
Apresentações de
livros e encontros
com autores

No dia 5 de dezembro, pelas 18h30, de-

corre a apresentação do livro 'Quem está
contra a medicina?' de Miguel Oliveira
da Silva (Professor Catedrático de Ética
Médica na Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa), apresentado por
José Manuel Mendes.

Sinopse: Podem o Estado e os profissio-
nais de saúde transigir com quem recusa
cuidados de eficácia e segurança compro-
vadas, colocando em risco a saúde e a vi-
da dos mais desprotegidos?
Com grávidas que escolhem o parto em

casa, pais de crianças não vacinadas,
doentes psiquiátricos incapazes e que re-
cusam internamento, publicidade engano-
sa sobre terapêuticas não convencionais e

com pessoas em processo de mudança de

género sem consulta médica, quando o

diálogo falha ou é impossível, quando ar-

gumentos científicos nem sempre são su-
ficientes para modificar comportamentos
irracionais e emocionais, como devem ac-
tuar os profissionais de saúde?

Estando em causa a defesa da saúde e da

vida dos mais vulneráveis e desprotegi-
dos, o Estado e os profissionais de saúde

têm eticamente o direito e o dever de in-
tervir de forma eficaz e pedagógica.
SOBRE O AUTOR

Miguel Oliveira da Silva
É Professor Catedrático de Ética Médica
na Faculdade de Medicina da Universida-
de de Lisboa, obstetra-ginecologista no

Hospital de Santa Maria, licenciado em
Filosofia pela Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa. Foi presidente
do Conselho Nacional de Ética para as

Ciências da Vida (2009-2015), coordena-
dor de três Projetos sobre Saúde Sexual e

Reprodutiva na União Europeia (2003-
-2011) e pertenceu ao Bureau do Departa-
mento de Direitos Humanos - Bioética do
Conselho da Europa (2016-2019), para o

qual foi reeleito por unanimidade em no-
vembro de 2018.
No dia 6 de dezembro, pelas 18h30, a

BLCS acolhe a apresentação do livro de

poesia 'Minha' de Vitor Varella, a cargo
de Anderson Antonangelo e Taynnã de C.
Santos.
Dia 7 dezembro (sábado), pelas 15h30,
realiza-se a apresentação do livro infantil
'O Colar de Estrelas' de Lídia Borges, a

cargo de Teresa Pinto (Professora Biblio-
tecária Agrupamento de Escolas de Celei-

ros). Edição Poética Edições.
No dia 10 de dezembro, pelas 21h30, é

apresentado o livro de poesia 'Só o Amor
Ama' de Margarida Vilarinho, a cargo de

Eugenia Soares Lopes (professora da
Universidade de Aveiro). Organização:
CIVITAS Braga e BLCS.
Dia 11 de dezembro, pelas 18h00, de-

corre a sessão de apresentação do livro de

poesia de Alberto Serra intitulado 'Bens
de primeira necessidade'. O livro será

apresentado por Manuela Barreto Nunes

(bibliotecária).

No dia 12 de dezembro, pelas 21h30,
Ana Caridade apresenta o seu livro 'O
Ensinamento de Santiago', um livro que
resulta de um projeto educativo e artístico

que estimula a literacia emocional e de

gestão das emoções, onde é trabalhado o

conceito de cidade das memórias.
Entrada livre.
No dia 13 de dezembro, pelas 18h00,
decorre o lançamento da obra 'Não há
luz neste quarto', da autoria de Helga
Lima. Entrada livre.
No dia 14 dezembro (sábado), pelas
16h00, decorre a apresentação do livro in-
fantil 'Zé João Zé' da autoria de Maria
Loyde . Edições Toth.

Dia 19 dezembro, pelas 18h00, decorre a

apresentação do livro 'Invocações e

Exortações dos Anjos da Guarda', da

autoria de Filomena Villas Raposo. Edi-

ção de autor.


