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tome nota
Segurança, Saúde e Felicidade no Trabalho
A apresentação da pós-graduação em Segu-
rança, Saúde e Felicidade no Trabalho decorre
pelas 17h00 de hoje no auditório principal do
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra.  

HOJE EM COIMBRA

OFICINA DE PINTURA
PARA OS MAIS NOVOS

Torre de Almedina
10h00

O Museu Municipal de Coimbra –
Edifício Chiado promove hoje,
amanhã quinta-feira e nos dias 14 e
15 de junho a oficina de pintura
“Rua das Tendas” no núcleo museo-
lógico instalado na Torre da Alme-
dina As oficinas, de participação
gratuita, mas sujeitas a reserva
(através do email museu.munici-
pal@cm-coimbra.pt ou do telefone
239833771), vão decorrer entre as
10h00 e as 12h00 e das 14h00 às
16h00. «A iniciativa é dirigida a
crianças dos jardins de infância 
e das escolas do 1.º e 2.º ciclos do
ensino básico e o objetivo é que
pintem um desenho da rua das
Tendas, patente na exposição tem-
porária da Torre de Almedina, colo-
rindo assim a mais importante arté-
ria da cidade durante a Idade Mé-
dia», esclarece o município.

JOÃO TORDO PARTICIPA
EM MESA-REDONDA 

Casa da Escrita
15h00 

No âmbito do II Encontro Literário
Internacional, Cidades Invisíveis,
que decorre até quinta-feira, João
Tordo participa numa mesa-re-
donda, hoje, pelas 15h00, intitulada
“Literaturas, Línguas e Lingua-
gens.”, na Casa da Escrita. Este en-
contro, organização conjunta da
Câmara Municipal e da Alliance
Française de Coimbra, figura na
programação da Temporada Cru-
zada França-Portugal 2022,  preten-
dendo ser uma celebração de
Coimbra como Cidade das Litera-
tura. Neste encontro participam 
outros escritores vindos de França
e da Galiza.

“DOR E GLÓRIA”
EM EXIBIÇÃO 

Casa do Cinema
15h00 

“Dor e glória”, de Pedro Almodóvar,
é exibido hoje, a partir das 15h00,
na Casa do Cinema. A exibição é in-
serida na programação do ciclo Mi-
mesis e conta a história do espa-
nhol Salvador Mallo, que  possui
uma extensa e aclamada carreira

internacional como realizador de
cinema. Agora, solitário, doente e a
atravessar uma crise de inspiração,
faz uma reflexão sobre as escolhas
feitas ao longo da vida. 

LIVRO “GERIR COM 
QUALIDADE EM SAÚDE”

Escola de Enfermagem 
16h30 

Na Escola Superior de Enfermagem
de Coimbra (ESEnfC) é lançado
hoje o livro “Gerir com Qualidade
em Saúde” (editado pela Lidel). 
A obra, redigida por uma equipa
multidisciplinar de autores ligados
a várias organizações, com a coor-
denação de Manuela Frederico
(professora coordenadora na
ESEnfC, doutorada em Ciências
Empresariais) e de Fernando Sousa
(enfermeiro gestor do CHUC - Cen-
tro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, doutorado em Gestão), 
é apresentada, a partir das 16h30,
no bar do edifício do Polo A da
ESEnfC (Avenida Bissaya Barreto,
em Celas).

“VIEIRARPAD” DE 
JOÃO MÁRIO GRILO

Casa do Cinema 
18h00 

“Vieirarpad”, de João Mário Grilo, 
é o título do documentário que a
Casa do Cinema exibe hoje, a partir
das 18h00. “Vieirarpad”  parte da
correspondência do casal Maria
Helena Vieira da Silva e Arpad Szè-
nes, entre 1932-1961. As cartas e a
intimidade da palavra são pretexto
para a exploração de uma visuali-
dade íntima, onde a memória do
séc. XX, século de exílios, se articula
com a obra plástica de Vieira e Ar-
pad, com elementos iconográficos
das suas vidas e arquivos audiovi-
suais de épocas e geografias distin-
tas, além de vários depoimentos 
relevantes.

“SUSTENTABILIDADE,
FIM DO MUNDO
E MAIS ALÉM”

Rómulo
18h00

A palestra “Sustentabilidade, fim 
do mundo e mais além”, com o quí-
mico Sérgio Rodrigues, realiza-se
hoje, às 18h00, no Rómulo. A ses-
são, moderada por António Pie-

dade, insere-se no ciclo “Ciência às
Seis!”, destinado ao público em ge-
ral interessado em cultura científica.
Sustentabilidade, economia circular,
economia azul, capitalismo verde,
química verde e outros assuntos,
podendo parecer ideias vagas, ou
boas intenções envolvidas em com-
portamentos sociais caóticos, são
fundamentais. Mas são também
complexos e multifacetados, envol-
vendo todas as áreas da atividade
humana, em particular a química.
Esta palestra, sem procurar simpli-
ficar, procura encontrar regulari-
dade nesta complexidade. A partici-
pação é livre e gratuita.

