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Coimbra · Saúde
Coimbra recebe Congresso Anual da Sociedade Europeia de Investigação Clínica
por Notícias de Coimbra
Maio 2, 2019
Decorre em Coimbra, de 22 a 24 de maio, o 53.º Congresso Anual da Sociedade Europeia de
Investigação Clínica (ESCI), organizado por investigadores do Centro de Neurociências e Biologia
Celular (CNC) da Universidade de Coimbra (UC).
PDT3 19SETEMBRO2016; PDT2 19JULHO 2016; PDT1- 2016 MAIO 02; - ANTÓNIO PINTO, BlueClinical;
LUZ11-CDU; Fotografia de Ensaios Clinicos; Paciente P13
"Os Relógios do Metabolismo e Doença" é o mote deste encontro, organizado por Catarina Oliveira e
Paulo Oliveira, investigadores do CNC. O 53.º Congresso Anual da ESCI conta com convidados de
renome, não só no estudo da relação dos relógios biológicos com o funcionamento do nosso
organismo, mas também em áreas biomédicas de elevado impacto, como cardiologia, metabolismo,
imunologia e envelhecimento.
Durante três dias, os participantes terão possibilidade de usufruir de simpósios, cursos técnicos,
palestras e sessões de pósteres, entre outros eventos sociais, que terão lugar nos Hotéis Vila Galé e
Dona Inês.
Este é o segundo encontro da ESCI em Portugal - após a realização da 47.ª edição do evento, em
Albufeira, em 2013. Fundada em 1967, a Sociedade Europeia de Investigação Clínica pretende ser um
fórum de discussão e debate entre cientistas e clínicos em toda a Europa.
"Esta é uma oportunidade única para clínicos e cientistas se poderem juntar e falarem numa
linguagem comum, promovendo interações que permitam que a investigação mais fundamental possa
cada vez mais ter uma vertente de aplicação clínica", refere Paulo Oliveira, organizador e vicepresidente da ESCI.
"De facto, não há muitos congressos com esta natureza e Portugal tem a sorte de receber agora o
segundo congresso da ESCI organizado no nosso País, e justamente em Coimbra, uma cidade com
uma elevada tradição na investigação biomédica", conclui.
As inscrições para o encontro estão abertas até à data do evento, através do site www.esci2019.com.
Os passes de 1 dia encontram-se disponíveis desde ontem, tendo um preço mais reduzido até 15 de
maio.
email
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Coimbra recebe congresso da Sociedade
Europeia de Investigação Clínica
111 Coimbra recebe, de
22 a 24 de maio, o 53.º Congresso Anual da Sociedade
Europeia de Investigação
Clínica (ESCI), organizado
pelo Centro de Neurociências e Biologia Celular
(CNC) da Universidade de
Coimbra (UC).
“Os Relógios do Metabolismo e Doença” é o mote
deste encontro, organizado por Catarina Oliveira e
Paulo Oliveira, investigadores do CNC. O 53.º Congresso Anual da ESCI conta

com convidados de renome, não só no estudo da relação dos relógios biológicos com o funcionamento
do nosso organismo, mas
também em áreas biomédicas de elevado impacto,
como cardiologia, metabolismo, imunologia e envelhecimento.
Durante três dias, decorrem simpósios, cursos técnicos, palestras e sessões
de pósteres, entre outros
eventos sociais, nos Hotéis
Vila Galé e Dona Inês.

Este é o segundo encontro da ESCI em Portugal
– após a 47.ª edição, em
Albufeira, em 2013. Fundada em 1967, a Sociedade
Europeia de Investigação
Clínica pretende ser um fórum de discussão e debate
entre cientistas e clínicos
em toda a Europa. “Esta é
uma oportunidade única
para clínicos e cientistas se
poderem juntar e falarem
numa linguagem comum,
promovendo interações
que permitam que a inves-

