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HOJE EM COIMBRA...

“CAFÉ COM TRADIÇÃO”
NA ALMEDINA ESTÁDIO
A Livraria Almedina Estádio
Cidade de Coimbra acolhe
hoje, às 21h00, mais uma
sessão do ciclo “Café com
Tradição”, desta vez dedicada ao tema “Percurso das
marcas históricas”. Participam Regina Cabral Ferreira,
proprietária da Conserveira
de Lisboa, e João Domingues
Machado, gestor da marca
Imperial. Entrada livre.
ARMANDO PONCE DE LEÃO
PUBLICA LIVRO DE CONTOS
“Homenagem a Andy Warhol” é
o título do livro de contos da
autoria de Armando Ponce de
Leão, que é apresentado hoje,

A importância dos cuidados
paliativos debatida na ESEnfC

Funcional e Molecular e as
Neurociências Cognitivas
nas suas vertentes fundamentais e clínicas.

ARQUIVO

INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO
NA FEUC
O Núcleo de Estudantes de Economia da Associação Académica de Coimbra (NEE/AAC) em
parceria com a Faculdade de
Economia da Universidade de
Coimbra (FEUC) dinamiza hoje e
amanhã o “II Fórum de Inovação e Empreendedorismo”, no
grande auditório da FEUC. O
projecto de carácter formativo
pretende trazer personalidades
de renome nas áreas de inovação e empreendedorismo e dar
aos estudantes a oportunidade
de se envolverem nestas temáticas. A sessão de abertura tem
lugar às 14h00.

HOJE NA REGIÃO...

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) promove,
hoje, a partir das 14h00, no auditório principal do Pólo A (Celas),
a conferência “A pessoa com necessidade de cuidados paliativos”. Na sessão, que decorre no âmbito do curso de mestrado
em Enfermagem do Idoso, ministrado pela ESEnfC, serão abordados os seguintes temas centrais: Cuidados de Enfermagem no
controlo dos sintomas; Especificidade do “ser” enfermeiro nestas
unidades; Abordagem peculiar da dor; Reconhecimento e Intervenção em Emergências; A pessoa em fase terminal de vida:
reconhecimento e intervenção.

às 21h00, na Sala Jardim do
Hotel Quinta das Lágrimas,
em Coimbra. Autor de vasta
obra científica publicada, a
sua incursão na produção literária iniciou-se em 2010 com
a publicação de “A não História da mãe sobrante”, a que
se segue agora “Homenagem
a Andy Warhol”, ambas as
obras editadas com a chancela da MinervaCoimbra. A
apresentação do novo livro
está a cargo de Isabel Ponce
de Leão e Graça Capinha.

ENCONTRO ANUAL DO IBILI
Especialistas nacionais e
estrangeiros reúnem-se hoje
(a partir das 9h00) e amanhã, no Instituto Biomédico
de Investigação de Luz e
Imagem (IBILI) para discutirem áreas emergentes em
que aquela unidade de
investigação da Faculdade
de Medicina é líder. Estas
áreas incluem a Visão e o
Envelhecimento, a investigação em Farmacologia e Terapêutica, a Imagem Médica

LIVRO DE DIAMANTINO
GERTRUDES DA SILVA
A Casa da Escrita acolhe hoje,
às 18h00, a divulgação do
livro “Tempos sem Remição”, da autoria de Diamantino Gertrudes da Silva, coronel do exército português, na
situação de reserva, que foi
em 1974 um dos Capitães
de Abril. A apresentação da
obra está a cargo de Carlos
Sá Furtado, catedrático
jubilado da Universidade
de Coimbra.
RITA RATO VISITA COIMBRA
A deputada comunista Rita
Rato reúne-se hoje, às
10h30, na sede da União dos
Sindicatos Coimbra, com trabalhadores e representantes
da estrutura sindical dos
Estaleiros Navais do Mondego. À tarde desloca-se a
Cantanhede.
“NATAL DA LBV”
O Centro Social da Legião da
Boa Vontade (LBV) entrega
hoje e amanhã cabazes de
Natal. No âmbito da iniciativa
“Natal da LBV – Solidariedade sem Fronteiras” realiza-se
hoje às 14h00, nas instalações da LBV, na Rua Simões
de Castro, n.º 147, a palestra

“Saúde Oral – prevenção das
doenças orais”, pela voluntária Marta Sequeira (médica
dentista), a que se segue a
entrega de 67 cabazes. Os
restantes 47 cabazes serão
entregues amanhã, em parceria com a Junta de Freguesia de Santa Cruz. Nos dois
dias serão também entregues
brinquedos a 50 crianças
pertencentes a estes agregados familiares.
“SURREAL” NO CENTRO
CULTURAL D. DINIS
O Centro Cultural D. Dinis da
Universidade de Coimbra
acolhe hoje, às 21h30, o
espectáculo “Surreal”, pelo
Projecto D. O projecto inserese numa pesquisa coreográfica que o Projecto D, sob a
direcção de Leonor Barata,
tem vindo a desenvolver no
sentido de cruzar diferentes
linguagens artísticas num
mesmo objecto. Propõem
agora uma viagem através
não de um autor específico
mas de um movimento:
O Movimento Surrealista.
Entrada livre.

... E AMANHÃ
INVESTIGAÇÃO FLORESTAL
O Colégio de Engenharia Florestal da Região Centro da Ordem
dos Engenheiros, em colaboração com o CERNAS – Centro
de Estudos de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade,
realiza amanhã, às 14h30, no
auditório da sede regional da
Ordem, uma sessão técnica
intitulada “A Investigação Florestal na Ordem dos Engenheiros”. São oradores investigadores do CERNAS, que
apresentarão as linhas de
investigação em curso.

25 ANOS DO CEARTE
O Cearte encerra hoje as comemorações do 25.º aniversário
com a realização de um jantar convívio, no Pólo de Formação de Semide (no Convento de Santa Maria de
Semide), destinado aos actuais e ex-funcionários, membros dos órgãos sociais e a
alguns parceiros relevantes.
No decorrer do encontro
serão reconhecidos os 19
funcionários com 20 ou mais
anos de serviço no Cearte.
MISERICÓRDIA – OBRA
DA FIGUEIRA DA FOZ
A Misericórdia – Obra da Figueira da Foz reúne-se hoje às
20h00, na sede, em assembleia-geral, para eleger
os corpos gerentes para
o triénio 2012/2014.
“PRESÉPIO
ENCANTADO” EM MIRA
As crianças da Cerci Mira mostram até 8 de Janeiro de 2012
“O Presépio Encantado”, no
Museu Etnográfico e Posto de
Turismo da Praia de Mira.
Paralelamente os visitantes
podem visitar uma mostra e
venda de produtos realizados
por jovens e adultos do centro
de Formação profissional e do
centro de Actividades Ocupacionais da Cerci.

... E AMANHÃ
GALA SOLIDÁRIA EM GÓIS
Amanhã, a partir das 21h30,
no Pavilhão Gimnodesportivo,
o município de Góis promove
a Gala do Voluntariado “Gestos Solidários”, homenageando as instituições, colectividades e individualidades
ligadas ao admirável
mundo do voluntariado.

