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“Os Românticos” na Casa dos Pobres
O tradicional encontro mensal da tertúlia
“Os Românticos” tem lugar hoje, às
13h00, nas novas instalações da Casa
dos Pobres, em S. Martinho do Bispo.

tome nota
HOJE EM COIMBRA
Novo centro de
prevenção nos CHUC
Tem lugar hoje às 11h30, no auditório principal dos HUC-CHUC, a
apresentação e lançamento do
Centro de Prevenção e Tratamento
do Trauma Psicogénico (CPTTP),
do CHUC – Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra.

Semana de Saberes
com Gosto no CAIC

Concerto do Quarteto
Radamés Gnatalli
O auditório do Conservatório de Música de Coimbra acolhe hoje, às
21h30, um concerto do Quarteto Radamés Gnatalli. O espectáculo,
inserido nas celebrações do Ano do Brasil em Portugal, dá a conhecer «um dos mais importantes agrupamentos de música de câmara
do Brasil», refere uma nota do Conservatório. O Quarteto Radamés
Gnatalli foi vencedor de vários prémios discográficos e de carreira,
tendo sido nomeado para o Grammy Latino 2012. No palco o quarteto apresentará obras de compositores da América Latina. Os bilhetes encontram-se à venda no Conservatório e terão um preço
único de 3 euros. Antes, às 19h30, o Quarteto Radamés Gnatalli oferece ao público uma Master-Class/conferência dedicada ao tema
“Questões Interpretativas na obra de Villa Lobos”. A sessão terá a
duração de 60 minutos e entrada livre.

O Colégio da Imaculada Conceição,
em Cernache, está a promover a Semana Saberes com Gosto, dedicada
aos Cursos de educação e Formação
e Cursos Profissionais da área da
Hotelaria/Restauração. No âmbito
do evento realiza-se hoje às 19h30,
um jantar, nas instalações do colégio.

Património
e desenvolvimento
A Escola Universitária das Artes de
Coimbra (EUAC) dá continuidade
hoje, entre 9h30 e as 17h30, no Teatro da Cerca de S. Bernardo, ao colóquio internacional “Património e
Desenvolvimento – Os Pequenos
Aglomerados”. “Velhos aglomerados
numa perspectiva geográfica –
Como obter novas dinâmicas residenciais e funcionais”, “A experiência
autárquica” e “Efeito Mobing nos
centros das cidades associados à habitação social” são temas em debate.

A quarta edição do ArquiBio,
evento que adquiriu ao longo
dos últimos anos dimensão
internacional, é organizada
conjuntamente pela Faculdade
de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra (CEARQ)
e colaboradores vinculados
a várias universidades europeias e
americanas. A edição deste ano decorre até sábado no Departamento
de Arquitectura da Universidade de
Coimbra. O encontro propõe
para hoje a realização de diversos
“workshop”.

Jornadas
da Sexualidade

Aniversário
do Exploratório
O Exploratório Centro Ciência Viva de
Coimbra assinala de hoje a domingo
o 4.º aniversário. O programa comemorativo inclui hoje, às das 16h00 às
18h00, a “Tarde do Professor”, dedicada aos educadores-de-infância.

Arquibio 2013

Novo livro de
Norberto Simões

Linhares de Castro
visita APAV

O livro “Labirinto das Sombras”, de
Norberto Simões, é divulgado hoje
às 18h00, na Casa da Escrita, na
Rua Dr. João Jacinto, n.º 8. A obra
de poesia, com chancela das Edições Sagesse, é apresentada por
Mara Silvano Simões (psicóloga). A
entrada é livre.

Linhares de Castro, candidato
do Partido Socialista à
Junta de Freguesia de Santo
António dos Olivais, desloca-se
hoje, às 17h30, à Associação
Portuguesa de Apoio
à Vítima (APAV).

As “Jornadas da Sexualidade”
são um projeto do Departamento
da Saúde Reprodutiva e SIDA
do Núcleo de Estudantes de
Medicina da Faculdade de
Medicina da Universidade
de Coimbra que prossegue até
amanhã, sempre às 21h00, no
anfiteatro 1 da Unidade Central
do Pólo das Ciências da Saúde.
O tema de hoje é “Disfunção Eréctil” e conta com a presença
de Pedro Moreira (urologista).
Amanhã Teresa Bombas (obstetra)
e José Valente (psiquiatra)
falam sobre “Sexualidade na
Gravidez”.

Seminário sobre
ética e deontologia

Manuel Machado
vai à ANAFRE

Doutoramento
em Relações
Internacionais

A candidatura de Manuel Machado
(Partido Socialista) à Câmara Municipal de Coimbra visita hoje às
10h00, a delegação distrital da
ANAFRE – Associação Nacional de
Freguesias, sediada no edifício Topázio.

Na Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra realiza-se
hoje às 15h00, o doutoramento
em Relações Internacionais – Política Internacional e Resolução
de Conflitos de Daniel Marcelino
Rodrigues.

O ISMT – Instituto Superior Miguel
Torga promove o III Ciclo de Seminários sobre Ética e Deontologia. A
terceira sessão tem lugar hoje das
15h30 às 18h00, na sala 1 do edifício
da Rua Augusta, n.º 46 tem por
tema “AAssociação dos Profissionais de Serviço Social e o projecto
Ético-Político” e é dinamizada por
Emília Santos. Entrada livre.

“Um dia cheio
de animação”
No Portugal dos Pequenitos (10h00
às 12h30 e das 14h00 às 17h00), decorre a iniciativa “Um dia cheio de
animação” com a presença do Palhaço Brincalhão. O evento é dirigido a todas as crianças que visitem
o recinto.

Fado no Café Santa Cruz
O Café Santa Cruz, na Praça 8 de
Maio, promove hoje às 22h00, com
entrada livre, uma noite de fado de
Coimbra.

AMANHÃ EM COIMBRA
Ciclo de Música
Instrumental
O VI Ciclo de Música Instrumental da
TAUC – Tuna Académica da Universidade de Coimbra prossegue amanhã
às 18h00, na Capela da universidade:
A sessão é preenchida com a actuação do quarteto de clarinetes “Quatre
à Quatre”da Universidade de Évora,
com Rúben Leiria, Tiago Urbano,
Maurília Fernandes e Daniel Monteiro. O quarteto interpretará obras de
Piazolla e Bizet, de compositores contemporâneos como Luís Carvalho e
também músicas tradicionais de diferentes países e regiões. Entrada é livre.

Nova lei
do arredamento
A CDU de Coimbra promove amanhã às 17h30, no Café Santa Cruz,
um debate sobre a “nova” Lei do Arrendamento. No encontro serão
oradores Manuel Machado secretário-geral da Associação de Inquilinos Lisbonenses, Francisco Queirós, candidato da CDU à Câmara
Municipal de Coimbra, e Manuel
Rocha, candidato da CDU à Assembleia Municipal de Coimbra.