tigação mais fundamental
possa cada vez mais ter
uma vertente de aplicação
clínica”, refere Paulo Oliveira, organizador e vicepresidente da ESCI. “De
facto, não há muitos congressos com esta natureza
e Portugal tem a sorte de
receber agora o segundo
congresso da ESCI organizado no nosso País, e justamente em Coimbra, uma
cidade com uma elevada
tradição na investigação
biomédica”, conclui.
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Coimbra vai receber, de 22 a 24 de maio, nos hotéis Vila Galé e Dona Inês.o 53.º Congresso Anual da
Sociedade Europeia de Investigação Clínica (ESCI), evento organizado por investigadores do Centro de
Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de Coimbra (UC) que vai juntar na cidade
cientistas e clínicos de toda a Europa.
Com o tema "Os Relógios do Metabolismo e Doença", este congresso conta com convidados de
renome, não só no estudo da relação dos relógios biológicos com o funcionamento do organismo, mas
também em áreas biomédicas de elevado impacto, como cardiologia, metabolismo, imunologia e
envelhecimento. "Durante três dias, os participantes terão possibilidade de usufruir de simpósios,
cursos técnicos, palestras e sessões de pósteres, entre outros eventos sociais", realçam os
promotores.
Este é o segundo encontro da ESCI em Portugal - após a realização da 47.ª edição do evento, em
Albufeira, em 2013. Fundada em 1967, a Sociedade Europeia de Investigação Clínica pretende ser um
fórum de discussão e debate entre cientistas e clínicos em toda a Europa. "Esta é uma oportunidade
única para clínicos e cientistas se poderem juntar e falarem numa linguagem comum, promovendo
interações que permitam que a investigação mais fundamental possa cada vez mais ter uma vertente
de aplicação clínica", refere Paulo Oliveira, organizador e vice-presidente da ESCI. "De facto, não há
muitos congressos com esta natureza e Portugal tem a sorte de receber agora o segundo congresso
da ESCI organizado no nosso País, e justamente em Coimbra, uma cidade com uma elevada tradição
na investigação biomédica", conclui.
As inscrições para o encontro estão abertas até à data do evento, através do site www.esci2019.com.
DigitalRM
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De 22 a 24 de maio

Congresso vai juntar cientistas e clínicos
de toda a Europa em Coimbra
Coimbra vai receber, de
22 a 24 de maio, nos
hotéis Vila Galé e Dona
Inês.o 53.° Congresso
Anual da Sociedade Europeia de Investigação
Clínica (ESCI), evento
organizado por investigadores do Centro de
Neurociências e Biologia
Celular (CNC) da Universidade de Coimbra (UC)

que vai juntar na cidade
cientistas e clínicos de
toda a Europa.
Com o tema "Os Relógios do Metabolismo e
Doença", este congresso
conta com convidados de
renome, não só no estudo
da relação dos relógios
biológicos com o funcionamento do organismo, mas
também em áreas biomé-

dicas de elevado impacto,
como cardiologia, metabolismo, imunologia e envelhecimento. "Durante três
dias, os participantes terão
possibilidade de usufruir
de simpósios, cursos técnicos, palestras e sessões
de pósteres, entre outros
eventos sociais", realçam
os promotores.
Este é o segundo en-

contro da ESÇI em Portugal — após a realização da
47.' edição do evento, em
Albufeira, em 2013. Fundada em 1967, a Sociedade
Europeia de Investigação
Clínica pretende ser um fórum de discussão e debate
entre cientistas e clínicos
em toda a Europa. "Esta
é uma oportunidade única
para clínicos e cientistas se

poderem juntar e falarem
numa linguagem comum,
promovendo interações
que permitam que a investigação mais fundamental
possa cada vez mais ter
uma vertente de aplicação clínica", refere Paulo
Oliveira, organizador e
vice-presidente da ESCI.
"De facto, não há muitos
congressos com esta natu-

reza e Portugal tem a sorte
de receber agora o segundo
congresso da ESCI organizado no nosso país, e justamente em Coimbra, uma
cidade com uma elevada
tradição na investigação
biomédica", conclui.
As inscrições para o
encontro estão abertas até
à data do evento, através do
site www.esci2019.com.
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Coimbra recebe
congresso anual
da Sociedade
Europeia de
Investigação
Clínica
111 Coimbra recebe
amanhã o 53.º Congresso
Anual da Sociedade Europeia de Investigação Clínica (ESCI). O evento é organizado por investigadores
do Centro de Neurociências e Biologia Celular da
Universidade de Coimbra.
Para esta edição, o tema é
“Os relógios do metabolismo e doença”. Durante
três dias, os participantes
vão ter a possibilidade
de usufruir de simpósios,
cursos técnicos, palestras
e sessões de pósteres, entre outros eventos sociais,
que vão decorrer nos Hotéis Vila Galé e Dona Inês.
Este é o segundo encontro
da ESCI em Portugal, sendo que o primeiro foi em
2013, em Albufeira.
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Ilustrações de Ana Sofia Esteves
A exposição de ilustrações de Ana Sofia Esteves, criadas em residência artística na Casa das Artes com o músico Luís Vicente pode ser visitada até
sexta-feira, das 15h00 às 18h00.

