
  Tiragem: 122220

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,58 x 32,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48343472 21-06-2013

tome nota 
Livro de Raquel Varela
Na Livraria Bertrand do Dolce Vita
Coimbra realiza-se hoje às 18h00
o lançamento do livro “A Segurança
Social é Sustentável”, de Raquel Varela,
com apresentação por Luís Reis Torgal.

HOJE EM COIMBRA

Reorganização da rede
do ensino superior

O Sindicato Nacional do Ensino Su-
perior promove hoje um debate so-
bre a reorganização da rede do en-
sino superior, hoje às 15h00 no au-
ditório da Escola Superior Agrária
de Coimbra, com a presença de Rui
Antunes, João Gabriel Silva, Pedro
Lynce e Jorge Carvalhal. A entrada é
livre, mediante inscrição prévia.

Sexualidade e cancro

A Liga Portuguesa Contra o Cancro
(LPCC) promove hoje, a partir das
9h00, no Hotel Vila Galé, a conferên-
cia “Sexualidade, Fertilidade e Can-
cro”. O encontro visa refletir e deba-
ter questões sobre comportamento
e disfunções sexuais em doentes on-
cológicos e ainda sobre matérias re-
lacionadas com a fertilidade.

“Uma outra visão”, 
de Francisco Lucas

O livro “Uma outra visão...”, do mé-
dico ortopedista Francisco Lucas,
especialista em avaliação de danos
em sinistrados, é divulgado hoje às
21h00 no Conservatório de Música
de Coimbra. A apresentação da
obra está a cargo de Duarte Nuno
Vieira, presidente do Instituto Na-
cional de Medicina Legal, de Carlos
Guiné, procurador da República, e
Lurdes Breda, escritora.

Livro “De todos 
se faz um País”

O livro “De todos se faz um País”, de
Óscar Monteiro, é divulgado hoje às
21h30, na Casa da Escrita, na Rua
Dr. João Jacinto, n.º 8. A obra é
apresentada por Avelãs Nunes e
Abílio Hernandez. A entrada é livre.

“Estratégias do Gosto”

A obra “Estratégias do Gosto”, de
Fernando Aguiar, é divulgada hoje
às 18h00, na Casa da Escrita, na
Rua Dr. João Jacinto, n.º 8. O livro,
com chancela da Palimage, é apre-
sentado por Rui Torres, da Univer-
sidade Fernando Pessoa.   O evento
insere-se no âmbito da exposição
EX.PO/PO.EX (1982-2012) levada a
efeito pelo autor da obra. Está ainda
prevista a intervenção de Jorge Pais
de Sousa (curador da exposição).

Observatório mede
raio da Terra

O Observatório Astronómico da
Universidade de Coimbra participa
hoje, entre as 13h00 e as 14h00, jun-
tamente com outras instituições
nacionais, na iniciativa “Bons Raios
Te Meçam”, que ocorre no âmbito
da Matemática do Planeta Terra
2013. A iniciativa, aberta ao público
e com participação gratuita, des-
tina-se a «estimar o raio terrestre
medindo a sombra produzida pelo
Sol numa vara vertical, inspirando-
se assim numa experiência com
mais de 2000 anos feita pelo mate-
mático grego Eratóstenes».

Tango no Portugal 
dos Pequenitos

O Portugal dos Pequenitos acolhe
hoje às 21h30, o espectáculo “Ruby
Tango Project”. A sessão realiza-se
no âmbito da iniciativa Pausas Mu-
sicais III. A entrada é livre. 

“Cândido ou 
Optimismo” na OMT

Alunos finalistas do curso de Teatro
da Escola Superior de Educação de
Coimbra apresentam hoje às 21h30,
na Oficina Municipal do Teatro, o es-
pectáculo “Cândido ou Optimismo”,
numa adaptação da peça de Voltaire,
dirigida por António Mercado. 

Rauelsson 
no Salão Brazil

O Salão Brazil acolhe hoje, às
22h30, o concerto do espanhol
Rauelsson que apresenta o novo
trabalho discográfico intitulado
“Vora”. Bilhetes a 5 euros.

TEUC apresenta 
“projecto H”

O Teatro dos Estudantes da Univer-
sidade de Coimbra (TEUC) apre-
senta até segunda-feira, sempre às
21h30, no Teatro da Cerca de S. Ber-
nardo, a segunda temporada do es-
pectáculo “projecto H” integrado
nas comemorações do seu 75.º ani-
versário

Encontro 
Inter-Geracional

O “III Encontro Inter-Geracional do
Município de Coimbra”, realiza-se
hoje, entre as 10h30 e as 17h00, no
Parque Manuel Braga. Esta activi-
dade tem como público-alvo os
utentes das IPSS do concelho de
Coimbra com respostas sociais de
Centro de Convívio, Centro de Dia,
Serviço de Apoio Domiciliário e Lar
e as crianças dos Jardins-de-Infân-
cia da Rede Solidária do concelho
de Coimbra. O evento está inte-
grado na I Feira Social do Municí-
pio de Coimbra.

