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Arquivo

A feira “Enfermagem sem fronteiras” vai decorrer de 20 a 23 de
setembro, na Praça da Canção, em
Coimbra

1

O certame terá entrada gratuita

2

A feira vai estar aberta ao público
das 18H00 à meia-noite

3

A iniciativa faz parte da XI
Conferência Ibero-americana de
Educação em Enfermagem

Coimbra recebe feira “sem fronteiras”
de escolas e faculdades de enfermagem
111 As “instituições separadas pelo
Atlântico quebram fronteiras na praça
da Canção”, em Coimbra, de 20 e 23
de setembro. Quem o diz é a Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra
(ESEnfC) que vai promover o certame
à beira do rio Mondego. A mostra, com
entrada gratuita, vai incluir a exposição de equipamentos de saúde e a
apresentação de livros, bem como um
vasto programa cultural e experiências
gastronómicas.
O recinto da feira vai receber representantes de várias escolas e faculdades
de enfermagem dos continentes europeu e americano, o que “constituirá
uma oportunidade para instituições
de distantes pontos geográficos apresentarem a formação que ministram e
a cultura pedagógica e científica que
incrementam”, explica a ESEnfC em
comunicado. O certame – inspirado
pelo tema “Enfermagem sem fronteiras” – vai contar com duas dezenas
de instituições de ensino do Brasil,
Portugal, Espanha, Chile, Colômbia
ou dos Estados Unidos da América.
Além disso, também estarão presentes
cinco entidades profissionais da área
da enfermagem.
A feira está integrada nas atividades
da XI Conferência Ibero-americana de
Educação em Enfermagem da Associa-

ção Latino-Americana de Escolas e Faculdades de Enfermagem (ALADEFE).
Trata-se de um evento que, na próxima
semana, vai juntar em Coimbra 1.600
profissionais e estudantes provenientes de 36 países.
Além da presença das escolas, o certame vai integrar exposições de materiais
técnicos e pedagógicos da área da saúde e contará com a presença de várias
empresas e editoras. Durante a feira,
serão ainda apresentados livros de
enfermagem, iniciativa complementada pela exposição de uma coleção de
publicações antigas que reúne obras
desde o século XIX até ao presente.
Cultura e tradição também
se mostram na Praça da Canção
Mas, como esta feira “sem fronteiras” tem como objetivo ser também
um ponto de encontro e de convívio
para todos, o certame conta ainda
com experiências gastronómicas. Está
programada a apresentação de cinco
produtos regionais –
azeite e vinhos do Douro, queijo do Rabaçal,
vinhos da Bairrada e sal
da Figueira da Foz –, que
será apoiada pela presença das confrarias do
Bolo de Ançã, do Leitão

à Bairrada e do Pastel de Tentúgal.
A cultura também estará vai à praça
com um desfile de fardamentos de
enfermagem portugueses e brasileiros
e com momentos musicais protagonizados pelo grupo Segue-me à Capela,
pelo Grupo de Bandolins da Casa Museu Fernando Namora, de Condeixaa-Nova, e pela Tuna de Enfermagem
de Coimbra.
A animação promete estar sempre
presente na feira a partir das 21H00
com as atuações do Grupo Etnográfico
de Cantares e Danças de Assafarge,
Grupo “Roncos e Coriscos” (Gaitasde-Foles e Percussões), Grupo de Cavaquinhos da União Popular da Rebordosa, Rancho Folclórico da Cova
D’ouro, Grupo “RAGS” – Big Band da
Tuna Académica da Universidade de
Coimbra e Mondeguinas (Tuna feminina da Universidade de Coimbra).
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