No âmbito do MEU BAIRRO,
MINHA RUA, da Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia
e em colaboração com o
Instituto Padre António Vieira,
está a ser desenvolvido o
projeto Ubuntu no Bairro.
Queremos contribuir para
ajudar a encontrar respostas
para os desafios dos tempos
conturbados que vivemos,
onde o medo e a insegurança
espreitam.
Dinamizaremos, para isso, uma
série de conversas online sobre
temas atuais que mobilizarão e
animarão a comunidade para
vencer a crise.

À CONVERSA
COM…

personalidades do
concelho com sugestões de
esperança para vencer a
crise.

CONVERSA DE
VIZINHOS
espaço de reflexão e
debate entre pessoas da
comunidade, com
preocupações comuns,
moderado por um
especialista da área.

Para inscrição e mais informações
consulte a página do facebook do projeto Ubuntu no Bairro
www.facebook.com/ubuntunobairro/

À CONVERSA COM…
6 de junho | 18h
Atitudes para vencer a crise
Padre Jorge Duarte, Pároco de Mafamude

13 de junho | 18h
Ideias inovadoras/empreendedoras
para vencer a crise
Dr. Fernando Fraga,
Head of Innovation da Acredita Portugal

20 de junho | 18h
Contributos da Educação para
vencer a crise
Professor Paulo Mota, Diretor da ESAG

27 de junho | 18h
Livros para vencer a crise
Dra. Maria Alzira Moreira, responsável pela
Sala de Leitura Geral da Biblioteca
Municipal de Gaia

4 de julho | 18h
Rimas para vencer a
crise / O Hip-Hop e a crise
Edmundo Silva (Mundo Segundo) e
Nuno Carneiro (ACE)

CONVERSA DE
VIZINHOS
9 de junho | 21h30
Cuidar de mim - como gerir o
meu tempo
Com Dra. Ana Ramos, Psicóloga

16 de junho | 21h30
Cuidar das crianças - o desafio
da parentalidade
Com Dra. Virgínia Martins, Psicóloga e
Pós-graduada em Intervenção Psicossocial
com Crianças, Jovens e Famílias

23 de junho | 21h30
Cuidar dos estudantes - novas
formas de estudo
Com centros de estudo do território

30 de junho | 21h30
Cuidar dos maiores - como
proteger os mais idosos
Com Professora Doutora Elsa Montenegro
Marques, Licenciada em Serviço Social e
Doutorada em Sociologia

7 de julho | 21h30
Cuidar do ambiente
Com Dr. Henrique Nepomuceno Alves,
Licenciado em Biologia e Pós-graduado
em Ecologia da Paisagem e Conservação
da Natureza

