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Novo volume da Revista Via Latina
O volume 12 da Série VI revista
Via Latina é apresentado hoje
às 19h00, na Casa das Artes
Bissaya Barreto, na Avenida Sá da
Bandeira.

tome nota
HOJE EM COIMBRA
Romance de Eurico
Machado Costa
O livro “A Princesa do Mondego”,
romance de Eurico Machado
Costa, é divulgado hoje, às 18h30,
no anfiteatro III da Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra (FLUC). Prefaciado pela docente da FLUC Cristina Robalo
Cordeiro, a obra retrata a sociedade coimbrã de finais do século
XIX. A apresentação do livro é
efectuada por Nuno Rosmaninho,
docente que fez a sua tese de doutoramento sobre a velha Alta desaparecida. A cerimónia conta com a
actuação do Orfeon Académico de
Coimbra. Com cerca de 500 páginas, a obra tem a chancela da
Chiado Editora.

PSP promove concerto solidário
a favor da Cáritas de Coimbra
As comemorações do 137.º aniversário do Comando Distrital da Polícia
de Segurança Pública de Coimbra encerram hoje às 21h30, com um
concerto de solidariedade, no auditório do Conservatório de Música de
Coimbra. O programa das comemorações começou a 19 de Abril, integrou diversas actividades e fecha com chave de ouro com espectáculo
solidário a favor da Cáritas Diocesana de Coimbra que conta, além da
presença da Banda Sinfónica da PSP (dirigida pelo maestro comissário
Ferreira Brito), com a actuação do cantor conimbricense André Sardet
(como convidado) que interpretará seis temas do seu reportório. Recorde-se que até amanhã e ainda no âmbito do programa das comemorações a PSP tem patente no centro comercial Dolce Vita, uma exposição de meios policiais, que visa mostrar à população a evolução
dos meios que a força policial tem ao dispor para apoiar a população
em geral.

ESEnfC promove
Semana Internacional
A Escola Superior de Enfermagem
de Coimbra (ESEnfC) promove até
amanhã a Semana Internacional,
no Pólo A, em Celas, subordinada
ao tema “Internacionalização, Mobilidade e Cidadania”. Do programa do encontro destacam-se
hoje as actividades do Dia Internacional, que começa às 9h00, com
uma visita de alunos ao Centro de
Simulação de Práticas Clínicas da
escola.

Centenário do
Fundador de Taizé
Tem lugar hoje às 21h30, na Igreja
da Sé Velha uma oração com Cânticos de Taizé, para assinalar o centenário do nascimento do Ir. Roger
Schutz, fundador da Comunidade
Ecuménica de Taizé que ocorre dia
12 de Maio.

O livro “Gastronomia e Vinhos – do
turismo de experiência à experiência pelo turismo”, coordenado pelos
professores Norberto Santos e Fernanda Cravidão é divulgado hoje às
18h00, na Casa da Escrita, na Rua
Dr. João Jacinto, n.º 8. A obra, com
chancela da MinervaCoimbra, é
apresentada por Jorge Sampaio,
presidente da Rota dos Vinhos de
Portugal, da Associação da Rota da
Bairrada e vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia.

Numa parceria entre a Escola Superior de Educação de Coimbra
(ESEC) e a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC) os alunos da licenciatura em Turismo
promovem hoje, a partir das 15h30,
na EHTC, o “Evento Gastronómico:
ESEC na Rota dos Sabores”.

os aspectos essenciais do ciclo de
vida dos óleos lubrificantes são alguns dos temas em debate no
“workshop” intitulado “Os óleos lubrificantes: Do novo ao usado… Do
usado ao novo”, que se realiza hoje,
às 14h15, no anfiteatro do Departamento de Engenharia Química
(DEQ) da Universidade de Coimbra
(UC), no Polo II. A iniciativa é promovida no âmbito das actividades
do Centro de Investigação em Engenharia dos Processos Químicos e
dos Produtos da Floresta
(CIEPQPF) e da Associação para o
Desenvolvimento de Engenharia
Química (PRODEQ).

Palestra na ESAC

AMANHÃ EM COIMBRA

No âmbito do ciclo de palestras intitulado “As Ciências Biológicas
para além da História Natural” promovida pela ESAC – Escola Superior Agrária de Coimbra realiza-se
hoje às 17h00, na Sala B2.031da
ESAC a conferência “Etnologia, Etnoecologia e Etnopedologia”. O
orador é Heitor de Oliveira Braga.

