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DiáriodeCoimbra
Fado ao Centro
na Cervejaria Praxis
Na Cervejaria Praxis, hoje,
às 22h00, há um espectáculo de fado de Coimbra,
pelo Grupo Fado ao Centro.

HOJE EM COIMBRA

são de encerramento está marcada
para as 17h00.

DOUTORAMENTOS
NA UNIVERSIDADE

...................

Sala dos Capelos
10h30
Na Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra, hoje às 10h30,
Humberto Jorge Gomes Ferreira
presta provas de doutoramento em
Ciências Farmacêuticas, Biologia
Celular e Molecular, com o tema
“Rpigenetic regulation of non-coding RNAs in câncer”. À tarde, pelas
14h30, no mesmo local, Rute Marlene Fernandes da Silva David
presta provas de doutoramento em
Psicologia, Especialidade em Aconselhamento, com o tema “Aspirações vocacionais na infância: um
estudo longitudinal”.

...................

“OPEN DAY”
NA CASA
ACREDITAR
COIMBRA

Rua Camilo Pessanha
12h00
AAssociação de Pais e Amigos de
Crianças com Cancro, Casa da
Acreditar, na Rua Camilo Pessanha,
junto ao Hospital Pediátrico, convida a celebrar, hoje, entre as 12h00
e as 20h00, sete anos de vidas partilhadas, com um “Open Day”.

...................

CONFERÊNCIA
“SER
EMPREENDEDOR”

António Fonseca e Pedro Lamas,
numa colaboração com a companhia O Teatrão. No horário de segunda a sábado às 21h30.

VIOLÊNCIA SEXUAL
NA UNIVERSIDADE

...................

Centro de Estudos Sociais

CROSSFIT COIMBRA
DISTRIBUI AGASALHOS
AOS SEM-ABRIGO

da UC

15h00
Na Sala 2 do Centro de Estudos
Sociais da Universidade de Coimbra, hoje às 15h00, realiza-se um
seminário com o tema “Intimate”,
uma abordagem feminista da violência sexual na Universidade, por
Barbara Biglia, da Universidade
Rovira i Virgili, e comentado por
Gaia Giuliani, do Centro de Estudos Sociais.

...................

VISITA GUIADA
AO MOSTEIRO
DE CELAS

Celas
15h00
A Câmara de Coimbra promove
hoje uma visita guiada, às 15h00, ao
Mosteiro de Santa Maria de Celas. A
visita pretende dar a conhecer os
espaços monásticos (parlatório,
igreja, sacristia, coro, sala do capítulo e claustro) focando a criação e
a evolução desta casa monástica e
seu burgo, desde a sua fundação até
à actualidade, interligando-a com
aspectos religiosos, o nascimento
da ordem, a reforma e a espiritualidade cistercienses. O local do encontro é no adro do Mosteiro de
Santa Maria de Celas.

Instituto Superior

...................

de Engenharia
14h00

FADO DE COIMBRA
NO QUEBRA-COSTAS

No auditório do Instituto Superior
de Engenharia de Coimbra realizase hoje, às 14h00, a conferência “Ser
Empreendedor”, promovida pelo
NERLEI, Associação Empresarial da
Região de Leiria. A sessão de abertura conta com a presença de Jorge
Barbosa, presidente do ISEC. O projecto “Empreender Leiria” é apresentado por Neusa Magalhães, do
NERLEI, a que se segue o Concurso
de Ideias do "Empreender Leiria",
por Cristina Trovão, da TGA Consultores de Gestão, bem como palestras sobre “Empreendedorismo”,
por Jorge Bernardino, do ISEC, e
"Inovação no modelo de negócios",
por Gabriel Silva, do ISCAC, e “Ser
empreendedor”, por André Godinho Luz, da VL Engineering. A ses-

tome nota

Rua do Quebra Costas
18h00

Associação Integrar

Hospital Pediátrico 11h00

Exploratório leva Ciência
a novos espaços
O Hospital Pediátrico de Coimbra recebe hoje, às 11h00, módulos interactivos de Ciência para
utilização de crianças e jovens
internados. A iniciativa resulta
do projecto do Exploratório “A
Ciência faz bem”, que pretende
levar a Ciência a espaços diferentes, como uma unidade hospitalar. Estimular a curiosidade e
o contacto directo com a Ciência
são os principais objectivos

desta iniciativa que instalou 12
módulos de Ciência interactivos
no Hospital Pediátrico. Na apresentação irão estar presentes o
presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, José
Martins Nunes, o director do Departamento Pediátrico, Jorge
Saraiva, e Paulo Trincão, director do Exploratório – Ciência
Viva Coimbra.

