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HOJE EM COIMBRA

FÉRIAS DE VERÃO 

Exploratório
14h00 

«As férias + refrescantes + constru-
tivas + enigmáticas + científicas +
divertidas e + tudo o que a imagi-
nação quiser... são no Explorató-
rio!». Esta é a apresentação do pro-
grama de férias que hoje se inicia
no Exploratório.  Nestas férias de
verão, os jovens exploradores, en-
tre os 10 e os 15 anos, podem usu-
fruir de desafios com ciência e
muita água, enormes construções
engenhosas com peças K'nex, jo-
gos que exploram enigmas e agu-
çam curiosidade e espírito de
equipa. Podem ser de estratégia, 
de perícia ou até de azar, neste pro-
grama o que vão fazer é jogar. Jo-
gos de cartas, de tabuleiro, com 
dados, caneta ou papel... «haverá
tempo para todo o tipo de jogos,
dos eruditos aos populares, todos
haveremos de experimentar». 
Até 1 de Julho entre as 14h00 e as
18h00, podendo os participantes
"marmitar" no Exploratório. Inscri-
ções em http://exploratorio. pt/in-
dex.php?page=04.31.Ferias. 

SESSÃO “LEITURAS 
EM DIVERSIDADE”

Biblioteca Geral da UC 
18h00

A Sala de S. Pedro da Biblioteca 
Geral da Universidade de Coimbra
(BGUC) acolhe hoje, às 18h00, a ses-
são “Leituras em Diversidade: Espa-
nha (Poesia e Textos dedicados à
Paz e outros)”, com a participação
de Jorge Ruiz Lara, Ana Zamora
Serna, Ivana Belen Ruiz Estramil, 
Almaluna Ubero Paniagua, Alberto,
Izquierdo Montero, Regina Ascen-
cio Ibañez, Sabela Fraga Costa e
Cristina del Villar Toribio. A iniciativa
integra o Ciclo Leituras em Diversi-
dade, uma organização do Centro
de Estudos Sociais da UC e da Rede
de Investigação Bibliotecas, Políticas
Culturais e Leitura Pública. A en-
trada é livre, mas com reserva 
obrigatória

“A VIDA DEPOIS DE YANG”
DE KOGONADA

Casa do Cinema 
21h30

“A Vida Depois de Yang”, de Kogo-

nada, é o filme a exibir hoje à noite, 
a partir das 21h30, na Casa do Ci-
nema. «Quando o companheiro
querido da sua filha – um android
chamado Yang – se avaria, Jake (Co-
lin Farrell) procura uma forma de o
reparar. Durante esse processo, Jake
descobre que estava a perder mo-
mentos importantes da sua vida e
volta a reconectar-se com a mulher
(Jodie Turner-Smith) e filha, encur-
tando distâncias que desconhecia
existirem», apresenta a sinopse. 

AMANHÃ

AGENDA DE 
INVESTIGAÇÃO E 
INOVAÇÃO DO CECAFA

Escola Superior Agrária 
11h15

O Centro de Competências para a
Agricultura Familiar e Agroecolo-
gia (CeCAFA)  vai realizar a apre-
sentação pública da  Agenda de In-
vestigação e Inovação amanhã, às
11h15, na Escola Superior Agrária,
numa iniciativa que contará com 
a presença de Maria do Céu Antu-
nes, ministra da Agricultura e da
Alimentação. A Agenda de Investi-
gação e Inovação, aprovada em
Assembleia Geral do CeCAFA, re-
sulta de um intenso trabalho por
parte dos seus membros, na se-
quência da homologação do Ce-
CAFA em dezembro de 2021.

ENSINO DE EXCELÊNCIA 

Faculdade de Economia
15h00 

Amanhã, pelas 15h00, decorre na
sala Keynes da Faculdade de Eco-
nomia da Universidade de Coim-
bra (FEUC) uma mesa redonda so-
bre Teaching Excellence in Higher
Education. Esta mesa redonda é
organizada no âmbito do Projecto
Eramus + European Network on
Teaching Excellence (E-NOTE), o
qual se propõe mapear e identifi-
car práticas inspiradoras em maté-
ria de ensino e orientação doutoral
na União Europeia. A mesa re-
donda será uma oportunidade
para partilhar e discutir os resulta-
dos preliminares do projeto, bem
como a importância destas temáti-
cas na Universidade de Coimbra e
em Portugal. A sessão conta com a
presença de Madalena Duarte,
Paula Duarte Lopes,  Joachim
Koops, Cristina Albuquerque 
e Cláudia Cavadas.

