26-11-2020

Percurso poético nocturno
Hoje a partir das 19h00 realiza-se um “Percurso Poético Nocturno pelos ControVersos” no Penedo da Saudade. Serão ditos
poemas de Miguel Torga e Manuel Viegas
Abreu. A iniciativa é da Recriar Caminhos.

tome nota
HOJE EM COIMBRA
TESTE VIH
E HEPATITES

Associação Existências
9h30
A Associação Existências, localizada na avenida Emídio Navarro,
181, vai participar na Semana Europeia do Teste VIH e Hepatites,
através da realização de rastreios
VIH e Hepatites Virais (B e C),
com testes rápidos, que decorre
até sexta-feira. Esta iniciativa, à
qual se juntam centenas de instituições europeias, é desenvolvida
pelo HIV in Europe e pretende
sensibilizar a população para os
benefícios do rastreio de VIH e
hepatites virais. Os rastreios são
gratuitos, anónimos e confidenciais. As pessoas que desejem realizar rastreio devem entrar em
contacto com a Existências através dos contactos
a.existencias@gmail.com, 239 837
033 / 965 592 651.

WEEKONOMICS
NA FEUC

Internet
10h00
A 2.ª edição de Weekonomics na
Faculdade de Economia da UC
chega hoje ao fim. A iniciativa visa
proporcionar experiências e
transmitir conhecimentos que
não é muitas vezes possível adquirir no contexto de sala de aula
contando com mais de 200 participantes de vários pontos do país.
As temáticas abordadas centramse em temas actuais impactantes
na sociedade entre eles. Hoje das
10h00 às 11h15 decorre a sessão
intitulada “O futuro da mobilidade
urbana”, e às 11h30, começa o debate em torno de Box Box: o pitStop dos milhões”. O encerramento
está previsto para as 13h00.

“REFRACÇÕES
CAMONIANAS EM
ARTISTAS PLÁSTICOS
DO SÉCULO XXI”

Museu Machado de Castro
10h00
O Museu Machado de Castro
apresenta, até 28 de Março, a exposição “Refracções Camonianas
em artistas plásticos do século
XXI - Ut Poesis Pictura”, que

AULA ABERTA
COM CARLOS ANDRÉ

reúne 20 obras de 20 artistas plásticos.

FLUC
16h00

FILMES DOS
CAMINHOS
EM EXIBIÇÃO

TAGV
10h30, 15h00 e 18h00
A Selecção Caminhos é dedicada
à cinematografia portuguesa de
produção profissional, consagrando todos os géneros cinematográficos. Nesta secção,
competem curtas e longas-metragens de animação, documentário e ficção. No âmbito do programa da XXVI Edição do Festival Caminhos do Cinema Português o Teatro Académico de Gil
Vicente acolhe , hoje às 10h30,
15h00 e 18h00, a exibição de vários filmes. Às 10h30 são exibidos “Amor Fati” (Cláudia Varejão) e “Bustarenga” (Ana Maria
Gomes).
A partir das 15h00 são apresentados quatro títulos: “Mesa” (João
Fazenda), “Um Som em Movimento” (Ricardo Teixeira), “A Vida
Dura Muito Pouco” (Dinis Leal
Machado)e “Lost Records” (Tiago
P. de Carvalho). Ao final do dia, a
partir das 18h00, exibem-se “A
Mordida” (Pedro Neves Marques)
e “Aos Nossos Filhos” (Maria de
Medeiros).

MOSTRA
DE CINEMA
ETNOGRÁFICO

Internet
15h00
O Núcleo de Antropologia Visual
da Universidade de Coimbra
(NAVUC) está a promover, até
sexta-feira, a 1.ª Mostra de Cinema Etnográfico. No âmbito da
iniciativa, vão ser exibidos online vários filmes – sobre temas
actuais, como o ambiente, as
medicinas tradicionais, a violência de guerra, e as polémicas em
redor de colecções museológicas – e cada uma das obras vai
ser debatida por investigadores
e alunos convidados. Hoje e
amanhã as sessões são ambas
pelas 15h00: "Nimble Fingers"
e "After Prayers". Para assistir e
participar em cada sessão é
obrigatória a inscrição através
do endereço
https://forms.gle/Ys1Hb4PjiJUCcysJ6.

