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O professor catedrático do Insti-
tuto de Educação da Universida-
de do Minho, Nélson Lima, re-
cebe amanhã o grau de doutor
‘honoris causa’ (grau  atribuido a
quem se distingue a nível acadé-
mico) da Universidade Federal
de Pernambuco, no Brasil. 

A cerimónia decorre a partir
das 15.00 horas locais na cidade
de Recife, e conta com a presen-
ça de representantes de universi-
dades brasileiras e de serviços
diplomáticos de Portugal, Brasil
e Chile.

A universidade brasileira justi-
fica a distinção com o facto de
Nélson Lima ter prestado “con-
tributos notáveis para os recur-
sos biológicos do Brasil” e tido
uma colaboração dedicada com
os cientistas do estado de Per-
nambuco, nomeadamente no de-
senvolvimento da micologia e
da preservação dos recursos ge-
néticos fúngicos, na formação
avançada de recursos humanos
na área da biodiversidade e das
aplicações tecnológicas de fun-
gos filamentosos, além do apoio
à requalificação e certificação da
Micoteca da Universidade Fede-
ral de Pernambuco.

Uma distinção que o homena-
geado considera ser “uma sim-
patia dos colegas brasileiros e
que me deixou bastante agrada-
do. O professor universitário
considerou ainda que “a relação
com a universidade brasileira e
já bastante antiga” e abrange
“vários níveis, desde pós-gra-
duação e nas áreas de investiga-

ção”.
Nélson Lima é licenciado em

Ensino de Biologia e Geologia e
doutorou-se em Ciências da En-
genharia (Biotecnologia) na
Universidade do Minho, onde é
professor catedrático, director
da Micoteca e investigador do
Centro de Engenharia Biológica
e do Centro de Investigação em
Estudos da Criança (CIEC).

Desempenha ainda o cargo de
presidente da Organização Euro-
peia de Colecções de Culturas e
fez parte da direcção da Federa-

ção Mundial das Colecções de
Culturas. Foi ainda professor vi-
sitante da Universidade Federal
de Pernambuco e da Universida-
de Federal de Lavras (Brasil).
Conta com mais de 200 publica-
ções, 300 comunicações em con-
ferências e 50 orientações de
mestrado e doutoramento. É
avaliador de meia centena de re-
vistas internacionais, bem como
de projectos e agências de finan-
ciamento à investigação, nomea-
damente na Comissão Europeia,
Chile, Brasil e Bélgica.

Professor da UMinho
homenageado no Brasil
NÉLSON LIMA recebe amanhã o grau de ‘honoris causa’ da Universidade
Federal de Pernambuco devido à investigação na área da Biologia.
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Nélson Lima, professor da Universidade do Minho

Maximinos
Agrupamento de escolas assinalou 
Dia Mundial do Sono com sessão de Yoga
O Agrupamento de Escolas de
Maximinos assinalou o Dia Mundial
do Sono com a realização de sessões
de Yoga, através do projecto de
educação para a saúde. O objectivo
das sessões foi o de valorizar o sono
e tempo de descanso tão necessá-
rios à melhoria do rendimento
escolar. As sessões envolveram alu-
nos que em breve vão ser serão sub-
metidos a provas/exames na-cio-
nais, situações estas que acarretam
desequilíbrio emocional, ansieda-
de e stress. Desta forma, através da
prática do yoga procurou-se que os
alunos aprendes-sem a controlar e
dominar os seus sentimentos e
emoções, adquirissem o aprimoramento do intelecto, concentração e
memória, melhoria e reforço da auto-estima, auto-imagem e força de
vontade, alívio de stress, auto-conhecimento e paz interior, e por fim,
contacto com a real expressão de todo o seu potencial latente tendo em
vista o sucesso nas suas prestações académicas. O Centro de Yoga de Braga
deu apoio à equipa dinamizadora das actividades.

Nogueira
Alunos da EB1 leram textos 
e poemas na Semana da Leitura

A leitura de vários textos e poemas por parte de alunos marcou a Semana
da Leitura da Escola Básica do 1º Ciclo de Nogueira. O director da Escola,
João Andrade, defendeu a ideia de que ler é um hábito que todos devem
preservar. A presidente da Junta de Freguesia de Nogueira, Fraião e La-
maçães, Goreti Machado, acrescentou que “este é um desafio que se coloca
a todas as escolas e é de louvar o trabalho dos professores que através
destas actividades, durante as aulas e fora delas, fomentam nos alunos a
vontade de ler. Pelo que pudemos ouvir, dadas as leituras dos alunos, o
trabalho está a correr muito bem na EB 1 de Nogueira”, disse a autarca.
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Publicidade