SARAMAGO 
EM SANTA CLARA

Mosteiro de Santa Clara 
15h00 

“Saramago em Santa Clara” é uma
visita integrada no conjunto de visi-
tas sob o tema genérico “José Sara-
mago, Viajante em Coimbra”. Em
ano de centenário do nascimento de
José Saramago, esta visita guiada re-
cria etapas do passeio feito pelo “via-
jante” na cidade de Coimbra, em ja-
neiro de 1980, narrado na obra Via-
gem a Portugal, que servirá de guião
para o percurso, ao longo do qual
serão lidos e interpretados excertos
referentes aos locais visitados pelo
autor na nossa cidade.A visita pre-
tende despertar a curiosidade para a
vida e obra do Prémio Nobel da Lite-
ratura Portuguesa, destacando o seu
contributo para a afirmação e de-
senvolvimento do património literá-
rio português, atribuindo à cidade de
Coimbra especial ênfase como cen-
tro difusor e produtor de cultura,
ajudando, desta forma, a introduzir
novos recursos promocionais da
nossa cidade a todos quanto nos vi-
sitam. A visita tem o custo de 2 euros
(correspondente à entrada no Mos-
teiro de Santa Clara-a-Velha) e o lo-
cal de encontro é na esplanada do
Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, 
na Avenida João das Regras.

“FOLIAS MITOCONDRIAIS” 

Rómulo 
18h00

Amanhã, às 18h00, realiza-se no
Rómulo a palestra intitulada “Folias
Mitocondriais”, com o investigador
Paulo Oliveira, do Centro de Neuro-
ciências e Biologia Celular (CNC). A
sessão, moderada por António Pie-
dade, insere-se no ciclo de divulga-
ção científica “Ciência às Seis!”, ini-
ciativa do Rómulo, destinada ao pú-
blico em geral interessado em cul-
tura científica. A participação é livre
e gratuita, não sendo necessária ins-
crição. Paulo J. Oliveira, licenciado
em Bioquímica (1999) pela Univer-
sidade de Coimbra, doutorou-se em
2003, pela mesma Universidade, na
área da Biologia Celular. Posterior-
mente trabalhou na Faculdade de
Medicina da Universidade de Min-
nesota (EUA). O seu trabalho cientí-
fico foca-se nos mecanismos de
produção de energia pela célula, no-
meadamente através de um orga-
nelo chamado mitocôndria. Atual-
mente é vice-presidente do CNC da
Universidade de Coimbra.

Exposição “Se tivesse 
um lápis mágico…”
«Dás por ti a pensar como a
Azulinha é maravilhosa? Se ti-
vesses um lápis mágico, o que
desenharias na tua escola? Tens
grandes sonhos para a escola?
E o que farias pela rua? Tens
ideias geniais e gostavas de as
mostrar a alguém?» Foi com es-
tas perguntas que a associação
de pais e encarregados de edu-
cação da EB1 dos Olivais convi-
dou as crianças da Azulinha a
participar no projeto “Se eu ti-
vesse um lápis mágico…”.  Com
o Lápis Mágico, tentaram criar
uma primeira oportunidade
para o desenvolvimento de
competências de participação
cívica, espírito de cidadania,

empreendedorismo, mobiliza-
ção coletiva e criatividade so-
cial. Os pais e encarregados de
educação acreditam «que o
projeto poderá ter um impacto
significativo na formação das
crianças da Azulinha, enquanto
cidadãos atentos, responsáveis,
informados e participativos».
Cada aluno, em casa, explorou
as suas ideias de forma total-
mente livre e criativa. Todos os
projetos estão reunidos na ex-
posição “Se eu tivesse um lápis
mágico...”, patente no auditório
da Junta de Freguesia de Santo
António dos Olivais, a partir das
14h30 de hoje e até às 17h30 de
quarta-feira.

Reunião do executivo camarário
Centro Social da Marmeleira  15h00 O executivo 
municipal de Coimbra reúne hoje, a partir das 15h00, uma vez mais
fora do edifício da autarquia e nas instalações do Centro Social 
da Marmeleira. O período de intervenção do público está marcado
para as 17h00. 

“A Rapariga 
e a Aranha”

O filme a “A Rapariga e a Aranha
(Das Mädchen und die Spinne)”,
de Ramon & Silvan Zürcher, é
exibido hoje, a partir das 15h00,
na Casa do Cinema de Coimbra.
O filme conta a história de Lisa e
de Mara. «Lisa está em mudan-

ças e Mara fica para trás. À me-
dida que as caixas vão sendo
deslocadas, as paredes pintadas
e os armários montados, há
abismos que reaparecem do
nada, trazem saudades e anseios
que enchem a sala numa monta-
nha-russa de emoções». Um
filme tragicómico sobre mu-
dança e transição emocional.

Casa do Cinema   15h00

Junta de Freguesia dos Olivais 14h30 

tome nota 
Gestão e mediação de seguros
A Coimbra Business School Executive vai 
promover  o curso Mini MBA Curso MINI MBA
“Gestão e mediação de seguros”, com início
previsto para outubro. Será lecionado em for-
mato digital, via plataforma Zoom. 


