16-02-2019

Exposição de Maria João Damas
O café Santa Cruz recebe, a partir de
hoje e até 16 de Março, a exposição
SER:The Unseen de Maria João Damas. Às 16h00 têm início as “Conversas de Café”. A participação é livre.

HOJE EM COIMBRA
CENTROS DE SAÚDE
ABERTOS

Vários locais
10h00
Os centros de saúde de Coimbra
vão hoje estar abertos, das 10h00 às
18h00.

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

tome nota

Coimbra recebe a sessão de lançamento do livro "As Flores do Jardim de Maria", da autoria de Américo Alves Petim. A iniciativa está
agendada para as 15h30
na sala das sessões da Misericórdia ,
no Colégio da Sapiência.

che, está agendada para as 20h00
de hoje, na sede da colectividade,
no Pavilhão do Regibó.

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

Conservatório de Música
21h30

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

CONCERTO SOLIDÁRIO
A FAVOR DA ANAJOVEM

“PONTO DE FUGA”

Casa da Cultura
16h00

MENSAGENS DE AMOR

Mosteiro de Santa
Clara-a-Velha

10h00 e 14h30
O Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
promove hoje e amanhã uma iniciativa para celebrar o amor. De
forma lúdica e interactiva, a acção
temática com oficina convida a celebrar através de mensagens de
amor. A participação tem um custo
de 3 euros. Informações pelo telefone 239 801 160.

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

SÁBADOS PARA
A INFÂNCIA

Teatro da Cerca
10h30
O escritor João Pedro Mésseder e a
ilustradora Rachel Caiano são os
protagonistas de hoje nos Sábados
para a Infância no Teatro da Cerca
de São Bernardo. A partir das 10h30
apresentam o mais recente livro,
“Canções do Ar e das Coisas Altas”,
com um programa que inclui surpresas musicais e uma oficina de
ilustração para maiores de 6 anos.

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

“GENTES DO PLANALTO”
EM LIVRO

Liga dos Combatentes
15h00
Hoje a partir das 15h00 vai ser
apresentado na Sala Lopes de Melo,
na sede da Liga dos Combatentes, o
livro “Gentes do Planalto”, de António Melo de Carvalho, com a participação do Grupo de Cavaquinhos
de Coimbra.

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

"AS FLORES DO JARDIM
DE MARIA"

Santa Casa da Misericórdia
15h30
A Santa Casa da Misericórdia de

A Casa da Cultura recebe hoje o lançamento do romance "Ponto de
Fuga", da autoria de A. Fernando
Teixeira. A sessão tem início agendado para as 16h00.

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

TOMADA DE POSSE

Castelo Viegas
16h00
A tomada de posse dos órgãos sociais do Centro Social de Castelo
Viegas, para o quadriénio 20192022, está marcada para as 16h00
de hoje, nas instalações do centro.

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

DANÇA CRIATIVA PARA
CRIANÇAS

Casa das Artes
17h00
Hoje das 17h00 às 18h30 regressam
as aulas de dança criativa para
crianças, com a professora Rita
Grade, entre os 5 e os 10 anos, na
Casa das Artes Bissaya Barreto. A
inscrição tem um custo 6 euros.

Casa da Cultura 11h00

Feira do Livro Dado
A Feira do Livro Dado é uma
feira do livro diferente de todas
as outras, uma vez que nesta
feira, os livros são trocados e
não comprados. Hoje, e pela 6.ª
edição, volta a ser possível levar
um ou mais livros à Casa da Cultura, e levar para casa os livros
que mais se gosta ou precisa
sem dinheiro e sem troca directa, pois chegados os livros à
feira, ficam à disposição de todas as pessoas. Este acontecimento em torno dos livros de-

corre duas a três vezes por ano e
traz até à Casa da Cultura centenas de pessoas de todas as idades. A motivação essa é a
mesma: partilhar livros, experiências, leituras ou levar para
casa aquele outro livro especial
que nunca pensamos encontrar.
Hoje, entre as 11h00 e as 18h30,
com intervalo das 13h00 às
14h00, na Galeria Ferrer Correia
da Casa Municipal da Cultura
podem-se travar novas amizades e encontrar novos livros.

Festival de Sopas

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

Antanhol 19h00 Os escuteiros do Agrupamento 603 de

“FERMATA” DE
JOÃO FERRO MARTINS

Antanhol, da região de Coimbra, promovem hoje, no Salão Paroquial de Antanhol, a II edição do Festival das Sopas. A partir das
19h00, a iniciativa, aberta a todos, contará com animação musical e
um conjunto de sopas tradicionais confeccionadas pelos organizadores.

Círculo de Artes Plásticas
17h00
O Círculo de Artes Plásticas recebe
hoje, a partir das 17h00, a inauguração da exposição Fermata, de João
Ferro Martins. A mostra pode ser visitada até 27 de Abril, de terça-feira a
sábado, das 14h00 às 18h00, na rua
Castro Matoso. A entrada é livre.

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

TOMADA DE POSSE
DA UDR CERNACHE

Pavilhão do Regibó
20h00
A cerimónia de tomada de posse
dos órgãos sociais da UDR Cerna-

A Associação Nacional de Apoio a
Jovens (AnaJovem) organiza, hoje
às 21h30, o II Concerto Solidário,
que terá como palco o grande auditório do Conservatório de Música .
Fado ao Centro, Coral Quecofónico
do Cifrão – Tuna da Faculdade de
Economia da Universidade de
Coimbra e Coimbra Gospel Choir
são os grupos participantes no espectáculo, que se destina a angariar
fundos para a IPSS Os bilhetes têm
um custo de 5 euros.

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

TRIBUTO
A JOSÉ AFONSO

Pavilhão Centro de Portugal
21h30
Um tributo a José
Afonso com Jardim Jazz&Quarteto de Cordas
Orquestra Clássica do Centro realiza-se hoje, a partir das 21h30, no
Pavilhão Centro de Portugal. Concebido para aproximar o público
francês da música e da poesia de
José Afonso, o espectáculo proporciona um encontro com a voz da
jovem soprano Mariana Fabião
com arranjos em tons jazzísticos. A
criação pretende realçar a universalidade e a intemporalidade da obra
de José Afonso, desta vez ousando
a aproximação à música clássica.
Os bilhetes para o espectáculo custam 10 euros e estão à venda no Pavilhão Centro de Portugal.

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

Centro Cultural Penedo da Saudade 16h30

AMANHÃ
CORTE DE ENERGIA

Conversa
com Gonçalo Cadilhe
“Nos Passos de Magalhães Conversa com Gonçalo Cadilhe” é o título da sessão que
hoje, a partir das 16h30, se realiza no Centro Cultural Penedo
da Saudade. Gonçalo Cadilhe
partilha a sua volta ao mundo,
seguindo as viagens de Fernão

de Magalhães. Nos 500 anos da
primeira circum-navegação, a
vida e os feitos do maior navegador português da História serão evocados pelo escritor-viajante Gonçalo Cadilhe numa
sessão informal onde a figura
de Magalhães será transportada
para o presente através das peripécias que o autor viveu durante a viagem.

Rua D. João III e Tomé Rodrigo SobralAGV

7H30

A EDP vai efectuar trabalhos localizados na rede de distribuição,
sendo necessário proceder à interrupção pontual da alimentação de
energia elétrica, hoje, das 7h30 às
11h30, nas ruas D. João III e Tomé
Rodrigo Sobral.

