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HOJE EM COIMBRA

Tempo de Leitura 
na Livraria 
Alma Azul

A Alma Azul continua a divul-
gação de textos literários rele-
vantes, no seu programa
Tempo de Leitura. A sessão de
hoje é dedicada ao Sermão de
Santo António, do Padre An-
tónio Vieira, e realiza-se das
17h00 às 19h00, na Livraria
Alma Azul da Galeria Santa
Clara.

Educação para
a Cidadania

Hermano Carmo, professor
catedrático do Instituto Supe-
rior de Ciências Sociais e Políti-
cas da Universidade de Lisboa,
profere hoje às 17h30, na dele-
gação da Universidade Aberta,
uma conferência que se se-
guirá à apresentação do seu
mais recente livro “Educação
para a Cidadania no Séc. XXI”,
da Escolar Editora. A apresen-
tação do livro está a cargo de
João Caetano. A entrada é livre.

Empreendedorismo
turístico em debate

No auditório do Conservató-
rio de Música de Coimbra rea-
lizam-se hoje entre as 9h30 e
as 17h30, as III Jornadas de
Empreendedorismo Turístico.
Após a sessão de abertura tem
lugar a apresentação do tema
“A atitude como motor do em-
preendedorismo”, por Rui Pe-
reira, com debate a ser mode-
rado por André Sardet. Trata-
se de uma iniciativa da Escola
de Hotelaria e Turismo de
Coimbra.

Sessão pública
sobre a situação 
na Grécia

Tendo em conta a actual si-
tuação política internacional e
a evolução dos acontecimen-
tos, a Coordenadora Distrital
de Coimbra do Bloco de Es-
querda (BE) promove, hoje às
21h30, no Museu de Santa
Clara-a-Velha, uma sessão
pública intitulada “Grécia –
Democracia contra Austeri-
dade”. No encontro partici-
pam Marisa Matias (eurode-
putada do BE) e José Manuel
Pureza (dirigente do BE).

Rui Rio 
em Coimbra

Hoje, pelas 18h30, na Sala
Aqua do Hotel Quinta das Lá-
grimas, realiza-se a sessão de
apresentação do livro “Rui
Rio – de corpo inteiro” (edição
Porto Editora), da autoria de
Mário Jorge Carvalho. A ses-
são conta com a presença de
Rui Rio, e a apresentação da
obra está a cargo de Paulo
Mota Pinto.

Apoiar ideias
de negócio

O Cearte – Centro de For-
mação Profissional do Arte-
sanato, a Câmara Municipal
de Coimbra e a Obra de
Promoção Social do Dis-
trito de Coimbra, no âmbito
do programa CLDS+ - Con-
trato Local de Desenvolvi-
mento Social, têm em curso
um projecto de empreende-
dorismo social, que tem
como objectivo apoiar, gra-
tuitamente, pessoas com
ideias de negócios. Neste
sentido, hoje a partir das
9h30, decorre, na sede do
Cearte, uma sessão de in-
formação e divulgação
aberta a todos os cidadãos
que desejem criar o próprio
negócio.

Cáritas de Coimbra
promove
recolha de Bens

A Cáritas Diocesana de Coim-
bra, pelo contexto social que o
país vive, tem tentado respon-
der aos inúmeros pedidos de
apoio que recebe. Nesse sen-
tido, para este ano estão pre-
vistas 4 grandes campanhas
de recolha de bens, sendo que
a primeira é tem lugar hoje. As
lojas Pingo Doce da Baixa de
Coimbra e da Portela vão re-
ceber esta iniciativa de reco-
lha de alimentos e produtos
de higiene. Os bens angaria-
dos irão beneficiar famílias
em situação de fragilidade
económica apoiadas pelo
Centro de Apoio Social (CAS).

Semana Cultural 
do Colégio Rainha 
Santa Isabel

No auditório Ana Maria Ja-
vouhey no Colégio Rainha
Santa Isabel prosseguem hoje
as audições musicais que
marcam o início das activida-
des da Semana Cultural do es-
tabelecimento de ensino.
Deste modo às 17h30, come-
çam as audições de piano, ba-
teria, percussão, guitarra e
canto dos alunos do 3.º ciclo e
secundário. Entrada livre.

Nova 
pós-graduação em
gestão financeira

No Lounge do ISCAC – Insti-
tuto Superior de Contabili-
dade e Administração de
Coimbra é hoje apresentada,
às 18h00, a pós--graduação
em Gestão Financeira Autár-
quica. Uma iniciativa da
Coimbra Business School.

Exposição de
Luís Miguel Pereira

Na Galeria de Arte e Centro de
Mutualismo de A Previdência
Portuguesa, na Rua Dr. Ma-
nuel Rodrigues, n.º 5, realiza-
-se hoje às 18h30, a inaugura-
ção da exposição de pintura
“A Partitura do silêncio ou a
Harmonia do Sonho”, da au-
toria de Luís Miguel Pereira.

Congresso
internacional
de feridas

No Pólo B da Escola Superior
de Enfermagem de Coimbra,
em S. Martinho do Bispo,
prossegue hoje o III Con-
gresso Internacional de Feri-
das. Os trabalhos arrancam às
9h30, com a conferência “A
importância da nutrição na
prevenção de feridas”.

Assembleia-geral 
dos Camponeses 
do Mondego

O Grupo Folclórico Campo-
neses do Mondego reúne-se
hoje às 21h30, na sua sede, em
Ribeira de Frades, em assem-
bleia-geral. Da ordem de tra-
balhos consta a apresentação
e votação do relatório e con-
tas do Ano 2014 e a eleição
dos novos corpos gerentes.

Doutoramentos
na Universidade

Na Sala dos Capelos da Uni-
versidade de Coimbra realiza-
se hoje às 15h00, a prova de
doutoramento em Ciências da
Saúde (pré-Bolonha), ramo de
Ciências Biomédicas de Ana
Maria da Conceição Ferreira.
Na mesma sala, mas às
10h00, tem lugar a prova de
doutoramento em Estudos
Contemporâneos de Sidélia
Santos Teixeira.

tome nota 
“Jibóia + Sequin” trazem
“Beijing” ao Salão Brazil
A programação musical do Salão Brazil, no Largo do
Poço, na Baixa de Coimbra, propõe hoje às 22h30, o con-
certo de “Jibóia” + Sequin”, com curadoria de
Lovers&Lollypops. «Sequin é o projecto a solo de Ana
Miró, cuja voz reconhecemos pela sua colaboração com
Oscar Silva em Jibóia. O projecto nasceu no início de
2013, dando-se a conhecer em Maio, com o lançamento
de Beijing, tema que tem inundado as rádios nacionais»,
explica o JACC – Jazz ao Centro Clube. Óscar Silva,
oriundo da Bobadela dá corpo a “Jibóia”, o seu projecto a
solo, depois da passagem por bandas como Suchi Rukara,
Adorno e I Had Plans. Bilhetes a 5 euros.


