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Dia da Sociologia
A Faculdade de Economia da UC
recebe hoje, a partir das 9h15,
o Dia da Sociologia. O programa
prolonga-se durante todo o dia
no auditório da FEUC.

HOJE EM COIMBRA
ESCOLA DE
EDUCAÇÃO SÉNIOR

ESEC
9h00

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

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

Escola EB 2,3 Alice Gouveia
10h15 e 12h00

Ordem dos Médicos
9h00
A Ordem dos Médicos do Centro
junta especialistas no curso “Start
Patologia Clínica” que hoje, a partir
das 9h00, se inicia na sede. Trata-se
de uma acção de formação de introdução à especialidade, de interesse e potencial valorização curricular para os Internos da especialidade de Patologia Clínica, e vai contar com sessões ao longo do dia.

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

WORKSHOP
PRIMEIROS SOCORROS

Auditório do ISEC
9h30
O auditório do Instituto Superior de
Engenharia de Coimbra recebe
hoje, a partir das 9h30, a 1.ª edição
do workshop de primeiros socorros. A iniciativa conta com a participação de Susana Costa, enfermeira
do CHUC e formadora certificada.

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

CAPAS DE DISCOS

Casa Municipal da Cultura
10h00
A Câmara de Coimbra tem patente
ao público, na Casa da Cultura, até
30 de Março, uma Mostra de Capas
de Discos de Vinil dedicada ao pianista, compositor e maestro Fernando Lopes-Graça. A exposição
pode ser visitada de segunda a
sexta-feira das 10h00 às 19h30 e ao
sábado das 11h00 às 13h00 e das
14h00 às 19h00. A entrada é livre.

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

PAINEL DA VIDA
E PAIXÃO DE CRISTO

Museu Machado de Castro
10h00
O Museu Machado de Castro tem

Após a sessão de acolhimento, realiza-se uma eucaristia presidida por
D. Virgílio. A tomada de posse vai
realizar-se no espaço do “jardim de
inverno”, piso 1 do Centro Rainha
Santa Isabel. O programa termina
às 20h00. A sessão vai contar com
a presença de todos os que ao
longo dos últimos anos têm dado o
contributo na construção da Missão Cáritas.

em exposição a peça “Painel da
Vida e Paixão de Cristo”. Este painel
rectangular é composto por oitenta
e cinco placas de osso incisas em
baixo-relevo, com episódios ligados
à vida e à paixão de Cristo e outros
à mitologia clássica. Está exposto
até 31 de Março e a entrada é livre.

A Escola de Educação Sénior – IHSénior , tem abertas as renovações
de matrículas para o 2.º semestre
deste ano lectivo. A

PATOLOGIA CLÍNICA

tome nota

ENCONTRO COM
PAULO SANTOS

A biblioteca escolar da Escola Básica 2,3 Alice Gouveia, recebe hoje, a
partir das 10h15, uma palestra, dinamizada pelo escritor, engenheiro e
apicultor Paulo Santos, sobre a importância das abelhas na biodiversidade e equilíbrio do ecossistema,
alertando para a necessidade da
sua protecção e preservação. As
duas sessões são destinadas aos
alunos do 5.º ano, numa organização e articulação da Biblioteca Escola com a área disciplinar de Ciências Naturais. O autor vai ainda
apresentar dois títulos "Cuscas no
Castelo de Guimarães" e "Cuscas na
Torre de Belém" da colecção “As
Aventuras da Cuscas”, com ilustração de Susana Lima, cuja protagonista, uma abelha que se chama
Cuscas, faz (re)visitar o património
edificado e cultural do país e reflectir sobre o papel determinante das
abelhas na vida.

