22-02-2019

Dia Baden Powell
Hoje às 23h00, junto à rotunda de
Jericó (busto de Baden Powell) a
Fraternidade de Nuno Álvares irá juntar escuteiros e amigos dos escuteiros para cantar os parabéns ao fundador do escutismo.

HOJE EM COIMBRA
AULA ABERTA

ISMT
10h00
Hoje a partir das 10h00, decorre no
Instituto Superior Miguel Torga a
aula aberta "Um Colaborador, um
Contrato de Trabalho: não há minutas grátis", no âmbito do Ciclo Paradigmas Jurídicos em Transformação nas Organizações. A aula vai ser
apresentada por Marco Ribeiro
Henriques.

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

ENTREGA DO PRÉMIO
“ACERTAR O RUMO”

Sala do Senado
14h30
O melhor aluno da 4.ª edição do
programa “Acertar o Rumo” recebe
hoje, às 14h30, o prémio de Mérito
BPI. Rui Navalho é o vencedor da
4.º edição do programa e vai receber um galardão no valor de 2.850
euros, numa sessão que vai decorrer na Sala do Senado. Em Maio
será lançada mais uma edição do
“Acertar o Rumo”. Os interessados
podem obter mais informações
pelo e-mail info@acertarorumo.pt.

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

APOSENIOR APRESENTA
RESULTADOS
DE “MIL E UM FIOS”

Alma Shopping
15h00
“Mil e Um Fios” é nome do projecto
que a Associação Apojovi/Aposenior vai apresentar à comunidade
hoje, a partir das 15h00, no Alma
Shopping. A apresentação
pública do projecto inclui a actuação do Coro Misto da Aposenior, seguindo-se às 15h30 a sessão de
abertura e às 15h45 um painel sobre
o tema “Os jovens e o empreendedorismo – oportunidade para uma
dinâmica intergeracional”.

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

ACADEMIA
CALVÃO DA SILVA

Quinta das Lágrimas
17h00
A sessão de abertura da Academia
Calvão da Silva, que decorre a partir
de amanhã e até domingo, na
Quinta das Lágrimas, está agendada para as 17h00 e vai contar

tome nota
AMANHÃ

com intervenções de Carlos Travassos e João Nuno Calvão da Silva. A
partir das 17h30 intervém Cavaco
Silva, com moderação de João
Paulo Barbosa de Melo, e às 21h00,
Pedro Passos Coelho, numa sessão
com moderação de Nuno Freitas.

FEIRA OUTLET
DINAMIZA COMÉRCIO

Pavilhão da Palmeira
10h00

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

MATINÉE DE REGRESSO

Casa das Artes
18h00
Hoje, a partir das 18h00, realiza-se
mais uma Matinée na Casa das Artes Bissaya Barreto. Esta semana o
convidado é Dj A boy named Sue. O
evento repete-se todas as semanas,
conta com diferentes Dj’s e os mais
variados tipos de música. A entrada
é livre e há transmissão em
www.radiobaixa.com.

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

CONFERÊNCIA COM
CARLOS BRITO

Auditório da FEUC
19h00
“A insustentável leveza da inovação” é o título da conferência que
hoje vai ser proferida por Carlos
Brito, no auditório da Faculdade de
Economia da Universidade de
Coimbra. A sessão, com entrada livre, tem início agendado para as
9h00

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

14.º TUNALIDADES

Teatro Paulo Quintela
21h30
As FANS - Tuna Feminina da Universidade de Coimbra, promovem a
partir de hoje a 14.ª edição do Tunalidades. Hoje, pelas 21h30, decorre a
Noite do Festival, no Teatro Paulo
Quintela, da Faculdade de Letras. A
amanhã, pelas 21h00, inicia-se a
Noite de Serenatas no café Santa
Cruz.

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

Rómulo 17h00

Tertúlia sobre a
Tabela Periódica
Uma tertúlia sobre a tabela periódica realiza-se hoje, a partir
das 17h00, no Rómulo - Centro
Ciência Viva da Universidade
de Coimbra. A sessão vai contar
com a participação de José
Ferreira Gomes, professor de
Química da Universidade do
Porto e coordenador nacional
do “Ano Internacional da Tabela Periódica”, que vai estar à
conversa com os participantes
que, desta forma, celebram em
Portugal os 150 anos da Tabela
Periódica. Vai ainda ser apre-

sentado o programa que «está
a ser desenvolvido pela Sociedade Portuguesa de Química
em colaboração com a Sociedade Portuguesa de Física e
outras entidades, contando
com ampla participação de escolas, para assinalar a proposta
genial de Mendelee». A sessão
vai estar aberta ao diálogo de
forma a que surjam sugestões e
novos eventos no “Ano da Tabela Periódica”. A participação
é livre e aberta a todos os interessados.

Os trios Wipeout Beat e MARCIANO actuam hoje, a partir das
22h00, na Tabacaria da Oficina Municipal de Teatro. Os bilhetes para
assistir aos dois concertos têm o
custo de 5 euros e podem ser adquiridos no local.

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

GALA SÉNIOR
Auditório do CHUC
15h00

A Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, promove amanhã, pelas 15h00, uma Gala Sénior
no auditório dos CHUC. Trata-se de
uma iniciativa gratuita, aberta a
toda a comunidade, e que visa promover um são convívio entre todos.

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

LEMBRAR JOSÉ AFONSO
Atrium Solum
16h00

Figurações de Amílcar Cabral
CES 9h30 O colóquio “Figurações de Amílcar Cabral – memória, política e cultura”, realiza-se hoje, a partir das 9h30, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (Colégio de S.
Jerónimo). Esta iniciativa reúne investigadores/as de projectos que,
a partir de diferentes olhares, estudam e lidam com a figura política,
cultural e artística de Amílcar Cabral. Um debate final vai reunir todos os oradores participantes.

WIPEOUT
BEAT + MARCIANO

Tabacaria da OMT
22h00

Uma Feira Outlet realiza-se amanhã e domingo, no pavilhão da Palmeira, a partir das 10h00. Esta feira,
promovida pela Associação de Indústria, Comércio e Empresas de
Coimbra, que com esta iniciativa
pretende dinamizar o comércio da
cidade. Amanhã, a partir das 15h00,
actua o grupo Giroflé e pelas 21h00
Mané Shangai. Já no domingo, às
17h00, actuam as Concertinas do
Areeiro. Nos dois dias a restante
animação musical vai estar a cargo
do Dj Luís Marques. Na entrada, e
como donativo, haverá recolha de
um bem alimentar.

A Lápis de Memórias promove
amanhã às 16h00, no Atrium Solum, uma iniciativa para “Lembrar
José Afonso” através dos livros e
dos amigos. A sessão terá a intervenção de Manuel Louzã Henriques e Rui Pato, e conta também
com um momento musical por
João Queirós.

“FADO & PIANO”

Museu Machado de Castro 10h00

Convento São Francisco
21h30

Ciência divertida
no museu

Maria Ana Bobone apresenta, amanhã pelas 21h30, na antiga igreja do
Convento São Francisco, um espectáculo inovador : o fado acompanhado ao piano. Maria Ana Bobone
apresenta-se ao piano e interpreta,
de uma forma e original.

Hoje a partir das 10h00 o Museu Machado de Castro recebe
mais um workshop de “Ciência
Divertida no Museu”. Trata-se

de uma iniciativa, com acompanhamento do Núcleo de Estudantes de Bioquímica da
Universidade de Coimbra, que
vai permitir aos mais novos viver experiências lúdico-científicas.

