06-11-2018

“Sons da história” em exposição
A exposição “Sons da história” pode
ser visitada na Galeria Pedro Olayo
(filho), no Convento São Francisco,
entre as 15h00 e as 20h00, até 25 de
Novembro. A entrada é gratuita.

HOJE EM COIMBRA

“À CONVERSA COM...”

EM NOME DA BEIRA
LEVA ESCRITORES
AOS ALUNOS

Escola Secundária D. Maria
18h45

Escola Secundária José Falcão
10h00
O programa “Em Nome da Beira –
Coimbra 2018”, vai hoje à Escola Secundária José Falcão, pelas 10h00,
com uma Mostra de Autores da
Beira e Leituras de Vergílio Ferreira,
José Cardoso Pires, Teolinda Gersão, entre outros autores. Numa iniciativa da Alma Azul, a sessão pretende «destacar e promover a leitura de autores importantes da língua portuguesa, e que fazem parte
do património imaterial das Beiras,
junto de alunos, professores e funcionários de escolas», esclarecem
os promotores. Em destaque estará
o Prémio Literário Vergílio Ferreira
2018 que a Alma Azul editou em
parceria com o Município de Gouveia, e que recentemente foi apresentado em Coimbra. O escritor
Vergílio Ferreira estagiou no Liceu
D. João III, hoje Escola Secundária
José Falcão, após a licenciatura na
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, entre 1940 e 1942.

. . . . .. . . . . .. .. .. .. .

AULAS DE YOGA
COM RAQUEL MATOS

Casa das Artes
18h00
A Casa das Artes Bissaya Barreto
acolhe hoje, a partir das 18h00, aulas de yoga com Raquel Matos. As
sessões realizam-se todas as terçasfeiras, à mesma hora no mesmo local.

. . . . .. . . . . .. .. .. .. .

LEITURA TEATRAL
“EXÍLIO(S) 61-74”

TAGV
18h30
O Clube de Leitura Teatral promove hoje, a partir das 18h30, a
leitura de “Exílio(s) 61-74”. Numa
co-organização de A Escola da
Noite e Teatro Académico Gil Vicente, a sessão tem direcção de Ricardo Correia, duração de uma
hora e entrada livre. Esta leitura
está inserida no projecto Clube de
Leitura Teatral, com encontros
mensais para ler peças de teatro,
que decorre até Março de 2019
com o ciclo de autores contemporâneos portugueses.

No âmbito da comemoração do
centenário da Escola Secundária Infanta Dona Maria, hoje vai dar-se
início a um ciclo de sessões mensais, subordinado ao título “À conversa com…”. Pretende-se manter
uma conversa com antigos alunos,
a fim de, através das suas memórias, se reconstituir a história desta
instituição secular. A primeira sessão é hoje às 18h45, e vai realizar-se
na biblioteca. Na sessão de hoje vão
marcar presença as antigas alunas,
Maria Carmina Jaime Mendonça
Neves de Almeida e Maria Beatriz
Albuquerque Ferreira. As sessões
vão estender-se até Junho e são
abertas a toda a comunidade.

.. ... ... .. ... ... ...

ASSEMBLEIA-GERAL

ACM
20h00
A assembleia-geral para eleição dos
órgãos sociais para o triénio
2019/2021, da Associação Cristã da
Mocidade (ACM), realiza-se hoje. A
eleição vai decorrer entre as 20h00
e as 23h00, na sede da ACM na rua
Alexandre Herculano, n.º 21.

.. ... ... .. ... ... ...

“CARTA DE UMA
DESCONHECIDA"

ESEC
21h15
“Carta de Uma Desconhecida" é o
título do filme de Max Ophüls, de
1948, que hoje vai ser projectado no
auditório da Escola Superior de
Educação de Coimbra, a partir das
21h15. Trata-se de « Um dos filmes
mais belos e mais amados de Ophuls, baseado num conto de Stefan
Zweig». A sessão, promovida pelo
Fila K Cineclube tem programação
de Gonçalo Barros. O preço é de
um euro para não sócios.

.. ... ... .. ... ... ...

