ID: 42088621

01-06-2012

Tiragem: 9969

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 25,17 x 31,84 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

TOME NOTA
HOJE EM COIMBRA...
DIA DOS VIZINHOS
Mais de duas mil pessoas deverão festejar, hoje ,a partir do final da tarde e um pouco por
toda a cidade, o Dia dos Vizinhos. Bairros municipais, juntas de freguesia, associações
de moradores, cafés, prédios
agrupamentos de escuteiros,
repúblicas universitárias, e
muito mais, num total de 27
festas confirmadas onde, como
já vem sendo hábito, não faltarão animação, boa disposição e
muita (e boa) comida e bebida.
“NASCER EM COIMBRA”
A Assumir – Associação de Uniades Materno-Infantis e de Reprodução promove hoje, às
20h00, no Hotel Quinta das Lágrima o encontro “Nascer em
Coimbra”. Na sessão são intervenientes Maria do Céu Almeida, Paulo Moura (“100 anos
de Assistência ao Parto em
Coimbra”); Rosa Ramalho e Fátima Negrão (“O passado e o
futuro dos cuidados ao recémnascido”) e José Miguel Júdice
(“Nascer em Coimbra”).
FESTA DA FAMÍLIA
EM CERNACHE
O Colégio da Imaculada Conceição, em Cernache, realiza de
hoje a domingo a Festa da Família, iniciativa inserida nas actividades de final de ano lectivo.
EXPOSIÇÃO NO CENTRO
DE MUTUALIDADE
A Galeria de Arte e Centro de Mutualismo de A Previdência Portuguesa, na Rua Dr. Manuel Rodrigues, n.º 5, inaugura hoje às
18h00, uma exposição de pintura de Maria Guia Pimpão. A
mostra intitulada “De Rosas e
de Lágrimas” estará patente
até 29 de Junho.
CONVERSA
“APRENDER A APRENDER”
No Centro Educativo Solum Sul
(CESS) tem lugar hoje às
21h00, a conversa “Aprender a
Aprender” sobre Segurança na
Internet, com Francisco Rente,
CEO da Dognædis. Trata-se de
uma iniciativa aberta à comunidade, organizada pela Associação de Pais e Encarregados
de Educação da Escola Básica
de Solum Sul.
DIA MUNDIAL DO LEITE NO
COLÉGIO BISSAYA BARRETO
O Colégio Bissaya Barreto assinala hoje o Dia Mundial do
Leite e da Criança com a festa
de final de ano e a presença do
programa educativo Missão:

HOJE NA REGIÃO...

Trio Paulo Bandeira
abre ciclo Jazz@Quebra

Um concerto pelo Trio Paulo Bandeira (foto) inicia hoje, às 22h00, um ciclo
de jazz que vai animar os fins-de-semana de Verão na zona histórica da
cidade, até 8 de Setembro. Os 20 concertos programados, que vão ter
como palco natural os degraus da Rua Quebra-Costas – trajecto habitual entre a Alta universitária e a Baixa histórica –, vão decorrer ao princípio da noite de sexta-feira e sábado. A formação de Paulo Bandeira
(bateria), João Paulo Esteves da Silva (piano) e Bernardo Moreira (contrabaixo) dão os dois concertos inaugurais, hoje e amanhã, do ciclo
“Jazz@Quebra”. Para 29 e 30 junho está programada a presença do
Jeffery Davis Trio, uma formação com o líder da banda ao vibrafone, e
ainda Demian Cabaud (contrabaixo) e Marcos Cavaleiro (bateria).
Crescer Saudável Mimosa. O
programa mostra o maior estudo realizado em Portugal no
âmbito da obesidade. O evento
começa às 9h30, com cerimónia de abertura a que se segue
a representação musical “Amigos para a Vida”, a pintura do
mural do Leite e da Amizade e
visita à exposição “Amigos
para a Vida”. Após o lanche
realiza-se a “Caça ao Leite”.
NOVO LIVRO DE JOÃO
PEDRO MÉSSEDER
A obra “O Livro dos Meses”, de
João Pedro Mésseder, é divulgado hoje às 18h00, na livraria/café Lápis de Memórias, na
Avenida Elísio de Moura. Antes
e enquadro nas comemorações
do Dia Mundial da Criança o
autor visita às 11h00, a EB1 do
Bairro Norton de Matos e às
14h30, a EB1 e Jardim-de-infância de Eiras.
HP COMEMORA
35.º ANIVERSÁRIO
O Hospital Pediátrico de Coimbra
comemora o hoje o 35º Aniversário. Associando-se ao Dia da
Criança, junta-se à Liga de
Amigos do Hospital Pediátrico
de Coimbra nas celebrações
que começam às 17h45 no auditório da instituição. No decorrer do convívio será conhecido
o vencedor do concurso promovido pela Liga para encontrar um nome para a associação sendo a entrega dos prémios feita às 18h40, por Isabel

