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tome nota
Guerra e paz em debate
A Galeria Santa Clara, em�Coimbra,
acolhe amanhã, a partir das 21h15,
uma sessão  sobre Guerra e Paz, com
Francisco Louçã, José Manuel Pureza
e Teresa Cravo.

HOJE EM COIMBRA

AS MARAVILHAS 
DO MAR

Previdência Portuguesa 
9h00

A Casa da Mutualidade – Galeria
de Arte e Centro de Mutualismo
recebe a exposição “As Maravi-
lhas do Mar” de Armando Rocha,
pintor e escritor.  Está patente até
29 de Março e pode ser visitada de
segunda a sexta-feira 9h00 às
13h00 das 14h00 às 18h00 . “As
Maravilhas do Mar” é uma  expo-
sição de pintura que retrata a vida
marinha nas suas explosões de
cor e movimento que contrasta
com o ambiente escuro com que
os seus seres se movem.  Cada
obra é uma um registo de movi-
mento, de um habitante na sua
azafama diária.  As Maravilhas do
Mar pretende ser também uma
mensagem de protecção aos habi-
tats marinhos, de sensibilização
ecológica para com aqueles ecos-
sistemas que são fundamentais
para o planeta.

TRANSVERSALIDADES
EM EXPOSIÇÃO 

Exploratório
10h00

Transversalida-
des. Diálogos
imagéticos en-
tre Portugal e o
Brasil é a exposi-
ção de fotografia
patente na Science Photo Gallery
do Exploratório Transversalida-
des. Diálogos imagéticos entre
Portugal e o Brasil dá a conhecer
uma pequena mostra das ima-
gens submetidas a concurso por
fotógrafos de Portugal e do Brasil,
em 2015 e 2016, no âmbito do pro-
jeto Transversalidades - Fotogra-
fias sem fronteiras, dinamizado
pelo CEI.  A exposição Transversa-
lidades. Diálogos imagéticos entre
Portugal e o Brasil pode ser visi-
tada na Science Photo Gallery do
Exploratório, com entrada livre,
até ao dia 6 de Abril.

"CARLOS RELVAS E A
ARTE FOTOGRÁFICA”

Casa Museu Bissaya Barreto
11h00

Até 26 de Março está patente na

Casa Museu Bissaya Barreto, a
exposição de fotografia intitu-
lada "Carlos Relvas e a arte foto-
gráfica. Retrato, panorâmicas
exteriores e vistas de Coimbra."
A mostra, realizada em colabo-
ração com a Casa-Estúdio Car-
los Relvas, exibe um conjunto
de retratos, autoretratos, pano-
râmicas de exteriores, e vistas
de Coimbra da autoria do fotó-
grafo Carlos Relvas (1838-1894),
selecionadas a partir das cole-
ções da Casa-Estúdio Carlos
Relvas, na Golegã. A exposição
pode ser visitada de terça a
sexta-feira, das 11h00 às 13h00 e
das 15h00 às 18h00, e aos sába-
dos das 15h00 às 18h00, na ga-
leria Viriato Namora. A entrada é
livre.

“VISITA À HORA 
DO CHÁ”

Casa Museu Bissaya Barreto
17h00

Hoje às 17h00, a
Casa Museu
Bissaya Bar-
reto realiza
mais uma “Vi-
sita à hora do
chá”. Esta é a nona visita do ci-
clo “Visitas à hora do chá” ini-
ciado em Maio do ano passado.
Durante a visita guiada à Casa
os visitantes fazem uma pausa
para um chá. As visitas, que de-
correm na terceira terça-feira de
cada mês, às 17h00, necessitam
de marcação prévia (239 853
800). A participação tem  o
custo de 4 euros. 

CORO DA ESQUINA

Casa da Esquina
19h15

A Casa da Esquina recebe hoje, a
partir das 19h15, uma sessão do
Coro da Esquina, um coro de lei-
tura em voz alta composto por
pessoas de todas as idades (a
partir dos 6 anos) e que reúne se-
manalmente na Casa da Esquina.
O coro é orientado pela actriz
Helena Faria e começou a ter, re-
centemente, apresentações pú-
blicas. O trabalho de construção
do repertório é uma actividade
colectiva, suportada em textos
que cada elemento traz para as
diversas sessões e também por
textos originais de alguns partici-
pantes. 

