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Concurso de fotografia
Os alunos do curso de Turismo Cultural e do
Património da Escola de Hotelaria e Turismo
de Coimbra vão dinamizar o concurso de fotografia “Lendas adoçadas”, cujas inscrições
decorrem até dia 29 de Novembro.

HOJE EM COIMBRA

10h00 e conta com a colaboração
do Núcleo de Estudantes de Bioquímica da Universidade de Coimbra.

CONGRESSO DE
MEDICINA LEGAL

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

Auditório da Reitoria
9h00

MINISTRO DA DEFESA
ENCERRA IDN JOVEM

O 17.º Congresso Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses está
a decorrer no auditório da Reitoria
da Universidade de Coimbra. Hoje,
pelas 11h00, decorre a sessão solene
do encontro que amanhã termina,
às 13h00.

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

BEA WORLD

Convento São Francisco
9h00
O Bea World – Festival Internacional de Eventos e Comunicação, está
a decorrer em Coimbra até amanhã
e hoje, pelas 9h00, realiza-se a sessão de abertura do encontro. Às
21h00, decorre a cerimónia que
premeia os melhores eventos.

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

INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO

CHUC
9h00
Durante o dia de hoje decorre no
auditório do Centro Hospital e Universitário de Coimbra (CHUC), a
iniciativa Coimbra Innovation-days
(i-Days), que se realiza entre as
9h00 e as 18h15.

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

SESSÃO INFORMATIVA

ISMT
9h15
Hoje pelas 9h15 realiza-se no Instituto Superior Miguel Torga (ISMT),
a sessão informativa "Estágios Profissionais Remunerados". A aula
aberta será apresentada pela Global
Talent e vai decorrer no edifício da
Rua Augusta, n.º 46.

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

CIÊNCIA DIVERTIDA
NO MUSEU

Machado de Castro
10h00
A “Ciência divertida no Museu” está
hoje no Museu Machado de Castro
com várias experiências lúdicocientificas para “mini” bioquímicos,
numa iniciativa que tem início pelas

tome nota
azulejaria de Jorge Rey Colaço. A
entrada livre.

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

NOITE DE FADO

Café Santa Cruz
18h00 e 22h00

Faculdade de Economia
11h00
O auditório da Faculdade de Economia acolhe o IV Seminário IDN
Jovem. A iniciativa, que está a decorrer desde ontem e é promovida
pelo Instituto da Defesa Nacional
em parceria com a FEUC, conta
hoje, pelas 11h00, com a presença
do Ministro da Defesa , João Gomes
Cravinho, no encerramento.

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

MITOS E VERDADES

Junta dos Olivais
14h00
A palestra “Mitos e Verdade sobre
Alimentação Saudável” com a nutricionista Carina Ferreira realiza-se
hoje, as partir das 14h00, no auditório da Junta de Freguesia dos Olivais, com rastreios gratuitos.

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

“OS MAIOS DE 68”

Sala de São Pedro
14h00
“Os Maios de 68 e o futuro da Europa” é o título do colóquio que
hoje, pelas 14h00, se realiza na sala
de São Pedro da Biblioteca Geral da
UC. O objectivo deste colóquio é
discutir as heranças de 68.

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

19 IMAGENS
DE CASTELO BRANCO

Galeria Santa Clara
18h00
AAlma Azul encerra hoje às 18h00,
na Galeria Santa Clara, o Programa
Em Nome da Beira . O encontro vai
ser dedicado à apresentação de 19
imagens de Castelo Branco

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

CLÁUDIA EMANUEL
ABORDA A AZULEJARIA

Casa da Escrita
18h00
A Casa da Escrita recebe hoje um
encontro com a investigadora Cláudia Emanuel, para abordagem da

O café Santa Cruz acolhe, hoje e
amanhã, pelas 18h00 e 22h00, noites de Fado de Coimbra.

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

MATINÉE

Colégio do Bom Jesus 10h00

Feira de minerais,
gemas e fósseis
A Universidade de Coimbra acolhe, a partir de hoje e até domingo, 25 de Novembro, mais
uma edição da Feira Internacional de Minerais, Gemas e Fósseis
de Coimbra.
Esta XXIV Feira Internacional de
Minerais, Gemas e Fósseis de
Coimbra tem como principal objetivo «divulgar as Ciências da
Terra em geral e a Mineralogia e
a Paleontologia em particular»,
explica a organização.
A iniciativa envolve expositores

nacionais e estrangeiros, que vão
apresentar minerais de colecção,
pedras preciosas, fósseis, material didático e objectos manufaturados de ourivesaria e de artesanato. Os visitantes terão «uma
rara oportunidade para observarem e até adquirirem exemplares
únicos», nesta mostra.
O evento, que decorre das 10h00
às 20h00, no Colégio de Jesus,
com entrada livre, é organizado
pelo Museu da Ciência e pelo Departamento de Ciências da Terra.

Casa das Artes
18h30
Hoje das 18h30 às 21h30 realiza-se
mais uma Matinée na Casa das Artes Bissaya Barreto. O Dj convidado
desta semana é João Viegas. A entrada é livre.

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

APDC CELEBRA
29.º ANIVERSÁRIO

Ordem dos Solicitadores
18h30
As celebrações do 29.º aniversário
da apDC (Associação Portuguesa
de Direito do Consumo) realizam-se hoje, às 18h30, nas instalações
do Conselho Regional de Coimbra
da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, na avenida Fernão
de Magalhães. Entrada é livre.

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

Doutoramento Honoris Causa
a Krzysztof Matyjaszewski
Sala dos Capelos 10h30 O químico polaco-americano
Krzysztof Matyjaszewski, investigador de referência no estudo dos
polímeros, vai receber o grau de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Coimbra (UC), hoje às 10h30, na Sala dos Grandes Actos
(Sala dos Capelos). Helena Gil será a apresentante, estando os elogios a cargo de Jorge Coelho e Margarida Figueiredo

Solum 16h00
Feira à moda antiga
e de artesanato
A Feira à Moda Antiga e de Artesanato, promovida pela Junta de
Freguesia de Santo António dos
Olivais, está a decorrer junto ao
Centro Comercial Gira.Solum.
Hoje a feira está aberta das 16h00
às 23h00 e no fim-de-semana
das 12h00 às 23h30.

NASCIMENTO DE
CAMACHO VIEIRA

Fado ao Centro
19h00
Um encontro de confraternização,
uma celebração à vida e ao legado
de Augusto Camacho Vieira, realiza-se hoje, pelas 19h00, na Escola
de Fado e Guitarra do Fado ao Centro. O encontro assinala a data de
nascimento de Camacho Vieira.

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

BREXIT: DESAFIOS
E CONSEQUÊNCIAS

Restaurante Nacional
20h30
A Associação de Direito e Economia
Europeia promove um jantar sobre
“Brexit: Que Desafios e Consequências para a Europa?”, com Licínia
Simões e Manuel Lopes Porto. A
sessão realiza-se às 20h30 no restaurante Nacional.

