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Natal solidário da Cáritas
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 sede.

tome nota
HOJE EM COIMBRA
“INÊS - A INVENTORA
DE PROFISSÕES”
2 Internet

11h00

A Comunidade Intermunicipal
(CIM) da Região de Coimbra, no
âmbito do projeto de educação
“Realiza.Te”, promove hoje, às
11h00, uma sessão pública online
de apresentação do livro “Inês - a
inventora de profissões”. Esta sessão, que conta também com a
presença do autor e da ilustradora, vai dar a conhecer esta obra
escolhida para os alunos do 1.º ciclo no âmbito da fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura. A sessão vai ser partilhada
em directo na página de Facebook
da CIM Região de Coimbra.

CINEASTAS NOS
CAMINHOS

Galerias Avenida
10h30, 15h00 e 18h00
“Selecção Caminhos”, considerada a «mais importante secção
competitiva do Festival Caminhos do Cinema Português» arranca hoje nas Galerias Avenida.
Pelas 10h30, “Maré”, curta-metragem de animação realizada
por Joana Rosa Bragança,dá o
pontapé de saíd. A esta película
seguem-se outras 42 entre animação, documentário e ficção.
“Um Animal Amarelo” (Felipe
Bragança) e “A Vida Dura Muito
Pouco” (Dinis Leal Machado) são
apenas dois dos títulos em destaque, aos quais se juntam as es-

treias nacionais de “Submissão”
(Leonardo António) e “Aos Nossos Filhos” (Maria de Medeiros).
“Amor Fati” (Cláudia Varejão) e
“Listen” (Ana Rocha), o candidato português aos óscares. A
partir das 15h00 são exibidos
“Nha Mila” de Denise Fernandes
e “Nheengatu” de José Barahona”, e às 18h00, de “Outros
Olhares” são apresentados
“Meine Liebe”, de Clara Jost, “A
raíz da margem” de Sílvia Coelho
e Paulo Raposo”, “Bustagate” de
Welket Bungué e “SOA” de Raquel Castro.

“CONFERÊNCIAS
DE OCASO”

ACM
18h30
No âmbito do projecto "Conferências de Ocaso" hoje realiza-se uma
sessão intitulada "Como coisa que
nos é cedida", com Pedro Oliveira
em representação da Montis, Associação para a Gestão e Conservação da Natureza. A iniciativa, promovida pela ACM, vai decorrer no
salão nobre da instituição. A entrada
é livre, reservada a 42 presenças, e
carece de inscrição prévia pelo email acmcoimbra@gmail.com.

“A REVOLUÇÃO DOS
CORPOS CELESTES”

Teatro da Cerca de
São Bernardo

19h00

A companhia Marionet celebra 20
anos e uma parte da celebração é
feita no Teatro da Cerca de São Ber-

nardo. Entre hoje e domingo, em
horários adequados às limitações
impostas pelo estado de emergência, o grupo apresenta “A Revolução dos Corpos Celestes”, com
texto e encenação de Mário Montenegro. As quatro sessões decorrem hoje e amanhã às 19h00, no
sábado e no domingo às 11h00.

"JOÃO BARRADAS E
RICARDO TOSCANO
COM “DUPLEX”

TAGV 19h00

“O Tempo na Música
e na Ciência”
O concerto “Schubert, Debussy e
Messiaen: O Princípio e o Fim do
Tempo” realiza-se hoje, no Teatro Académico de Gil Vicente, a
partir das 19h00, e conta com a
presença do Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior,
Manuel Heitor. Trata-se do 2.º
concerto do ciclo de concertos
com prelúdio científico “O
Tempo na Música e na Ciência”,
uma iniciativa no âmbito das
Comemorações dos 25 anos da
criação do Ministério da Ciência
e Tecnologia em Portugal, 19952020, comissariada pelo pianista

Filipe Pinto-Ribeiro. Este ciclo
de concertos insere-se igualmente na iniciativa Exarp, um
movimento que destaca as iniciativas exemplares de integração de novos estudantes nas instituições de ensino superior. O
concerto de hoje, pode ser
acompanhado em directo, bem
como o “Prelúdio Científico” que
o antecede, uma breve palestra
sobre “O Tempo na Economia”
pelo director da Faculdade de
Economia da Universidade de
Coimbra e investigador no
CEIS20, Álvaro Garrido.

“Não há impossíveis”
2Internet 21h30 Hoje a partir das 21h30 há magia na internet com Telmo Melo. A sessão, que decorre na página do facebook
do mágico, conta com a participação de Paulo Azevedo que, recentemente, lançou um livro intitulado “Não há impossíveis”. As conversas mágicas acontecem sempre à quinta-feira.

TAGV
19h30
João Barradas e Ricardo Toscano
são dois nomes do jazz português.
Juntos, Barradas e Toscano, vão
assinar um encontro aguardado
sob a designação Duplex. Em
palco, neste concerto especial do
Misty Fest, ambos prometem algo
de especial. A partir das 19h30, no
Convento São Francisco com bilhetes a 10 euros.

JOSÉ MÁRIO BRANCO
EVOCADO EM RECITAL

Salão Brazil
21h30
A companhia de Coimbra Bonifrates vai apresentar, hoje "Quero ser
feliz, porra!", um recital performativo que procura ressoar o olhar de
José Mário Branco, no dia em se
completa um ano sobre a sua
morte. No recital, às 21h30, no Salão
Brazil, em Coimbra, a companhia
percorre os diferentes momentos
da discografia de José Mário
Branco, num espectáculo onde há
mais palavra dita do que cantada.