AMANHÃ

“DEPOIS DA NOITE 
EUROPEIA DOS 
INVESTIGADORES”

Café Santa Cruz 
16h00

O Café Santa
Cruz recebe, a
partir de ama-
nhã e até ao fi-
nal do mês, a ex-
posição fotográfica “DEPOIS da
Noite Europeia dos Investigado-
res”, que revisita os melhores
momentos da edição de 2021
deste evento de divulgação cien-
tífica, em Coimbra. A exibição,
organizada pela Universidade de
Coimbra – em parceria com a
Agência para a Promoção da
Baixa de Coimbra (APBC) e com
o apoio da autarquia – inclui fo-
tografias de Paulo Amaral, Dmi-
tri Tchepel e Angélica Carvalho.
A edição de 2021 da Noite Euro-
peia dos Investigadores (NEI),
realizada a 30 de Setembro e su-
bordinada ao tema “Ciência para
o clima”, envolveu a realização
de actividades de divulgação
científica em 45 pontos/espaços
comerciais da Alta e Baixa da ci-
dade de Coimbra, numa “Rota da
Ciência” promovida em estreita
colaboração com a APBC. A pró-
xima NEI está agendada para 30
de Setembro de 2022.

CONFLITO 
RUSSO-UCRANIANO 
EM DEBATE 

Biblioteca geral 
18h00

“O conflito
russo-ucra-
niano. História,
memória e fu-
turo” em debate
amanhã, pelas
18h00, na Biblioteca Geral da UC.
A iniciativa realiza-se na Sala de
São Pedro (piso 2 da BGUC), com
a participação do major-general
João Vieira Borges, presidente da
Comissão Portuguesa de História
Militar), de José Manuel Pureza,
docente da FEUC,  e de Vitaliy Ve-
nislavskyy, mestrando em Histó-
ria Militar na FLUL. A sessão tem
entrada gratuita, mas é sujeita a
inscrição (formulário disponível
em https://forms.gle/i1EHh8ftjEf
frKMa6), devido à limitação da
sala.

Hoje, às 18h00, realiza-se no
Centro Cultural Penedo da Sau-
dade a inauguração da exposi-
ção “Um tempo sem tempo” da
autoria de Seixas Peixoto. A mos-
tra pode ser visitada até dia 17 de
Abril. Para o autor, o acto criativo
deve ser analisado “como forma
de desmontar e suspender aa-
bordagem ao espaço universal
que o ser humano egoistica-
mente assume como uma con-
venção sua: o Tempo”. A exposi-
ção foi concebida em tempos de
confinamento, mostrando como
esta realidade orientou o autor
na «vontade de desmistificar o
desejo tribal de se espraiar na

fina e branca areia de uma am-
pulheta», explica o artista plás-
tico. Ao longo do seu percurso,
Seixas Peixoto desenvolveu
áreas tão variadas como a arqui-
tectura, o design de moda e a pu-
blicidade, optando definitiva-
mente pela pintura e escultura.
Foi professor de desenho e tem
vindo a fazer várias incursões na
área da expressão plástica junto
das Escolas. Reservas de lugar
para marcar presença na inau-
guração através do email cul-
tura@ipc.pt. Mais informações
disponíveis em  https://www.fa-
cebook.com/centroculturalpe-
nedosaudade.

Debater os direitos do consumidor
Internet  18h30 "Os Direitos do Consumidor enquanto di-
reitos fundamentais", é o tema da sessão que se realiza hoje, pelas
18h30, através da plataforma zoom. A sessão conta com a partici-
pação de Georgina Morais e Mário Frota e vai ser moderada por
Paulo Vieira, estando o encerramento a cargo de Pedro Mello. O  ID
da reunião é 836 2668 7849.

Café Curto 
com  Grutera

O próximo Café Curto hoje a
partir das 19h30, é tomado na
companhia de Grutera.  Munido
apenas de uma guitarra, há
aproximadamente uma década
que Guilherme Efe dá a conhe-
cer a sua música presente nos
quatro discos já editados. Em

2020 lançou um novo disco,
"Aconteceu”, um disco sobre o
que aconteceu nos cinco anos
anteriores. Gravado numa
adega de casa de seus pais, com
Tiago e Diogo Simão ao leme
(desde a captação à masteriza-
ção), design de Ana Gil, curado-
ria da Planalto Records e na
capa vai a mãe.  Um showcase
no Café Concerto do Convento.. 

Convento São Francisco  19h30

Centro Cultural Penedo da Saudade
18h00

Exposição
“Um tempo
sem tempo”