Festas em
Vila Nova de Cernache

Em Vila Nova de Cernache come-
çam hoje as festas em honra de S.
João Baptista. O programa do pri-
meiro dia de festa contempla às
22h00, a actuação do grupo musi-
cal Low Cost.

Mostra gastronómica
em Ribeira de Frades

O programa do XX Movimento
Cultural da Freguesia de Ribeira de
Frades destaca este fim-de-semana
a realização da IX Mostra Gastro-
nómica e de Artesanato “Tasqui-
nhas da Ribeira”. Hoje, animação
do recinto, a partir das 21h00, está a
cargo do DJ Duplex e inclui ainda
uma “Noite de Karaoke”.

Desenvolvimento local
em Língua Portuguesa

Na Escola de Hotelaria e Turismo
de Coimbra prossegue hoje, entre
as 9h30 e 17h00, o III Fórum de De-
senvolvimento Local em Língua
Portuguesa. Trata-se de uma inicia-
tiva organizada pelas Associações
de Desenvolvimento Local (ADL)
portuguesas parceiras do projecto
de cooperação transnacional “Coo-
perar em Português”.

Aula Aberta no ISMT

Na Sala 2 do Instituto Superior Mi-
guel Torga (ISMT), na Rua Bernardo
Albuquerque, nº 4 realiza-se hoje
das 10h00 às 13h00, a aula aberta
sobre o tema “O Brasil na crise do
capital: desdobramentos na con-
juntura actual e as lutas dos traba-
lhadores”. O orador é Frederico
José Falcão, professor da Universi-
dade Federal Rural do Rio de Ja-
neiro. Entrada livre.

Curso de Pediatria
Ambulatória 

A Associação de Saúde Infantil
de Coimbra dinamiza hoje, 
no auditório do Hospital Pediátrico,
o 30.º Curso de Pediatria Ambula-
tória. As sessões de trabalho 
começam às 9h30 e abordam te-
mas como “As ‘Novas’” Curvas de
Crescimento”, “A Consulta de enfer-
magem na vigilância de Saúde” e
“Noções fundamentais de 
saúde oral em Pediatria”, 
entre outros.

“Inimigas” no 
Pólo II da ESEC

Os alunos do 2.º Curso de 
Teatro e Educação da Escola 
Superior de Educação de Coimbra
apresentam hoje, às 21h30, nas 
instalações do Pólo II da ESEC, 
na Rua Luís de Camões, o espectá-
culo “Inimigas”, construído a
partir da peça “Class Enemy”, 
de Niguel Williams. 

Campo de Férias contra
a obesidade infantil

Cerca de 30 crianças, entre 
os 6 e os 10 anos, seguidas 
na Consulta de Obesidade Infantil
do Centro de Saúde de Eiras, pros-
seguem hoje, às 9h00, na Escola
Superior Agrária de Coimbra
(ESAC), as férias saudáveis. A inicia-
tiva “Escola de Verão – Exercício,
Alimentação Saúde” compreende
um programa com várias activida-
des onde se destaca o encontro
com Carlos Fiolhais e o festejo 
do solstício de Verão.

Doutoramento em
Ciências e Tecnologias
da Informação

Na Sala dos Capelos da Universi-
dade de Coimbra realiza-se hoje às
14h30, a prova de doutoramento do
Programa de Doutoramento em
Ciências e Tecnologias da Informa-
ção de Bruno Miguel Direito 
Pereira Leitão.

Lembrar Machado
de Assis

A Alma Azul assinala o aniversário
do nascimento de Machado de As-
sis hoje, às 18h00, na Galeria Santa
Clara. Além de uma tertúlia sobre a
vida e obra de Machado de Assis
haverá uma leitura completa do
conto “A Igreja do Diabo”, o último
projecto de Manoel de Oliveria para
o cinema (ainda em produção). 

Curso de Pediatria 
Ambulatória 

A Associação de Saúde Infantil de
Coimbra dinamiza hoje e amanhã,
no auditório do Hospital Pediátrico,
o 30.º Curso de Pediatria Ambula-
tória. A sessão de abertura, às 12h45,
é precedida da apresentação do
tema “Compreender o Tratamento
da Diabetes”.

Baixa recebe Verão
com “Noite Branca” musical
A Baixa de Coimbra dá hoje as boas-vindas ao Verão, entre as 19h00
e as 24h00, com a animação de 16 Dj’s conimbricenses na Rua da
Sofia, Largo da Portagem, Arco de Almedina, Praça 8 de Maio e
Praça do Comércio, onde o comércio abre portas à noite. É mais
uma “Noite Branca”, organizada pela Agência para a Promoção da
Baixa de Coimbra, ao som dos sets de 42NA, Afonso Macedo, An-
toine Pimentel, António Manuel, Carla Gonçalves, Dr. Jack, Golpe de
Estado, Kscene, Miss Honey White, Mr. Pine3, N. Padi, Noir, Nuno
A’Vila, O Gata Tetsno, Pedro Chau e The Beat Boyz.


