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Curso de preparação para exame OCC
A Coimbra Business School Executive
está a promover o Curso de Preparação
para o Exame da OCC, que será
lecionado via plataforma online.
As inscrições terminam na quarta-feira.

tome nota
HOJE EM COIMBRA

AMANHÃ

YOJIMBO,
O INVENCÍVEL

IX ENCONTRO
DE BIG BANDS DA TAUC

TAGV
20h00

Conservatório de Música
15h00

“Yojimbo, O Invencível” é o nome
do filme, de Akira Kurosawa, que
hoje, a partir das 20h00 é exibido
no TAGV. Com Toshiro Mifune, Eijiro Tono, Kamatari Fujiwaea, Takashi Shimura , o filme foi gravado no Japão em 1961. « Uma
pequena cidade a norte de Tóquio
vive sob o domínio de dois grupos de bandidos: um deles protege os mercadores de seda, o outro os de saké. Um samurai mercenário, Sanjuro Kuwabatake,
vende os seus serviços às duas
quadrilhas e assiste à destruição
recíproca dos inimigos. Porém, a
chegada de Unosuke, irmão de
um dos chefes rivais, munido de
uma arma de fogo única em toda
a região, vai endurecer o conflito»,
lê-se na sinopse do filme. Com vários prémios conquistados os
filme tem bilhetes disponíveis a
partir de 5 euros.

O IX Encontro de Big Bands, inicialmente previsto para Maio, decorre
amanhã. A anfitriã Big Band Rags
da Tuna Académica da Universidade de Coimbra (TAUC) partilha o
palco com a Orquestra de Jazz do
Conservatório de Música de Coimbra e com vários convidados ligados à história da Big Band Rags. A
entrada é livre, mas carece de inscrição prévia através do link
https://forms.gle/N5e6ENoFcmt5K
58e8.

LUCIANA BALBY
E PRISCILLA AZEVEDO

Liquidâmbar
21h00
Luciana Balby e Priscilla Azevedo
actuam hoje, a partir das 21h00, no
Liquidâmbar, na Praça da República.

"UTILIZAÇÃO
DE CANABINÓIDES
PARA FINS
MEDICINAIS"

Internet
21h30
A Secção Regional do Centro da
Ordem dos Médicos promove,
hoje pelas 21h30, a videoconferência “Utilização de canabinóides
para fins medicinais”. A sessão, organizada pelo Gabinete de Ética e
Deontologia da SRCOM, vai contar com intervenções de diversos
médicos e via ter moderação de
Fontes Ribeiro, professor da Faculdade de Medicina da UC e especialista em Farmacologia Clínica. A iniciativa vai ter transmissão através da plataforma digital
Zoom e na página de Facebook da
SRCOM.

MONDEGO ENSEMBLE
JAZZ AO CENTRO

TAGV
18h30
No âmbito do Ciclo Orphika hoje,
às 18h30, inicia-se a actuação do
Mondego Ensemble Jazz ao Centro
no TAGV. Em estreia absoluta, o ensemble reúne oito músicos, sob a
direção artística de João Mortágua
e Ricardo Formoso. As peças que o
grupo interpreta resultam de encomendas aos compositores Andreia
Santos, Luís Figueiredo, Gonçalo
Moreira, João Mortágua e Ricardo
Formoso. O programa deste concerto é variado (dada a diversidade
de estilos composicionais), sendo
comum a todo o programa o espaço concedido à improvisação e
ao desenvolvimento da identidade
de todos os seus membros, num
contexto onde predomina o ritmo e
o contraponto melódico. O preço
dos bilhetes varia entre 8 e 6 euros
e o espectáculo tem a duração de
uma hora.

Convento São Francisco 19h30

20.20 de André Braga
e Cláudia Figueiredo
“20.20” de André Braga e Cláudia
Figueiredo, um espectáculo de
dança contemporânea, é a proposta para a noite de hoje no
Convento São Francisco, a partir
das 19h30. «Na celebração de 20
anos de criação em conjunto, e
tendo como inspiração o conceito de corpo-arquivo desenvolvido por André Lepecki, mergulhámos no nosso arquivo à
procura do novo e do desconhecido. Interessa-nos uma certa
semelhança entre o locus da
memória e do sonho e esse exer-

cício de turbilhonar o passado,
dando lugar a ‘uma nuvem flutuante de afetos’, uma paisagem
brumosa de onde emergem corpos, vozes dispersas, matérias
pulsantes que reclamam novas
existências». É desta forma que
André Braga e Cláudia Figueiredo apresentam o espectáculo
cujos bilhetes estão disponíveis
a a partir de 6 euros. Informações junto da bilheteira do Convento pelo telefone 239 857 191
ou pelo e-mail bilheteira@coimbraconvento.pt.

