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tome nota 
Crises, Trabalho e Desprotecção Social
“Crises, Trabalho e Desproteção Social:
Brasil e Portugal diante da armadilha
neoliberal” é o tema da sessão que o CES
acolhe hoje, a partir das 14h30, com Jorge
Caleiras e Tiago Oliveira.  

HOJE EM COIMBRA

JOGOS DOS
CALOIROS 2022 

Praça da República 
14h30 

A segunda edição dos Jogos dos Ca-
loiros, organizados pelo Conselho
de Veteranos da Universidade de
Coimbra, vai realizar-se hoje, a par-
tir das 14h30, na Praça da República
e no Jardim da Sereia. O programa
inclui às 14h30 «ajuntamento e
chinfrineira na Praça da República»,
às 15h30 «organização e bênção dos
Rebanhos pelo Dux Veteranorum »,
às 16h00 o início dos jogos e a ter-
minar, pelas 18h00, um «convívio
boémio de Caloiros na Alta Univer-
sitária junto dos Refúgios de Baco O
Moelas e Pintos». 

ENGENHARIA  COM ÉTICA
E VALOR HUMANO

Internet
18h00

Integrada no Ciclo de Palestras “En-
genharia com Ética e com Valor Hu-
mano!” da Unidade Curricular de
Ética e Deontologia, do 3.º ano da li-
cenciatura em Engenharia Informá-
tica do ISEC, realiza-se às 18h00, a
palestra “Programa Agora Nós -
“Naveg@s em Segurança?””. A pa-
lestra vai ser proferida por Celeste
Moura e por Paula Candeias do IPJ
e decorre pela plataforma zoom. 

38° BOARDGAMES @ AAC

Rua Padre António Vieira 
19h00 

Hoje a partir das 19h00 a sala do
CIAAC no primeiro andar do edifí-
cio da  Associação Académica de
Coimbra, na rua Padre António
Vieira, recebe os 38.° Boardgames @
AAC. 

RELAÇÃO ENTRE 
AGÊNCIA E CLIENTE 

Internet 
19h00 

A Marketing Network Association,
associação constituída pelos estu-
dantes de marketing da Universi-
dade de Coimbra vai realizar hoje às
19h00 um evento online com o ob-
jectivo de dar a conhecer a relação
entre agência-cliente. A conversa

deste final de tarde vai contar com
Pedro Girão (CEO da Triber Agency)
e Andreia Agostinho (Diretora Co-
mercial e de Marketing na Frutorra),
com a moderação de Cristela Bair-
rada, docente da FEUC. . 

JAM SESSION

Liquidâmbar
21h00 

Rose Sessions, anteriormente co-
nhecido por "Rose Gates - Jam Ses-
sion" é um projecto fundado por
Raul Cabrita (Rose Gates), conti-
nuado agora por Miguel de Matos,
que visa unir músicos e apreciado-
res de música num evento onde o
palco está aberto a todos. Hoje, a
partir das 21h00, no Liquiâmbar, na
Praça da República. 

GRÉMIO BOÉMIO #4

Grémio Operário de Coimbra
21h30 

A sessão Grémio Boémio #4 com
@josefbernardo & @guilherme.gou-
veia e comediantes surpresa ar-
ranca esta noite às 21h30 no Grémio
Operário de Coimbra. 

AMANHÃ

MÚSICA AO CENTRO
COM PEDRO E MEL

Centro Cultural  Penedo
18h00 

Na próxima edição do ciclo Música
ao Centro, amanhã, às 18h00,  há
música com  “Pedro e Mel”,  numa
coorganização com a Blue House.
Reservas para o cultura@ipc.pt. 

“KITOBOY” EM EXIBIÇÃO 

Casa do Cinema 
18h00 

A exibição de “Kitoboy” ,  Philipp Yu-
ryev, está marcada para as 18h00 de
amanhã na Casa do Cinema de
Coimbra.  O filme conta a história de
Leshka, um jovem baleeiro que vive
numa região remota da Rússia com
o seu avô, sonha atravessar o Es-
treito de Bering que liga o conti-
nente ao Alaska, e rumar em direção
a Detroit, onde espera encontrar a
rapariga por quem se apaixonou… a
partir de uma webcam, num site de
pornografia.

