.00 Horas
Conferencia temática III, proferida pelo Professor Doutor Victor Ventosa –
Universidade Pontifícia de Salamanca,

Conferência subordinada ao tema Educar para a participação e cidadania através
da animação sociocultural, apresenta o Professor Victor Ventosa o Professor
Doutor Rui Fonte
17.45 Horas: Conferência temática IV, proferida pelo Professor Doutor Américo Nunes
Peres – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Conferencia subordinada ao tema: Caminhos para repensar e aprofundar a
diversidade, a interculturalidade e a cidadania: desafios para a educação,
apresenta o Professor Doutor Américo Nunes Peres a Professora Doutora Joana
Salgado Baía

18.30 Horas: Conferência Temática V, proferida pela Professor Doutor Manuel
Francisco Vieites – Universidade de Vigo,

subordinada ao tema Educação Dramática, Capital, Inteligência e Diversidade,
apresenta o Professor Doutor Manuel Vieites, o Dr. Dantas Lima

Resumo: Nesta comunicação, com base numa revisão crítica da literatura relevante,
analisamos quatro conceitos fundamentais para construir uma visão da pedagogia da
diversidade a partir de uma posição crítica. Enfatizamos também a importância da educação
dramática numa escola aberta e sem paredes que, seguindo Paulo Freire, está comprometida
com uma consciência transitiva igualmente crítica, ou, nas palavras de António Gramsci,
capaz de revelar e mostrar a hegemonia e combatê-la

19.15: Apresentação do Livro Didática de la participación da autoria de Vitor
Ventosa Perez. Apresenta o Livro o Professor Doutor Joaquim Escola

21. 00 horas: Animação

Dia 23 de Abril (Sábado)

9.00 Horas - Painel V: Educação, Território, Comunidade e Problemáticas
Sociais
Coordenação: Jornalista António Sá Rodrigues

Intervenções:

1. Professor Doutor Rui Fonte – Fundação Lapa do Lobo / Universidade de Trásos-Montes e Alto Douro

Fundação Lapa do Lobo: lugar de educação, inclusão e Animação Sociocultural.
2. Dr. Albino Viveiros – Camara Municipal de Machico

Território, comunidade educadora e animação sociocultural - ousar pensar a
educação no contexto comunitário.
Resumo:
A educação deve ser observada numa perspetiva de relação com o território e a comunidade. A
arquitetura da comunidade educadora tem recetividade nos princípios e valores da cidade educadora,
o que para o animador sociocultural consubstancia orientações para a ação educativa inclusiva e
participada. Os contextos e espaços educativos são geradores de aprendizagens e potenciam a
cidadania ativa e a mudança social.

3, Professora Doutora Luciane Serrate Pacheco Bacheti – Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Brasil)/ Professor
Doutor Artur Cristóvão - UTAD

Educação para o autocuidado
Sinopse:
Este trabalho tem por objetivo moldar colaborativamente com jovens, adultos e
idosos práticas educativas que contribuam para a aquisição de habilidades de
autocuidado na redução da dependência de substâncias psicoativas. Centra-se numa
abordagem da pesquisa-ação. Implica profissionais da saúde e pacientes atendidos
pelo Centro de Atenção Psicossocial – álcool e drogas do município de São Mateus,
Espírito Santo, Brasil.

4.Professora Doutora Itahisa Pérez-Pérez - Universidade de La Laguna

Educação em valores e emoções para a transformação social: para uma
comunidade sustentável
Resumo:
Nas últimas décadas, a sociedade esteve submersa em constantes e aceleradas mudanças.
Recentemente, com o alerta de saúde que o COVID-19 tem causado em todo o mundo, as estruturas
que regiam o nosso modo de vida foram abaladas e até modificadas. Entramos no chamado “novo
normal” entrarmos num contexto mas com numa linguagem diferente, com novos códigos
relacionais, regras de comportamento, regras legais e, basicamente, com os mesmos recursos e
mesmos agentes, sem teres consciência das repercussões que vai gerar a nível educacional, social,
econômico, cultural, familiar e pessoal. Tudo isso vislumbra um horizonte diversificado e complexo
para a inclusão em uma sociedade pós-pandêmica e uma semente para a educação emocional.

5.Professora Doutora Lucília Salgado – Escola Superior de Educação de Coimbra

Potencialidades da animação sociocultural na formação para a cidadania comunitária

10.50 Horas: Cofee break
11.00 Horas: Painel VI. Educação, Género e Diversidade
Coordenação Professora Doutora Sofia Bergano – Instituto Politécnico de Bragança

1. Professora Doutora Paula Vaz – Instituto Politécnico de Bragança

O educador social na construção de caminhos para a inclusão
2. Professor Doutor Joaquim Escola – Universidade de Trás os Montes e Alto
Douro

As tenologias de informação e comunicação como meio de Educação para a inclusão e
para a diversidade
3.Professor Doutor Vitor Amaral – Instituto Politécnico da Guarda

Educação, comunicação e inclusão
4.Professor Doutora Noémia Garrido - Universidade Federal de São Carlos Campus
Sorocaba (Brasil)

Educação comunitária, inclusão e diversidade: diferenças nas práticas educativas

14.30 Horas: Homenagem ao Professor Doutor José Ortega Esteban
Intervenções: - Professor Doutor José António Caride Gomez, Profere o discurso sobre o
homenageado, Presidente da Camara Municipal de Mirandela e Presidente da
Intervenção- Associação para a promoção e divulgação cultural.

Professor Doutor José Ortega Esteban - Professor Catedrático de Pedagogia Social. Foi o primeiro diretor
da Escola Universitária de trabalho Social. Primeiro Diretor da Faculdade de Ciências Sociais e
diretor do o Instituto Universitário de Ciências da Educação da Universidade de Salamanca.
Cofundador e primeiro Presidente do SIPS: Sociedade Ibérica (posteriormente Ibero-americana) de
Pedagogia Social, Membro Honorário do SIPS (Barcelona 2019), bolseiro do Alexander von
Humboldt Stiftung e professor convidado da Universidade de Würzburg (Alemanha). É autor de
vários livros: Platão: eros, política e educação; Delinquência, educação reformatória e libertadora;
Educação Social Especializada ou de menores em dificuldade e / ou conflito social; Pedagogia Social
especializada. Spiral of autumn (2021) (“Limiar” de J.A. Caride), entre outros; e numerosos artigos
sobre sua especialidade, além de um romance: La soledad de los palomares e vários contos literários.
Ordem do Mérito Institucional do Conselho Mundial de Educação, 2004; Prêmio María de Maeztu
de Excelência Científica 2008, Universidade de Salamanca.

15. 30 Horas. Conferência de Encerramento: Subordinada ao tema Educação, Direitos
Humanos e Cidadania

a ser proferida pelo Professor Doutor José António Caride Gomez – Professor
Catedrático da Universidade de Santigo de Compostela. Apresenta o Professor
Doutor José António Caride Gomes o Professor Doutor Américo Peres.
17.00 Horas – Sessão de Encerramento

Presidida pela Senhora Presidente da Camara Municipal de Mirandela

Conclusões do Congresso a serem apresentadas pelo Professor Doutor Rui Fonte

Entrega de Diplomas

*Programa sujeito a alterações