HOJE EM COIMBRA
PITCH BOOTCAMP X

ISEC
9h00
O Pitch Bootcamp X é um acelerador de carreiras intensivo de 1 dia
que reúne estudantes e recém-graduados com algumas empresas do
mundo e que hoje começa, a partir
das 9h00, no ISEC.

V ENCONTRO
AGROECOLÓGICO

Escola Superior Agrária
9h00
A Escola Superior Agrária (ESAC)
do Politécnico de Coimbra é anfitriã
do V Encontro Agroecológico, que
se realiza hoje e amanhã, a partir
das 9h00. O evento é co-organizado pela ESAC e pela AGROBIO –
Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, estando a abertura a
cargo de Miguel Freitas, secretário
de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural. . A entrada é gratuita.

MERCADINHO VOLTAR
ÀS ORIGENS

Escola de Hotelaria
9h30
No Dia Internacional da Biodiversidade, que hoje se assinala, a Escola
de Hotelaria e Turismo de Coimbra
vai realizar o evento DNAgricultura –
Mercadinho Voltar às Origens, a partir das 9h30, assinalando a celebração do Dia Nacional da Agricultura.

Nacional da Microscopia, promovido
pela Plataforma Portuguesa de Bioimagem. Esta iniciativa visa mostrar
a microscopia ao público escolar.

No âmbito do mês do coração, a
Farmácia Luciano e Matos oferece
uma avaliação de risco cardiovascular, hoje, das 10H00 às 18H00,
para rastrear a população local.

DIA NACIONAL
DE MICROSCOPIA

Centro de Neurociências
10h00
O Centro de Neurociências e Biologia
Celular (CNC) participa hoje nas comemorações do MICRODia - 1º Dia

uma audição dos alunos do Conservatório de Música de Coimbra, a
partir das 17h00, que inclui peças
interpretadas pelos alunos no órgão de tubos setecentista da igreja,
acompanhado ao violino, trompete
e flauta transversal. A igreja localizase no Colégio da Sapiência, Rua de
Sobre Ribas (entrada junto à Torre
de Anto) e a entrada é livre.

ARTE, DESIGN,
E GASTRONOMIA

ESEC
14h30
Hoje às 14h30 realiza-se no auditório da Escola Superior de Educação
de Coimbra (ESEC), a palestra “Arte,
Design, Cutelaria e Gastronomia”. O
objectivo desta palestra é proporcionar uma aproximação entre a
arte e o design, da gastronomia.

VIOLÊNCIA E
SINISTRALIDADE
NOS JOVENS

ESAC
14h30
“Violência e sinistralidade nos jovens de Coimbra associada a consumos de álcool e drogas” é o tema
da conferência proferida por Rui de
Moura, comandante da PSP de
Coimbra, hoje, às 14h30, no auditório H1 da ESAC.

“TECNOLOGIA NO
DESPORTO” EM DEBATE

Auditório Rui de Alarcão
14h30
Hoje a partir das 14h30, no auditório Rui de Alarcão da Faculdade de
Ciências do Desporto e Educação
Física, realiza-se o debate “Tecnologia no Desporto”.

AVALIAÇÃO DE RISCO
CARDIOVASCULAR

Farmácia Luciano e Matos
10h00

tome nota

DOUTORAMENTO

Sala dos Capelos
15h00
Margarida Manuel Barroso Costa
Andrade presta hoje provas de doutoramento com a tese intitulada
"Da Admissibilidade da Alienação
em Garantia no Direito Português".
A sessão está marcada para as
15h00 na Sala dos Capelos.