“Ciência e Falsa Ciência”
Rómulo Centro Ciência Viva 18h00 “Ciência e falsa Ciência” é o tema da palestra que David Marçal profere hoje, às 18h00, no
Rómulo Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra, no Departamento de Física (Pólo I). Dizem os promotores do evento que David Marçal é um destacado divulgador de Ciência que tem tido uma
actividade persistente na denúncia de pseudociências e de como estas podem colocar em risco a saúde pública e defraudar uma grande
parte da população menos informada. A palestra, que se destina ao
público em geral e tem entrada livre, integra-se no ciclo "Ciência às
Seis", coordenado por António Piedade, comunicador de Ciência.

Na Rua do Quebra-Costas, o grupo
Fado ao Centro actua às 18h00, diariamente, com fado de Coimbra.

Teatro Gil Vicente 21h30

...................

Espectáculo de teatro
“Não quero morrer”

ALUNOS DA ESEC
APRESENTAM PEÇA

Oficina Municipal do Teatro
21h30
Na Oficina Municipal do Teatro
continua em palco a peça “Entre
ruínas entre gente”, dos alunos finalistas do curso de Teatro e Educação da Escola Superior de Educação de Coimbra, sob a direcção de

No auditório do Teatro Académico
de Gil Vicente, hoje, às 21h30, é
apresentada a peça “Não quero
morrer”, com texto, encenação e
interpretação de Elmano Sancho e
Juanita Barrera. «A actriz francesa
Annie Girardot esqueceu-se das
deixas da sua personagem em
cena. Permaneceu numa casa de
repouso até regressar a Paris. A di-

gressão internacional do seu monólogo teve de ser cancelada. Annie morre alguns anos após este
incidente. Regressa neste espectáculo com a expectativa de mudar
os últimos anos da sua vida, marcados pela falta de trabalho, a
perda da memória e o esquecimento. Esta é uma oportunidade
para os criadores e todas as actrizes esquecidas de permanecerem
na memória do público», refere
um a nota sobre o espectáculo.

A empresa Crossfit Coimbra junta-se hoje ao giro de rua da Equipa de
Apoio Social Directo da Associação
Integrar, com o objectivo de distribuir alguns agasalhos pela população sem-abrigo ou em situação de
risco da cidade de Coimbra. O
Crossfit Coimbra tem um protocolo
de colaboração com a Integrar,
tendo já dinamizado outras iniciativas solidárias. De referir que serão
também distribuídos bens alimentares, nomeadamente chocolate
quente e bolachas, cujo donativo
contou com o apoio do Jumbo de
Coimbra (Alma Shopping).

...................

AMANHÃ EM COIMBRA
MOSTRA DE CINEMA
DE EXPRESSÃO ALEMÃ

Teatro Gil Vicente
21h30
No Teatro Académico de Gil Vicente, amanhã, pelas 21h30, a Kino
– Mostra de Cinema de Expressão
Alemã, regressa pela quarta vez
consecutiva a Coimbra. “Ser expressão da heterogeneidade social,
temática e estética” é o principal objectivo deste festival, de acordo com
a produtora do Goethe-Institut Portugal. “Fukushima, meu Amor/
Grüße aus Fukushima”, de Doris
Dörrie, faz as honras de abertura,
numa película que retrata a viagem
de uma jovem mulher ao Japão.

...................

150 ANOS DO
NASCIMENTO DE
CAMILO PESSANHA

Instituto Justiça e Paz
12h00
No Instituto Universitário
Justiça e Paz, amanhã às 12h00,
editora Alma Azul inicia o programa dedicado aos 150 Anos do
Nascimento de Camilo Pessanha
com uma distribuição do poema
“Interrogação” e marcadores
dedicados a Clepsidra e a
Camilo Pessanha.