Pontos nos iii 
com  Luís Alcoforado
Hoje a sessão de Pontos nos iii
- Science Beer Talks está de re-
gresso ao Exploratório, a partir
das 18h30, com Luís Alcofo-
rado que vai conversar  sobre
educação e formação de adul-
tos. A sessão é intitulada  “Edu-
cação e Formação de Pessoas
Adultas em Portugal: desafios e
contributos da investigação” e o
orador vai apresentar uma sín-
tese histórica sobre a evolução
desta problemática e respetivo
campo de práticas, dando a co-
nhecer alguns dos principais
problemas que se colocam ao
envolvimento dos portugueses

em actividades de educação e
formação.  Luís Alcoforado,
professor na Faculdade de Psi-
cologia e Ciências da Educação
da UC e investigador do Grupo
de Políticas Educativas e Dinâ-
micas Educacionais do Centro
de Estudos Interdisciplinares
do Século XX (CEIS20) vai,
numa conversa informal e des-
contraída por os “Pontos nos
iii” sobre este tema. A sessão,
com entrada livre, e apoio do
Diário de Coimbra e da Praxis
Coimbra, decorre até às 19h30.
No decorrer da sessão há cer-
veja gratuita.

Oração Ecuménica pela Paz
Igreja de São João Batista  20h00 A Igreja de São João
Baptista acolhe uma celebração ecuménica de intercessão pela paz
na Ucrânia hoje a partir das 20h00. A partir das 21h00 inicia-se  a
celebração da eucaristia.  Na Igreja de Santo António dos Olivais en-
tre as 12h30 e as 13h30 decorre o Terço pela Paz.

Sessão de filmes

A Casa do Cinema de Coimbra
acolhe uma programação di-
versificada para este semana.
Amanhã as exibições iniciam-
se às 15h00, com “Licorice
Pizza”, de Paul Thomas Ander-
son, seguindo-se às 18h00,
“Belfast”, de Kenneth Branagh e
às 21h30, “Cada Um na Sua

Cova”, de Tomu Uchida. O bi-
lhete tem o preço de 5 euros (4
euros preço reduzido) e as re-
servas podem ser efecutadas
em https://www.caminhos.
info/casa/. 
O filme  “Cada Um na Sua
Cova” é exibido no âmbito do
ciclo Mestres Japoneses Desco-
nhecidos promovido pelo Fila
K Cineclube.

Casa do Cinema  15h00, 18h00 e 21h30

Exploratório 18h30

XXIV SEMANA 
CULTURAL

Hoje

Direito e Princípio 
da Congruência 
no Tempo da Ciência
Capela do Colégio da Trindade
14h30 
“Direito e Princípio da Congruên-
cia no Tempo da Ciência” é uma
exposição que revisita a relação
entre direito e tecno-ciência no
último século e as suas possibili-
dades futuras, na UC e no mun-
do, evocando o centenário de
Hans Albert e o seu tratamento
do Direito enquanto engenharia
social.

“O Laboratório de Física 
da UC: 1900–1975”
Rómulo – Centro Ciência Viva 
da UC
17h30
O espaço-tempo
é uma entidade
central da Fí-
sica, sendo o
ponto de par-
tida para a ex-
posição “O La-
boratório de Física
da UC: 1900–1975”. São lembra-
dos 29 professores que passa-
ram pelo Laboratório, no ano em
que este espaço perfaz 250 anos
de criação.

Homenagem a Max Stahl
Atelier A Fábrica
18h00

Exposição de fotografias pes-
soais e do Arquivo de Max Stahl,
o homem que transformou o
“tempo” de um povo através de
uma imagem.  A inauguração da
exposição conta com uma con-
versa com Ricardo Dias e alunos
timorenses residentes em Coim-
bra. Reservas para eliarama-
lho@gmail.com.

Amanhã 
Transversalidades. Diálogos 
imagéticos entre Portugal 
e o Brasil
Exploratório
15h00

A exposição
“Transversali-
dades. Diálo-
gos imagéti-
cos entre Por-
tugal e o Bra-
sil” decorre do
projeto Transversa-
lidades – Fotografia sem Frontei-
ras, dinamizado pelo Centro de
Estudos Ibéricos, que procura
aprofundar a cooperação com
parceiros e investigadores do
Brasil, no ano em que o país co-
memora o segundo centenário
da independência.