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

EXPOSIÇÃO “MAIS
AMOR, POR FAVOR”

Sala da Cidade
13h00
A exposição de pintura de Paula
Gouveia e escultura de Carlos Ramos, intitulada “Mais Amor, Por Favor”, está patente na Sala da Cidade
do edifício da autarquia, com
acesso pela Rua Olímpio Nicolau
Rui Fernandes, até 6 de Abril, de
terça a sábado, das 13h00 às 18h00.
A entrada é livre.

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

TOMADA DE POSSE
NA CÁRITAS

Cáritas
18h15
A tomada de posse dos órgãos sociais da Cáritas Diocesana de
Coimbra para o próximo quadriénio está agendada para as 18h15 de
hoje, na sede da Cáritas, no Areeiro.

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

AULA DE YOGA FLOW

Casa das Artes
18h00

Praça da República 15h00

Visita guiada
“A Arte em Coimbra”
Hoje a partir das 15h00 há uma
visita guiada subordinada ao
tema “A Arte em Coimbra: Azulejaria”. A iniciativa começa no
Posto Municipal de Turismo da
Praça da República e tem participação gratuita. O azulejo é
uma das características mais
marcantes da cultura portuguesa. A construção de muitos
dos edifícios e dos espaços, quer
públicos, quer privados, são ornamentados e complementados
com as figuras representadas

nesses locais. São fachadas, paredes que ao contrário de tantas
outras, não se fecham, mas
abrem-se para outras dimensões aproximando o espectador
para a cena/personalidade representada. O objectivo desta visita é divulgar a todos que visitam algumas destas manifestações artísticas, valorizando-as
tanto ao nível da sua história e
património, como reconhecendo o seu contributo para a
valorização de Coimbra.

A partir das 18h00 de hoje há uma
aula de yoga flow com Juliana Carvalho, na Casa das Artes Bissaya
Barreto. Os que participam pela
primeira vez têm acesso gratuito à
sessão, aconselhando-se o uso de
roupa confortável e de um tapete
de yoga. As aulas decorrem todas as
terças-feiras até às 19h15.

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

PALAVRAS SOLTAS
COM OLGA RESI

Livraria Almedina
19h00
"Palavras Soltas" é o mote para a
conversa com a escritora Olga Resi,
hoje, na Livraria Almedina, no Estádio Cidade de Coimbra. O encontro
marcado para as 19h00 inclui um
momento musical com o Quinteto
da Associação Orfeão Vox Caeli de
Cantanhede.

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

“A BATALHA
DE TABATÔ”

Almoço solidário
Casa dos Pobres 12h30 A Casa dos Pobres de Coimbra
recebe hoje, a partir das 12h30, mais um almoço solidário. À mesa
haverá cozido à portuguesa e arroz doce, entre outras iguarias,
numa forma de ajudar e celebrar Os Românticos, numa antecipação do Dia de S. Valentim.

Faculdade de Letras 14h00
Palestra aborda
Hollywood
nos anos 50 e 60
O LIPA - Laboratório de Investigação e Práticas Artísticas promove, hoje a partir das 14h00, a
palestra intitulada "Uma época

de mudança: Hollywood entre
os anos 1950 e 1960", com Miguel Moreira, da Universidade
de Coimbra. Esta iniciativa vai
decorrer no anfiteatro II (4.º
piso) da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra. A
participação é gratuita.

Teatro Cerca de S. Bernardo
21h30
A Batalha de Tabatô, de João Viana,
é o filme hoje exibido, a partir das
21h30, no Teatro da Cerca de S. Bernardo. A história passa-se na GuinéBissau, na aldeia de Tabatô, onde todos os habitantes são músicos. Um
ex-combatente da guerra colonial
regressa ao país para assistir ao casamento da filha, professora de História, com um dos músicos da aldeia. Após a exibição do filme, uma
iniciativa promovida pela A Escola
da Noite, segue-se um debate com
os comentários de Mamadu Baio,
músico guineense, natural de Tabatô e intérprete do filme, e Teresa
Cravo, professora de Relações Internacionais na FEUC e investigadora
do CES. A entrada é gratuita.

