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Coimbra: Terapia pela dança na Escola Superior de Enfermagem
A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) associa -se, na pr óxima sexta-feira (9 de dezembro), às
comemora ções do Dia Internacional da Pessoa com Defici ência, com uma demonstra ção de terapia pela dan ça
proporcionada por cidadãos com deficiência motora.
“A dança: uma forma de expressão e terapia na pessoa em reabilita ção” é o tema desta sess ão, com início às 11H00,
no auditório do Polo B da ESEnfC (S. Martinho do Bispo).
A sessão é orientada pela enfermeira Ana Falcão, do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão.
A evocação, na ESEnfC, do Dia Internacional da Pessoa com Defici ência (comemorado a 3 de dezembro, de acordo
com uma resolu ção das Na ções Unidas), é da responsabilidade da Unidade Cient ífico-Pedagógica de Enfermagem
de Reabilitação.
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Últimas
»02:57 Gaza: Um combatente da Jihad Islâmica morto
pela aviação israelita
»02:49 China: Taxas de câmbio do yuan definidas
pelo Banco Central
»02:30 Venezuela: Mau tempo faz dois mortos em
Caracas, quatro regi ões em emerg ência
»02:13 G-20: Presidente da República Dominicana
pediu solu ção para superar a crise mundial
»01:59 Brasil: Senado aprova novo código floresta
após cinco horas de debates
»01:45 Droga: Capturado em Lisboa cabecilha
colombiano de rede internacional de narcotráfico –
PSP

Caracas, quatro regi ões em emerg ência
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»01:28 Madeira: Governo Regional funde numa só as
cinco empresa que operam nas águas e resíduos