“O Nascimento
de Orfeu”

Evento gastronómico

“As Repúblicas
como Património”

Aniversário do
Café Santa Cruz

Doutoramentos
na Universidade

O programa do 92.º aniversário do
Café Santa Cruz propõe hoje, às
22h00, um espectáculo com o
Combo de Jazz do Conservatório
de Música de Coimbra . Entretanto,
das 16h00 às 17h00, tem lugar uma
sessão “Audio-café – Instalação Sonora”, uma criação da Casa da Esquina.

Na Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra realiza-se hoje às
10h30, a prova de doutoramento
em Turismo Lazer e Cultura de Liliana Rosa Dias Figueiredo Almeida
Moreira. Na mesma sala, mas às
15h00, tem lugar a prova de doutoramento em Letras de Ricardo
Jorge Lopes Fernandes. Entretanto,
também às 15h00, mas na Sala José
Anastácio da Cunha, no Edifício das
Matemática, decorre a prova de
doutoramento do Programa InterUniversitário de Doutoramento em
psicologia de Maryse de Melo Guedes.

Lurdes Breda fala
com estudantes
Gastronomia
e Vinhos

Silva e João Ferreira (moderação)
vão conversar sobre as questões do
ruído e da animação nocturnos, a
propósito do documento colocado
em discussão pública pelo CPC.

No âmbito do projecto Leituras à
Medida, inserido no Programa Todos Juntos Podemos Ler, uma iniciativa conjunta da Rede de Bibliotecas Escolares, Plano Nacional de
Leitura e da Direcção de Serviços
da Educação Especial e Apoios Socioeducativos, o Agrupamento de
Escolas Coimbra Centro recebe
hoje às 10h30, na Biblioteca Miguel Torga, da Escola Básica Poeta
Manuel da Silva Gaio, a escritora
Lurdes Breda. No encontro participam alunos do 5.º e 7.º ano de
escolaridade.

Segurança na noite
é tema de debate
O movimento cívico Cidadãos por
Coimbra (CPC) promove hoje às
18h00, no Café Santa Cruz, na Praça
8 de Maio, um debate sobre as
questões do Ruído e da Segurança
na noite de Coimbra. Alice Santiago
Faria, Bruno Matias, Francisco Carvalho Rosa, Raimundo Mendes da

A Casa da Esquina promove hoje às
16h30, no pátio do Museu Nacional
de Machado de Castro, a conversa
“As Repúblicas como Património”,
com Luis Sousa, arquitecto e antigo
repúblico da Real República do
Bota-Abaixo. Com esta iniciativa o
projecto Encontrar a Cidade pretende reflectir sobre o Património e
o seu momento actual, bem como
sobre as Repúblicas no presente e
no futuro.

Dia Mundial da
Hipertensão Pulmonar
No âmbito da comemoração do Dia
Mundial da Hipertensão Pulmonar
que este ano tem o lema “Perca o
fôlego pela Hipertensão Pulmonar”,
a Associação Portuguesa de Hipertensão Pulmonar desafia hoje das
21h00 às 22h30, o público em geral
a participar num evento que tem
lugar nas Escadas Monumentais.
Os participantes, em grupos de 10,
sobem em contra-relógio os 125 degraus.

Regeneração de óleos
A importância da regeneração e reciclagem nas políticas ambientais e

A temporada Sagração da Primavera das Quintas do Conservatório
– 2015 promovida pela Associação
de Amigos do Conservatório de
Coimbra (A2C2) propõe amanhã às
21h30, o concerto “O Nascimento
de Orfeu”, pelo Ensemble de Música Antiga do Conservatório de
Música de Coimbra. O espectáculo
integra a apresentação de obras representativas do Século XVII, nomeadamente de Obras de: C. Monteverdi, T. Merula, S. Landi, B.
Strozzi, V. Aleotti, C. Gesualdo, G.
Gabrieli e C. Gastoldi. Os bilhetes
podem ser adquiridos no endereço
http://a2c2coimbra.wix.com/a2c2#
!sobre-1/clb2i.

Assembleia-geral
do Clube da
Comunicação Social
O Clube da Comunicação Social de
Coimbra reúne-se amanhã às
18h30, em assembleia-geral, na sua
sede, na Rua Figueira da Foz, n.º 132.
Da ordem de trabalhos consta a
análise de questões relacionais com
as actuais e futuras instalações do
clube.

Arsélio Pato
de Carvalho
homenageado
em concerto
A Orquestra Clássica do Centro
(OCC) realiza amanhã às 21h00, no
Mosteiro de Santa Clara-a-Velha,
um concerto para distinguir o professor jubilado da Universidade de
Coimbra (UC), Arsélio Pato de Carvalho.