Internet 10h00

IPC sensibiliza para o excesso
de resíduos
O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) está a promover a Semana Europeia da Prevenção de
Resíduos, com o objectivo de
alertar e sensibilizar a população
para a grande quantidade de resíduos gerados durante o processo de fabrico dos produtos.
Até domingo, o IPC vai dinamizar diversas actividades sob o
tema "Resíduos Invisíveis", que
pretendem sensibilizar a população.
Hoje realiza-se um webinar, entre as 10h00 e as 13h00, a entrega de ecopontos e uma campanha digital nas redes sociais.

O webinar "Resíduos Invisíveis A verdadeira pegada ecológica",
conta a participação de Jorge
Conde, presidente do IPC, e de
Susana Paixão, da ESTeSC. Participam ainda Ana Milhares, Paula
Trindade, Sílvia Seco e António
Loureiro. No decorrer da iniciativa serão entregues ecopontos
às diversas unidades orgânicas
de ensino e ao INOPOL Academia de Empreendedorismo do
IPC, no sentido de promover e
dotar as instalações da instituição de ferramentas que possibilitem proceder a uma correcta e
eficaz gestão de resíduos.

Coimbra na época contemporânea
ANAI 17h30 A Universidade do Tempo Livre, da ANAI, realiza hoje, pelas 17h30, a “Cátedra Sousa Fernandes”, subordinada ao
tema “Coimbra: Geografia e História”. A sessão de hoje é dedicada a
““Coimbra na Época Contemporânea. Visão Económica e Social:
Património e desenvolvimento industrial”, e vai ser proferida por
José Amado Gomes e realiza-se no salão nobre da UTL. A entrada
é livre mas carece de inscrição prévia.

Teatro da Cerca 19h00
"A mulher como
campo de batalha"
A Escola da Noite retoma hoje
a temporada de "A mulher
como campo de batalha", do
dramaturgo romeno Matéi Visniec. O espectáculo vai decorrer de hoje a domingo e de 3 a
6 de Dezembro, realizando-se

às 19h00 entre quinta-feira e
sábado, e às 16h00 aos domingos. A peça aborda a guerra na
Bósnia e a forma como as mulheres são vítimas directas e indirectas da barbárie, numa história centrada na relação entre
uma vítima de uma violação e
uma psicanalista norte-americana.

Carlos Ascenso André, professor
aposentado da FLUC é o orador
convidado da aula aberta de Origens do Pensamento Ocidental que
se realiza hoje, a partir das 16h00. O
tradutor do poema épico "Eneida"
vai proferir uma lição intitulada
"Eneias, Herói a Contragosto de
uma Estranha Epopeia". O encontro pode ser acompanhado de
forma presencial, no Anfiteatro I (3.º
piso da FLUC) e, atendendo às restrições de lugares impostas pela
pandemia, também via Zoom. As
credenciais de entrada na reunião
são: ID da reunião: 874 0984 5039 e
senha de acesso: 048130. Integrada
na componente lectiva da disciplina
de iniciação Origens do Pensamento Ocidental, a aula aberta é
promovida pelo Centro de Estudos
Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra.

CINEDEBATE
FOTO

Internet
18h00
Hoje, às 18h00, o HeForShe Coimbra promove um Cinedebate. Vai ser
possível assistir à palestra da activista Khadija Gbla, “Born a girl in the
wrong place”. Khadija Gbla é uma
feminista e activista de direitos humanos de Serra Leoa. A sua família
procurou a Austrália como refúgio
em 2001, após enfrentar uma guerra
civil de treze anos. Quando jovem,
ela foi submetida à Mutilação Genital Feminina (FGM). Como mulher,
ela convive com as consequências
da MGF todos os dias. Após a exibição, vai-se discutir a questão da
Mutilação Genital Feminina.

NOITE DE SERENATA

Liquidâmbar
21h00
O XVII Mês do Fado chega ao fim,
com uma última Noite de Serenata.
Hoje, a partir das 21h00, no Liquidâmbar, inicia-se a actuação da Escola de Música da Secção de Fado
da Associação Académica de Coimbra. Este evento conta com a transmissão em direto na página da
SF/AAC.