AUDIÇÃO MUSICAL

Igreja da Misericórdia
17h00
A Igreja da Misericórdia acolhe hoje

CONGRESSO DE
INVESTIGAÇÃO CLÍNICA

Hotel Vila Galé
18h00

Convento São Francisco 21h30

Concerto comemorativo
do Dia da Brigada
de Intervenção
A Brigada de Intervenção (BrigInt) promove hoje o concerto
comemorativo das celebrações
do Dia da BrigInt com a participação da Orquestra Ligeira do
Exército. Trata-se de um momento aberto à cidade e à sua
comunidade, «de forma a criar
uma oportunidade que contribua para estreitar o convívio em
Coimbra, entre as entidades promotoras do concerto, seus actores e a população», anunciam os
promotores da iniciativa. O concerto vai decorrer no grande au-

ditório do Convento São Francisco, onde se prevê um momento de cultura voltado para a
região, em que «a Orquestra Ligeira irá atuar com um coro de
referência da cidade, Coro Alma
de Coimbra, numa simbiose em
que a arte vai florescer e Coimbra vai cintilar». Executando
composições de música ligeira, a
Orquestra Ligeira do Exército é
considerada uma verdadeira
"embaixadora” do exército junto
da sociedade. O concerto vai
realizar-se a partir das 21h30.

Risco e violência no idoso
Junta dos Olivais 14h30 A sessão "Vulnerabilidade, Risco
e Violência Doméstica no idoso" vai decorrer hoje, às 14h30, no auditório da Junta de de Santo António dos Olivais. Serviços de apoio,
direitos e deveres, reconhecer os maus tratos são temas a abordar
nesta sessão por Cristina Crespo, Bárbara Fernandes, Beatriz Tato
e Cristiana Bizarro da UCC de Celas. A entrada é gratuita.

Faculdade de Letras da UC 18h00
Aula aberta
“Le bonheur
par la lecture”
A aula aberta “Le bonheur par la
lecture” realiza-se hoje, pelas
14h00, na sala 10 da Faculdade
Letras.. A sessão vai contar com
a participação de Cristina Ro-

balo Cordeiro e João Domingues. No final da sessão, serão
ainda divulgados os vencedores
do Concurso "Lire de près le roman tel qu'il est" e entregues os
prémios. O concurso foi patrocinado pela Alliance Française de
Coimbra e pela Associação Portuguesa de Estudos Franceses.

O 53.º Congresso Anual da Sociedade
Europeia de Investigação Clínica
(ESCI), organizado por investigadores
do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) realiza-se a partir
de hoje e até sexta-feira. “Os Relógios
do Metabolismo e Doença”é o mote
deste encontro, organizado por Catarina Oliveira e Paulo Oliveira. A sessão de abertura é às 18h00 de hoje.

INFRAESTRUTURAS
FERROVIÁRIAS

ISEC
19h00
O ISEC realiza o seminário intitulado “Constituição, Monitorização e
Reabilitação de Infraestruturas Ferroviárias”. O encontro tem início às
19h00 no anfiteatro A1 do departamento de Engenharia Civil. A entrada é livre.

SESSÕES DO CARVÃO

Casa das Caldeiras
20h30
“La Battaglia di Algeri” (‘A Batalha
de Argel’) é o título do filme que
hoje vai ser projecto no âmbito das
Sessões do Carvão - O Cinema Falado, a partir das 20h30 na Casa das
Caldeiras. No final do filme vai haver uma conversa pós-filme com
Érica Faleiro Rodrigues.

NOITE DE GUITARRADAS

Liquidâmbar
21h30
No âmbito XVI Mês do Fado, a Secção de Fado da Associação Académica Académica de Coimbra organiza hoje, às 21h30, uma Noite de
Guitarradas..
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Congresso Anual da Sociedade Europeia de Investigação Clínica
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A partir de hoje e até sexta-feira, Coimbra recebe o Congresso Anual da Sociedade Europeia de
Investigação Clínica, um encontro que acontece há 53 anos e que reúne cientistas, clínicos e
investigadores de toda a Europa. Esta é a segunda vez que Portugal organiza o evento, depois de
Albufeira em 2013. Este ano o tema do encontro é os relógios do metabolismo e da doença.
Comentários de Catarina Resende Oliveira, investigadora.
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