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TOME NOTA
HOJE EM COIMBRA...
ESCOLA DE ENFERMAGEM
PREPARA FUTUROS PAIS
A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra inicia hoje
um programa de preparação
para o parto e parentalidade,
que se prolongará até aos
primeiros tempos de vida da
criança. “Terna Aventura”,
tema da iniciativa, terá duas
sessões semanais de uma
hora (às segundas e quartas-feiras, das 19h00 às
20h00), e é dirigido a grávidas/casais entre as 28 e as
32 semanas de gestação.
Para “Terna Aventura”, a
Escola Superior de Enfermagem, no seu pólo junto ao
Hospital dos Covões, disponibiliza a Sala de Relaxamento e o Laboratório
de Enfermagem Materno-Infantil.
“CONTOS COM MEDO”
A Biblioteca Infantil/Ludoteca,
na Casa Municipal da Cultura,
está a promover os “Contos
com Medo”. O programa para
hoje, dedicado a crianças a
partir dos 4 e 5 anos, contempla, às 18h00, a leitura de
“Contos com Medo”.
AEISCAC PROMOVE
“NOITES DE CINEMA”
Com o objectivo de dar a conhecer à comunidade escolar filmes sobre gestão, a AEISCAC
– Associação de Estudantes
do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de

Passagens superiores abrem
e SMTUC alteram paragens

A passagem de nível de Taveiro (foto) será encerrada hoje de
manhã e entrará finalmente em funcionamento o polémico viaduto sobre a Linha do Norte, o mesmo acontecendo em Ribeira de
Frades. Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de
Coimbra anunciaram por isso a suspensão das duas paragens
da Linha n.º 21, em Taveiro, entrando em funcionamento uma
nova zona de paragem após o viaduto, no sentido Arzila-Coimbra.
Os novos pontos de paragem, segundo divulgaram os SMTUC,
ficam situados junto ao cemitério.

Coimbra (AEISCAC) está a
promover a iniciativa “Noites
de Cinema”. A sessão de
hoje é preenchida, a partir
das 21h30, com a exibição
de “Inside Job”, no auditório
do ISCAC.
SANTA CASA
DA MISERICÓRDIA
A Santa Casa da Misericórdia de
Coimbra manda celebrar missa por alma dos irmãos e
benfeitores falecidos. A ceri-

mónia tem lugar hoje (Dia dos
Fiéis Defuntos), às 18h00, na
Igreja da Sé Velha.
COMEÇA A FESTA
DO CINEMA FRANCÊS
A película “Poupoupidou”, do
realizador Gérald HustacheMathieu, inaugura hoje às
21h30 a Festa do Cinema
Francês em Coimbra, que se
prolonga até ao dia 8 no Teatro Académico de Gil Vicente
(ler páginas 16 e 17).

DEBATE SOBRE EMPREGO
A #acampada Coimbra participa
no debate “Do Pleno Emprego à Precaridade Laboral”,
que se realiza hoje, às 21h30,
no Ateneu de Coimbra, na
Rua do cabido, n.º 8.
CONCERTO DE JOÃO QUEIRÓS
O Centro Cultural Dom
Dinis acolhe hoje às
21h30 um
concerto
de João
Queirós,
que apresentará o seu repertório musical e vocal.
SESSÃO TÉCNICA
DE ENGENHARIA
O Colégio Regional de
Engenharia Florestal da
Região Centro da Ordem
dos Engenheiros, em
colaboração com o CERNAS
– Centro de Estudos de
Recursos Naturais, Ambiente
e Sociedade promove
hoje às 18h30, no auditório
da sede regional da
Ordem, uma sessão
técnica de engenharia
florestal sobre áreas de
preservação permanente e
exercício profissional de
engenheiro florestal no Brasil. O orador é Pedro Roberto
de Azambuja Madruga, professor titular da Universidade
Federal de Santa Maria, Rio
Grande do Sul.

... E AMANHÃ

HOJE NA REGIÃO...

RECITAL NO MUSEU
MACHADO DE CASTRO
O Museu Nacional de Machado
de Castro acolhe amanhã, às
17h45, a divulgação da obra
“Impressões Sobre a Música
Portuguesa – Panorama,
Criação, Interpretação e
Esperanças”, de José
Eduardo Martins. A
apresentação estará a cargo
de João Gouveia Monteiro e
César Nogueira, sendo
seguida por um recital de
José Eduardo Martins.

REUNIÃO DE TRABALHO
DA CIMPIN
A Comunidade Intermunicipal do
Pinhal interior Norte (CIMPIN)
promove hoje às 14h30, no
auditório da Câmara Municipal
de Vila Nova de Poiares, a II
Jornada de Trabalho, sob o
tema “Operação Imaterial
de Promoção do Empreendedorismo”.

“QUINTAS-FEIRAS
DE DIREITO”
Na livraria Almedina Estádio
Cidade de Coimbra decorre
amanhã, às 21h00, uma
nova sessão das “Quintas
de Direito”. A docente e
advogada Susana Almeida
vai indicar algumas regras
fundamentais para que
o advogado português
consiga, adequadamente
e com sucesso, ajudar a
vítima de uma violação
da Convenção Europeia
dos Direitos do Homem.
A entrada é livre.
RECITAL DE
CLARINETE E PIANO
O Festival de Música de
Coimbra propõe amanhã um
recital de clarinete e piano
com Carlos Alves e Caio
Pagano, às 21h30, no
auditório do Conservatório de
Música de Coimbra.
CONCERTO COM
CARLOS AZEVEDO
O Jazz ao Centro Clube
promove amanhã às 18h00,
no Centro Cultural D. Dinis,
no âmbito do “Ciclo de
Estudos de Música
Improvisada”, um “workshop” com Carlos Azevedo
“Ensamble alargado”,
seguido de concerto
às 22h00.

CÂMARA
DE PENACOVA
DIVULGA PROJECTOS
No auditório do Centro Cultural
de Penacova tem lugar hoje,
às 18h30, uma sessão de
contacto com empresários,
organizada conjuntamente
pelo município de Penacova
(através do Gabinete de
Desenvolvimento Económico
e Social) e pela CH Business
Consulting. O objectivo do
encontro é fazer a divulgação
de um conjunto de
oportunidades para as
empresas poderem realizar
projectos de investimento,
formação e consultoria, no
âmbito do Quadro de
referência Estratégico
Nacional (QREN).

... E AMANHÃ
PROGRAMA DE CONFORTO
HABITACIONAL
Encontram-se abertas
as candidaturas para
o Programa de Conforto
Habitacional para Pessoas
Idosas (PCHI), para a
realização de obras de
beneficiação em nove
habitações do concelho
de Figueiró dos Vinhos.
Os interessados que
reúnam as condições
exigidas podem dirigir-se
à secretaria da Câmara
Muncipal de Figueiró dos
Vinhos até dia 30 deste mês.

