05-11-2020
Candidaturas a pós-graduação
As candidaturas à Pós-Graduação em
“Economia Social – cooperativismo, mutualismo e solidariedade” decorrem até 15 de
Novembro. Mais informações em www.
uc.pt/feuc/eea/diplomas/economia_social/.

tome nota
HOJE EM COIMBRA
EXPOSIÇÃO “TALVEZ
FOSSE UM OUTRO EU...”

Centro Cultural Penedo
da Saudade

14h00

O Centro Cultural Penedo da Saudade tem patente uma exposição
da pintora Maria João Damas, intitulada “Talvez fosse um outro eu...”.
Está patente até ao dia 22 de Novembro, e pode ser visitada a partir
das 14h00. Para mais informações
é possível enviar um e-mail para
cultura@ipc.pt

AMANHÃ

instrumentistas e artistas multimédia num espectáculo sobre o potencial sonoro e artístico da gaguez.
Paralelamente à criação/preocupação artística, este projecto procura
intervir na reflexão social para a gaguez. Desta forma, estão previstas
sessões públicas de debate e formação sobre o principal impulso para
este processo criativo: as limitações
comunicativas de um gago e as
suas consequências sociais. “Quem
fala assim”, hoje a partir das 18h45
no Conservatório de Música. A entrada é livre e as reservas podem
ser efectuadas pelo e-mail
geral@interferencia.pt.

MATINÉE

Casa das Artes
17h00
Amanhã, com início agendado para
as 17h00, inicia-se mais uma matinée na Casa das Artes Bissaya Barreto. O anfitrião é conhecido pelo
bom gosto musical. A casa dá ares
de antigo palacete com vista para
os jardins de uma avenida no centro da cidade. Ao final da tarde a antecipar o início do fim-de-semana.

ELI MCFERRY
ESTATUTO DA MULHER
NA RELIGIÃO
2Internet

18h00

A tertúlia “A Visão da Mulher nas
Grandes Religiões”, organizada pela
Academia para o Encontro de Culturas e Religiões da Universidade de
Coimbra (APERCER-UC), decorre
hoje, às 18h00, com transmissão
pela plataforma Zoom. A iniciativa
pretende debater «o estatuto atribuído à mulher nas três grandes
“religiões do Livro» tendo como
base «as perspectivas pessoais e
académicas das participantes», Esther Muscznik, coordenadora da
Comissão Instaladora do Museu
Judaico de Lisboa e membro da
Comissão da Liberdade Religiosa;
Isabel Allegro de Magalhães, professora Catedrática aposentada da
Universidade Nova de Lisboa e
Laila Kadiwal, sénior fellow da University College London Institute of
Education. Para mais informações
ou inscrição contactar através do email apecer.uc@sapo.pt, indicando
o nome completo, e-mail, contacto
telefónico e a profissão.

“QUEM FALA ASSIM”

Conservatório de Música
18h45
A gaguez é uma perturbação da comunicação, em que a pessoa sabe
exactamente o que quer dizer, mas
o seu discurso acaba por não ser
fluente. O resultado sonoro derivado desta perturbação é profundamente expressivo e musical.
“Quem fala assim” é um projecto
multidisciplinar que une dois compositores em trabalho colaborativo,

“A MÁSCARA
DE CORTIÇA”

Teatro da Cerca
21h30
Hoje pelas 21h30, é projectado o
documentário “A máscara de cortiça”, de Tiago Cerveira. O filme
aborda a tradição do Entrudo nas
Aldeias de Xisto de Góis, na Serra
da Lousã. A apresentação, no Teatro da Cerca de São Bernardo, conta
com a presença do realizador, e é
promovida pelo GEFAC. Após a exibição do filme, realiza-se uma tertúlia que conta com a presença de
Tiago Cerveira (realizador), Vasco
Nogueira (coordenador geral do
GEFAC) e Jorge Lucas (da organização da “Corrida do Entrudo das Aldeias do Xisto de Góis”). A sessão
tem início marcado para as 21h30 e
o bilhete tem o preço único de 3 euros.