"A Ideia de Europa na Primeira
Metade do Século XX"
Internet 11h00 Alina Stoica, da Universitatea din Oradea, é
a oradora convidada da próxima sessão do Ciclo de Conferências
em Estudos Europeus, promovido pela FLUC. Pelas 11h00 de hoje,
através do link: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/9080224740

OUVIDO ESCONDIDO

Convento São Francisco
10h00 e 15h00
“Ouvido escondido” é o nome da
peça de teatro que a partir de
quarta-feira sobe ao palco do Convento São Francisco e que assinala
os 250 anos do nascimento de Beethoven. Na quarta e na quinta-feira
há sessões às 10h00 e 15h00 para
escolas e instituições e no sábado,
as sessões realizam-se às 15h00 e

48.º ANIVERSÁRIO
DA FEUC

Internet
14h30
Na quarta-feira a Faculdade de
Economia da Universidade de
Coimbra celebra o 48.º aniversário.
A data é assinalada numa cerimónia online, com transmissão no canal youtube da UC: www.uc.pt/emdireto, dando cumprimento às determinações de segurança que a situação sanitária atual requer. O
programa está dividido em duas
partes. A primeira parte decorre a
partir das 14h30 e será aberta pelo
director da FEUC, Álvaro Garrido, e
a segunda parte da sessão tem início às 15h45 e destina-se especificamente a assinalar o “Dia da FEUC”.
A sessão de encerramento vai estar
a cargo de Cláudia Cavadas, vicereitora da UC.

MOSTRAS PARALELAS

TAGV 16h00
QUARTA-FEIRA

17h00 e são destinadas para o público em geral. «No dia em que decide seguir os barulhos da casa ao
lado, descobre que o seu vizinho
Ludwig continua a compor e a tocar piano, mesmo depois de ter
perdido o seu instrumento mais
precioso – o ouvido. Desconfia que
ele possa ter um ouvido escondido
que o faça continuar a escutar!
Desde então, a rapariga acompanha todas as canções trauteadas,
regista as melodias tocadas ao
piano, desenha o estrondo das gavetas e anota até, os silêncios! Depois de ter feito quase uma coleção
de ouvidos, ela descobre que talvez,
cada um de nós possa ser capaz de
desvendar ouvidos escondidos...»,
lê-se na sinopse de “Ouvido escondido”. O bilhete tem o custo de 5 euros.

Os Inúteis,
de Frederico Fellini
«Cinco jovens permanecem
num limbo pós-adolescente, sonhando com aventuras e o dia
em que deixam para trás a pequena cidade costeira onde arrastam a existência. Como
quem tenta encontrar um sentido na vida provinciana, preenchem o vazio dos dias com namoricos e farras, às custas das
suas famílias indulgentes. Um

Galerias Avenida
17h30
dia, um deles decide largar tudo
e apanha o comboio para
Roma». Esta é a sinopse de “Os
Inúteis” de Frederico Fellini e
que hoje, a partir das 16h00
pode ser visto no TAGV, no âmbito do ciclo “Cinema à Segunda”. Com Franco Interlenghi, Alberto Sordi e Franco
Fabrizzi o filme gravado em Itália venceu o Leão de Prata no
Festival de Veneza e foi nomeado para Melhor Argumento
Original.

No âmbito do XXVI Festival Caminhos Cinema Português,as Galerias
Avenida acolhem a partir de
quarta-feira, pelas 17h30, a exibição
de “Mostras Paralelas | Filmes do
Mundo”. Trata-se de uma viagem
aos quatro cantos do Mundo que
cruza animações, documentários e
filmes experimentais realizados por
cineastas estrangeiros. Na quartafeira são exibidos os seguintes filmes: Thriller e Sobrenatural Grace
(Konstantin Egerndorfer) e Mareld
(Ove Valeskog).