AMANHÃ
HOMENAGEM
A BOAVENTURA
DE SOUSA SANTOS

Faculdade de Economia
9h00
No âmbito das comemorações dos
40 anos da sua fundação, o Centro

tome nota
de Estudos Sociais organiza o Colóquio Internacional “A imaginação
do futuro. Saberes, experiências, alternativas” que, simultaneamente,
irá constituir uma homenagem a
Boaventura de Sousa Santos, fundador e director científico do Centro. Esta iniciativa começa amanhã,
a partir das 9h00, na Faculdade de
Economia da Universidade de
Coimbra e prolonga-se até sábado,
dia 10 de Novembro.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .

DOUTORAMENTO

Casa Municipal da Cultura 10h00

“Memorizar Coimbra”
em exposição fotográfica
A antiga Torre de Santa Cruz é o
tema da segunda edição da mostra fotográfica “Memorizar Coimbra”, que vai estar patente na Biblioteca Municipal de Coimbra a
partir de amanhã a 12 de Janeiro
do próximo ano. “Memorizar
Coimbra” é uma iniciativa anual
da autarquia que pretende divulgar e valorizar o património edificado da cidade, através da exposição de fotografias do acervo
municipal, nomeadamente o
existente no serviço da Imagoteca da Biblioteca Municipal de
Coimbra. Esta mostra é constituída por 13 registos imagéticos

(de autoria não identificada) sobre a evolução da Torre de Santa
Cruz. Com este projecto expositivo, a Câmara de Coimbra pretende, além de divulgar e valorizar a história do património edificado da cidade, transportar para
o presente imagens de outros
tempos, dando a conhecer aos
mais jovens uma Coimbra que
faz parte da memória colectiva
dos conimbricenses.
A mostra “Memorizar Coimbra”
tem acesso livre e pode ser visitada nos dias úteis, das 10h00 às
19h30, e ao sábado, das 11h00 às
13h00 e das 14h00 às 19h00.

Obras que marcaram o Estado Novo
Anfiteatro II da FLUC 9h00 A partir de hoje e amanhã, 70
anos volvidos da exposição Quinze Anos de Obras Públicas (1948),
especialistas vão discutir as obras que marcaram o regime de Salazar. O colóquio tem como tema “Obras Públicas no Estado Novo”,
sendo a comissão científica assegurada por Luís Miguel Correia, do
Departamento de Arquitectura , e Joana Brites, da Faculdade de
Letras. A iniciativa, a decorrer no Anfiteatro II da FLUC, pretende
«realizar um balanço, necessariamente crítico, das muitas e multifacetadas obras públicas promovidas pelo Estado Novo.»

Sala dos Capelos
14h30
Isabel Maria Morais Basto presta
provas de doutoramento com a
tese “Processo de Mudança em Psicoterapia: Validação Empírica do
Modelo de Assimilação de Experiências Problemáticas”. A sessão
vai realizar-se amanhã, pelas 14h30,
na Sala dos Capelos.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .

“CIÊNCIA ÀS SEIS”

Rómulo Centro Ciência Viva
18h00
“As primeiras representações da
ciência no teatro: um percurso de
aldrabões”, por Mário Montenegro,
é o tema da palestra que amanhã, a
partir das 18h00, se realiza no Rómulo Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra. A palestra
com o director artístico da Marionet e investigador integrado do
CEIS20, integra-se no "Ciência às
Seis - terceira temporada". “Quando
é que a ciência começou a ser representada no teatro? E de que
modo?”. Este é uma das questões
que vai ser respondida na sessão de
amanhã e que tem entrada livre.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .

“A VACA QUE NÃO RI”
EM LIVRO

Liquidâmbar
1h00

Biblioteca municipal 18h00
Dia do Saxofonista
assinalado
com concerto
A Câmara de Coimbra comemora
hoje o Dia do Saxofonista convidando os utilizadores da Biblioteca Municipal, assim como o público em geral, a ouvir o Quarteto

de Saxofones da Orquestra de
Sopros de Coimbra, pelas 18h00.
O Dia do Saxofonista é celebrado
a 6 de Novembro em evocação à
data de nascimento do inventor
do instrumento, o belga Adolphe
Joseph Sax (n.1814 – m.1894) que,
em 1840, em Paris, criou o saxofone.

“A Vaca que não ri - Animais, Carne
e Leite Bovino na Cultura Dominante", de Rui Pedro Fonseca, é
apresentada amanhã, pelas 21h00,
no Liquidâmbar. Neste livro «analisam-se as práticas de consumo de
“carne” e de outros produtos de origem animal, considerando o papel
significativo da cultura dominante
no processo de condicionamento e
sedimentação de determinadas
percepções em torno dos animais».

