11-11-2020
Natal solidário da Cáritas de Coimbra
A Cáritas está a receber brinquedos novos
(até 4 de Dezembro), produtos alimentares e
de higiene (até 16 de Dezembro) ou vales de
compras, que podem ser entregues na Cáritas
e que serão entregues a famílias carenciadas.

HOJE EM COIMBRA
PINTURA DE JOAQUIM
S. MARQUES

Casa da Cultura
9h00
A exposição de pintura “Paisagens,
quero-as comigo”, da autoria de
Joaquim S. Marques, está patente
na Galeria Pinho Dinis (Casa Municipal da Cultura) até ao dia 11 de
Dezembro. A mostra exibe um
conjunto de aguarelas de médio e
grande formato e telas pintadas a
acrílico e óleo, que o artista realizou nos últimos três anos. A exposição pode ser visitada de segunda
a sexta-feira, das 9h00 às 19h30 e
aos sábados das 11h00 às 13h00 e
das 14h00 às 19h00. A exposição é
composta por trabalhos que apresentam sobreposições de texturas
e manchas atmosféricas que evocam paisagens oníricas e fictícias.

SALINAS DE
AVEIRO E O MAR

Previdência Portuguesa
10h00
A exposição de obras da artista Josefa Sousa, intitulada “Salinas de
Aveiro e o Mar”, pode ser apreciada,
até ao final do mês, na Casa da Mutualidade – Galeria de Arte e Centro
de Mutualismo, Com este tema “Salinas de Aveiro e o Mar”, Josefa
Sousa procura retomar às suas origens, uma vez que os seus avós foram marnotos, mas também é uma
forma de homenagear a sua cidade.

“TALVEZ FOSSE
UM OUTRO EU...”

Centro Cultural
Penedo da Saudade

14h00

O Centro Cultural Penedo da Sau-

tome nota

dade tem patente uma exposição
da pintora Maria João Damas,
intitulada “Talvez fosse um outro
eu...”, até dia 22 de Novembro.

por Patrick Belser e Umberto Cattaneo, dois economistas da OIT.
Informações disponíveis em
https://www.uc.pt/feuc/.

EXPOSIÇÃO DE
JOSÉ PEDRO CROFT

AMANHÃ

Mosteiro de Santa

OBRA LITERÁRIA DE
LUÍSA DUCLA SOARES

Clara-a-Nova

14h00

A exposição “Campo/contracampo”, do artista português José
Pedro Croft, pode ser apreciada no
Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, no
antigo refeitório. “Campo/Contracampo” é uma coprodução internacional da Anozero com a Fundação
Cerezales Antonino y Cinia, tendo
estado exposta entre Dezembro de
2019 e Março de 2020 em León, Espanha. Neste local, o conjunto escultórico valorizava a “horizontalidade”, mas perante o espaço maneirista do convento a orientação
das esculturas é invertida, passando
para uma posição vertical. A exposição está patente até 12 de Dezembro e pode ser vista de terça-feira a
sábado, entre as 14h00 e as 18h00.

ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL
DO TRABALHO
2Internet

15h00

A Cátedra “Organização Internacional do Trabalho” (OIT) é acolhida desde 2018 na Faculdade de
Economia da Universidade de
Coimbra (FEUC) e tem vindo a
contar com a presença de especialistas internacionais sobre os
temas relacionados com o
mundo do trabalho. Hoje, às
15h00, decorre mais uma sessão,
em formato digital, com dois temas em análise: “Desigualdades
no trabalho” e “Economia do cuidado”. Ambos vão ser abordados

Biblioteca infantil
10h00

ISEC 14h30

Sistema de Mobilidade
do Mondego em debate
Dois seminários com os temas
“Sistema de Mobilidade do
Mondego: Conceito e Expectativas” e “Os (re)descobrimentos
portugueses. Apresentação de
casos de Estudos de Planeamento de Transportes” realizam-se hoje, a partir das 14h30,
no Anfiteatro Guerra Pratas do
Departamento de Engenharia
Civil do Instituto Superior de
Engenharia de Coimbra (ISEC)
e em formato online. Os seminários acontecem no âmbito da
licenciatura em Gestão Sustentável das Cidades e as apresentações vão ser realizadas por
João Marrana, presidente do
Conselho de Administração da
Metro Mondego, em formato
presencial (no Anfiteatro Guerra

Pratas) e por Manuel Líbano
Monteiro, consultor em Planeamento de Transportes (Planeamus) através de videoconferência. João Marrana vai apresentar, em antevisão (na perspectiva da empresa concessionária), os aspectos mais relevantes
do Sistema de Mobilidade do
Mondego no que diz respeito à
infraestrutura, aos veículos que
irão assegurar o serviço de
transporte e à exploração do
sistema. Na sessão dedicada a
“Os (re)descobrimentos portugueses. Apresentação de casos
de Estudos de Planeamento de
Transportes”, Manuel Líbano
Monteiro vai expor projectos
de planeamento de sistemas
de transporte no estrangeiro.

Fado ao Centro ao vivo
Casa das Caldeiras 18h30 No âmbito do Ciclo de Música
Orphica, a Casa das Caldeiras acolhe hoje, a partir das 18h30, um
espectáculo com o grupo Fado ao Centro. A sessão tem entrada
gratuita, mas é obrigatória reserva, através do e-mail management@fadoaocentro.com ou pelo telefone 239 837 060. A lotação
é limitada a 25 lugares.

A Câmara de Coimbra está a promover um conjunto de iniciativas
de celebração dos 50 anos de vida
literária de Luísa Ducla Soares,
nome incontornável da literatura infantil e juvenil, que vão decorrer na
Casa da Cultura. A exposição bibliográfica “Ilustrações para Luísa”,
que destaca as ilustrações das capas
de alguns dos livros da sua autoria e
se encontra distribuída no espaço
de acesso à Biblioteca Infantil/Ludoteca, é outra das iniciativas. A
mostra vai ficar patente ao público
até ao próximo dia 15 de Janeiro.
Nesta exposição, os visitantes mais
jovens terão acesso a um conjunto
de obras que constituem um valioso contributo para a formação da
sua identidade, através da transmissão de valores, como a amizade, o
respeito pelo outro ou a igualdade
de direitos, que Luísa Ducla Soares
tem presentes nas suas narrativas.

CONCERTO DE SURMA

Convento de São Francisco
21h30
A artista Surma apresenta o espectáculo Ciclo-desConcertos, que
mistura jazz, electrónica e outras influências que criam e exploram caminhos surpreendentes e únicos,
através de meia dúzia de instrumentos e a sua voz. O concerto decorre no Convento de São Francisco, amanhã às 21h30. Os bilhetes
têm o preço único de 5 euros.