LAÇOS DE FAMÍLIA 

Casa do Cinema 
21h30 

“Laços de Família”, de Daniele Lu-
chetti, é exibido hoje, pelas 21h30,
na Casa do Cinema. Foi o filme de
abertura no Festival de Veneza e
passa-se em Nápoles, no início dos
anos 80. Aldo e Vanda vão separar-
se, depois de ele revelar que está a
ter um caso. Os dois filhos são apa-
nhados no turbilhão de ressenti-
mento. Mas os laços que unem as
pessoas são inevitáveis, mesmo
sem amor. Agora, 30 anos depois,
Aldo e Vanda continuam casados.

AMANHÃ

DOUTORAMENTO
HONORIS CAUSA
DE RUI NABEIRO

Sala dos Capelos da UC
11h00 

Amanhã, pelas 11h00, a Universi-
dade de Coimbra atribui o Doutora-
mento Honoris Causa ao comenda-
dor Rui Nabeiro. Trata-se da mais
elevada distinção atribuída por uma
universidade portuguesa, destinada
a cidadãos de indiscutível mérito
profissional e de qualidades huma-
nas que constituem uma referência
inspiradora para toda a sociedade.
Esta homenagem pública coloca
em evidência uma forte sintonia en-
tre os princípios de gestão que se
ensinam na Universidade de Coim-
bra, em particular nos vários ciclos
de estudos da FEUC, e a sua concre-
tização nos processos de liderança
empresarial e na dimensão humana
das relações de trabalho. Rui Na-
beiro é um empreendedor, uma fi-
gura de espírito solidário e de
grande humanismo. 

Ciclo para debater 
“os sentimentos públicos” 
O TAGV dinamiza um ciclo com
conferências, espetáculos e apre-
sentação de um livro, em que pro-
cura debater “os sentimentos pú-
blicos” num tempo “de cicatrizes
pandémicas” e de guerra. A inicia-
tiva, que decorre entre hoje e
quinta-feira, tem curadoria da in-
vestigadora e dramaturga Ana
Pais. Hoje, o investigador britâ-
nico Martin Welton vai proferir
uma conferência intitulada “De-
pois da Fúria – Da Terna Masculi-
nidade e Atmosferas de Incerteza”,
em que aborda três performances
que surgiram desde o levanta-
mento das restrições à Covid-19 e

analisa o período marcado pela
pandemia e dois surtos de revolta
que surgiram nessa altura – os
protestos contra o assassinato de
George Floyd, nos Estados Uni-
dos, e a violação e assassinato da
jovem Sarah Everard, por um po-
lícia, em Inglaterra. Amanhã é
apresentado o livro “Quem Tem
Medo das Emoções?”, de Ana Pais,
contando como convidados João
Oliveira, João Maria André e Ma-
ria José Canelo. Também amanhã
e quinta-feira decorre uma ofi-
cina, intitulada “Imaginar Outros
Mundos de Afetos”, com Ana Pais,
Carlos Costa e Inês de Carvalho. 

Doença de Alzheimer 
ESTeSC  16h00 A Escola Superior de Tecnologia da Saúde
lança hoje, às 16h00, o 25.º volume da coleção Ciência, Saúde e Ino-
vação – Teses de Doutoramento. “Avaliação do Sistema Colinérgico
na Doença de Alzheimer” é o título do estudo, da autoria de Antó-
nio Gabriel, docente da unidade científico-pedagógica de Ciências
Biomédicas Laboratoriais. 

“O Rio Mondego”

“O Rio Mondego: Evolução Ur-
bana e a Zona Ribeirinha” é o tí-
tulo da visita guiada que pretende
colocar em evidência a importân-
cia do Rio Mondego, enquanto
elemento aglutinador e potencia-
dor do desenvolvimento da ci-
dade, pela sua navegabilidade e

por permitir a instalação de diver-
sas casas religiosas nas suas mar-
gens A visita permite desfrutar de
algumas das zonas mais emble-
máticas da cidade, reconhecendo
a sua evolução ao longo do tempo
e perpetuando na memória os di-
versos edifícios que aqui se insta-
laram.  Hoje, a partir das 15h00, 
na escadaria do Convento. 

Convento São Francisco  158h00

TAGV 21h00, 22h00 e 23h00


