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Peditório da Cáritas
Até domingo decorre o peditório
público da Cáritas. Este ano o
tema da campanha da Cáritas de
Coimbra é “Quanto vale uma
moeda para quem precisa”.

tome nota
HOJE EM COIMBRA
Recital de canto
e piano na
Biblioteca Joanina
A Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra acolhe hoje, às
21h30, um recital com o tenor José
de Eça e o pianista Tiago Nunes.
Trata-se do primeiro espectáculo
do II Ciclo de Concertos de Coimbra (CCC), que vai prolongar-se
até Julho. O evento é organizado
por jovens artistas e estudantes
universitários. As receitas revertem para a Associação de Defesa
e Apoio à Vida e Liga dos Amigos
dos Hospitais da Universidade
de Coimbra.

Simpósio de Direito
à Habitação
Na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC) realiza-se hoje, a partir das 10h00, o
simpósio “Housing Law Research
Network /2nd Annual Housing
Law Symposium: Human Rights,
Housing and Dispute Resolution”
(2.º Simpósio Anual de Direito à
Habitação – Direitos Humanos,
Habitação e Resolução de Conflitos), que conta com intervenções
de especialistas provenientes de
vários países, nomeadamente da
Bélgica, Brasil, Canadá, Espanha,
Inglaterra e Israel. A iniciativa é
promovida pelo Ius Gentium Conimbrigae – Centro de Direitos
Humanos da FDUC.

Instituto Jurídico
promove colóquio
O Instituto Jurídico da Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra promove
hoje, às 17h00, no Hotel Quinta das
Lágrimas, o colóquio “Direito e Comunicação Social: Problemas e De-

“À mesa com a ficção de José
Saramago” na Casa da Escrita

Homenagem a
Fontes Baganha

Ana Paula Arnaut (foto) profere hoje, às 20h00, na Casa da Escrita, na
Rua Dr. João Jacinto, uma conferência sobre o tema “À mesa com a ficção de José Saramago: casa onde não há pão, todos ralham (quase)
sempre com razão”. Após a conferência, de acesso livre, haverá um jantar
temático, na sala de jantar da Casa da Escrita (que foi residência da família do poeta e ensaísta João José Cochofel), “intercalado com apontamentos cénicos com recurso a excertos do ‘Memorial do Convento’”,
pela da Viv’Arte, cuja participação implica inscrição prévia (15 euros). A
conferência inaugura a terceira edição de “Sabores da
Escrita”, ciclo de sessões promovidas pela Câmara de
Coimbra em parceria com os
Serviços de Acção Social e a
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que
«alia a escrita à mesa, promovendo encontros literários em
torno de jantares temáticos
que unem figuras das letras à
gastronomia tradicional portuguesa, percorrendo as rotas
dos sabores e saberes que os
textos nos oferecem, zelando
pelas boas tradições literárias
e culinárias».

A Delegação de Coimbra da Fundação Portuguesa do Pulmão presta
hoje, às 18h00, na sua sede na Rua
Castro Matoso, n.º 17, homenagem
(póstuma) a Manuel Fontes Baganha, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra. A cerimónia, que decorre na Sala de Conferências, é
presidida por Teles Araújo, presidente da Fundação Portuguesa do
Pulmão, e inclui o descerramento
de uma fotografia.

safios”. António Lobo Xavier, José
Miguel Júdice, Afonso Camões, David Dinis, Miguel Poiares Maduro,
Daniel Proença de Carvalho, João
Calvão da Silva e Vital Moreira debatem as relações entre os media
e o Direito e o financiamento dos
meios de comunicação social.

Competição de
Engenharia na UC
A fase local da Competição de Engenharia Europeia do BEST (Board
of European Students of Technology), decorre de hoje (17h00) a domingo, no Departamento de Física
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
(FCTUC). A edição deste ano tem
como tema o meio ambiente e
conta com o apoio da Quercus.

No âmbito da 5.ª edição da pós-graduação em gestão Turística e Hoteleira decorre hoje às 12h30, no restaurante da Escola de Hotelaria e
Turismo de Coimbra, a 10.ª sessão
de Conversas à Mesa. O almoço debate sobre o tema “Turismo Industrial” tem a participação de Alexandra Alves e de Catarina Fernandes.

“A Engrenagem
do Terror..:”

Hoje, às 9h15, António Piedade
apresenta o seu mais recente livro
“Diálogos com Ciência” aos alunos
do 4.º Ano do 1.º Jardim Escola
João de Deus. A sessão é aberta a
todos os interessados.

Na Galeria Santa Clara realiza-se
hoje, às 21h30, a sessão pública de
apresentação do livro “A Engrenagem do Terror – De Bagdade a Paris” (Editora Deriva). O evento, promovido pelo Colectivo de Solidariedade Internacionalista, conta com
as presenças de Teresa Cravo (investigadora do CES), Luís Catarino
(Deriva/Le Monde Diplomatique) e
Jorge Martins (moderador).

No auditório do Exploratório –
Centro Ciência Viva de Coimbra, no
Parque Verde do Mondego, realizase hoje, às 18h00, uma sessão das
“Lojas de Saber”, sob orientação de
Joaquim J. Sousa Dinis (juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça jubilado), que aborda o tema
“Para além da beca”.

Aforismos de
Vicente Sanches
AAlma Azul dedica o seu “Em
Nome da Beira – Património Cultural”, de Fevereiro e Junho de 2016,
ao dramaturgo Vicente Sanches.
Deste modo apresenta hoje, entre
as 18h00 e as 19h00, na sua Livraria, na Galeria Santa Clara, um trabalho sobre “17 Aforismos” de Vicente Sanches, editados em 2009.

Conversas à Mesa

“Diálogos
com Ciência”

“Lojas de Saber”
no Exploratório

Centro de Congressos, Pólo HUC, o
10.º Curso de Audiovestibulogia. Serão abordadas múltiplas temáticas
essencialmente na área pediátrica.

10.º Curso de
Audiovestibulogia
O Serviço de Otorrinolaringologia
do Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra e a Faculdade de Medicina organizam hoje e amanhã, no

Animação cultural
no Pediátrico
Alunos da Escola Secundária Infanta D. Maria promovem hoje, às
14h30, no Hospital Pediátrico, o
evento “Animação Cultural no Hospital Pediátrico de Coimbra”, que
visa proporcionar aos jovens pacientes da ala de doenças oncológicas momentos de boa disposição
com hora do Conto, música, teatro.
Iniciativa da Biblioteca e Serviços
de Psicologia e Orientação/ Educação Especial da escola, conta com o
envolvimento do grupo de teatro,
dos alunos do 7.º ano, do 10.º I e 11.F.
Serão doados materiais ao HP.

Circo Atlas no
Vale das Flores
O Circo Atlas está em Coimbra
(Vale das Flores, junto ao quartel
dos Bombeiros Sapadores) para
proporcionar três dias de espectáculos dedicados às famílias. O programa hoje propõe sessão às 21h30.
Amanhã, os espectáculos são às
16h30 e 21h30. “Galaxy – A Incrível
Mulher Laser” e o “Show Auto-robot Transformer” são algumas das
atracções do espectáculo.