Claustros do Colégio da Graça 16h00

Em Nome da Beira
Pedro da Fonseca, Eugénio de
Andrade, Amália Rodrigues,
Manuel António Pina, Rui Dias
Monteiro e Padre Estêvão Cabral, são os autores e personalidades que a Alma Azul escolheu para o Programa “Em
Nome da Beira – Coimbra
2020”, que vai decorrer em espaços históricos da cidade, a
partir de hoje e até 19 de Novembro. O programa inicia-se
hoje e vai ser totalmente dedicado ao filósofo Pedro da Fonseca e ao Prémio Literário de
que é o patrono, criado pelo
município de Proença-a-Nova,
onde o filósofo nasceu em 1528,

como estímulo à criação literária e à divulgação do património do concelho. Para a sessão
que se realiza hoje, às 16h00,
nos Claustros do Colégio da
Graça, na Rua da Sofia, espaço
da Universidade de Coimbra no
tempo em que Pedro da Fonseca a frequentou,vai estar presente o vencedor do Prémio Literário Pedro da Fonseca 2020,
na categoria de Poesia, o poeta
e editor Pedro Batista (que usa
como pseudónimo Xavier
Zarco) e Nuno Sobral, também
premiado em 2020, com a
menção honrosa, na categoria
de Prosa.

"PROGRAMA!AÇÃO"

Galerias Avenida
21h45

Música ao Centro

O ciclo "Programa!Ação", que serve
de antecâmara ao Festival Caminhos do Cinema Português, viaja
até ao início de carreira de diversos
cineastas nacionais, revisitando as
suas primeiras produções Uma viagem que, no fundo, representa o
aceder à mente de jovens realizadores e o reconhecer das suas novas
formas de olhar o cinema e o
mundo. Hoje, a partir das 21h45, no
Estúdio 2 das Galerias Avenida, o
filme "Um Punk Chamado Ribas",
realizado por Paulo Antunes. O actual contexto pandémico impõe a
necessidade de se fazer uma pré-reserva dos bilhetes. Basta enviar um
e-mail para
"ensaios@caminhos.info".

tir das 18h00, há “Música ao Centro” no Centro Cultural Penedo da
Saudade Este concerto termina o ciclo «Música ao Centro», que
decorreu às primeiras quintas-feiras de cada mês e encerra a exposição “A viola toeira em Coimbra”. A reserva de lugar pode ser efectuada pelo e-mail cultura@ipc.pt.

Centro Cultural Penedo da Saudade 18h00 Hoje, a par-

O XVII Mês do Fado vai começar com a tradicional serenata
de abertura. Hoje, a partir das
21h30, o Liquidâmbar acolhe a

Eli McFerry actua amanhã, a partir
das 21h30, no Liquidâmbar. O artista actua a solo.

SÁBADO
CURSO DE DESENHO
DA NATUREZA

Jardim Botânico
10h00
O Jardim Botânico promove, a partir de sábado, um curso de Desenho
da Natureza. A iniciativa, com cinco
módulos (com duas sessões cada),
vai decorrer quinzenalmente, aos
sábados, 10h00-13h00 e 14h0017h00. O curso está dividido nos
módulos de grafite e tinta da china
(7 e 21 de Novembro), lápis de cor (5
e 19 de Dezembro), aguarela (9 e 23
de Janeiro), guache e acrílico (6 e 20
de Fevereiro) e óleo (6 e 20 de
Março). O custo de participação é
de 70 euros por módulo. Para mais
informações ou inscrições contactar 239 855 215 ou do endereço de
e-mail jardim.botanico@uc.pt.

COSTURAR CANTIGAS
E HISTÓRIAS

Teatro da Cerca
11h00

Liquidâmbar 21h30
Abertura do
XVII Mês do Fado

Liquidâmbar
21h30

actuação Grupo de Fado Capas
ao Luar da Secção de Fado da
Associação Académica de
Coimbra. A sessão vai ser transmitida em directo na página do
facebook da Secção de Fado da
AAC.

“Costurar cantigas e histórias” é um
espectáculo para todas as idades,
para contacto com a música tradicional portuguesa, através de canções, histórias e lengalengas, contadas e cantadas. O preço varia entre
5 e 10 euros. Informações e reservas: 239 718 238 e 966 302 488 ou
pelo geral@aescoladanoite.pt.