Maia, da LAHPC. As comemorações contam com a parceria da
Escola de Hotelaria de Coimbra, que promoverá uma degustação de cocktails, e com
três momentos musicais com o
duo Carolina Cacimba e Canas
Pinto, António Ataíde e Rui Pato
e o Grupo Etnográfico da Casa
de Pessoal dos HUC.
REFLEXÃO SOBRE FAMÍLIA
A Paróquia de S. José propõe hoje
às 21h15, no Salão Paroquial,
uma reflexão sobre “Família,
Trabalho e Lazer”, tema do Encontro Mundial. Das Famílias
que se realiza até domingo, em
Milão. Intervêm Margarida Tavares e João Paulo Mendes,
das equipas de casais de Nossa
Senhora e D. Ilídio Leandro,
bispo de Viseu e membro da
Comissão Episcopal da Família.
OLHAR A CRIANÇA
E O ADOLESCENTE
“Olhares sobre a criança e o adolescente” é o tema das atividades pedagógicas com que a
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra comemora,
hoje, a partir das 10h00, no
Pólo A, o Dia Mundial da
Criança. No âmbito das comemorações, serão descritas experiências obtidas ao nível de
um projeto de estágio ainda
em curso, centrado na necessidade de escutar os pais/acompanhantes das crianças hospitalizadas em unidades de cuidados pediátricos.

TERTÚLIA NO ISCAC
“Novos tempos: novos saberes?”
é o tema da tertúlia que se realiza às 18h00, no lounge do ISCAC – Instituto Superior de
Contabilidade e Administração
de Coimbra, com a presença
de António Dias de Figueiredo
da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de
Coimbra. A moderação está a
cargo de João Paulo Janicas.
CICLO DE LITERATURA
NO MOSTEIRO
DE SANTA CLARA-A-VELHA
No Mosteiro de Santa Clara-a-Velha arranca hoje às 18h00, o ciclo de literatura sobre o suicídio, inserido na comemoração
dos 20 anos (1992-2012) da
Consulta de Prevenção do Suicídio – Serviço de Psiquiatria
do HUC – CHUC. A sessão é dedicada a “Trindade Coelho” e
conta com a participação de
José Morgado Pereira.
LOJAS DO SABER
NO EXPLORATÓRIO
Tem lugar hoje às 18h00, no Exploratório, no Parque Verde do
Mondego, a última sessão do
primeiro curso livre das Lojas
do Saber intitulado “Os sons e a
vida”. A sessão é orientada pelo
professor Pedroso de Lima.
TEATRO NO CES/COIMBRA
O Trai-La-Ró – Teatro da Associação Cimeirense de Solidariedade Social apresenta hoje às
16h30, a peça “A princesa
guarda patos”, de António Torrado, no Centro Educativo da
Solum/Coimbra (CES/Coimbra).
IDEIAS PARA
O JARDIM DA SEREIA
O Departamento de Arquitectura
da Universidade de Coimbra, o
Núcleo de Estudantes do Departamento e a Associação
Acordar o Sereia organizaram
um “workshop” de ideias para
o Jardim da Sereia. Na sequência da iniciativa tem lugar hoje
às 15h30, no Bar do Chimico, a
apresentação de propostas.
NOVO LIVRO DE JORGE COTOVIO
O livro “O ensino Privado nas décadas de 50, 60 e 70 do século
XX – O contributo das Escolas
Católicas”, de Jorge Cotovio é
divulgado hoje às 18h00, no
auditório 1 da Feira do Livro. A
apresentação da obra, que tem
chancela da Gráfica de Coimbra – Publicações, está a cargo
de António Jesus Ramos. Estão
ainda previstas intervenções
de Manuel Carvalheiro, José

Manuel Canavarro, Michael
Seufert e P. Querubim José.
“WORKSHOP”
EM CONTRACEPÇÃO
A Sociedade Portuguesa de Contracepção (SPDC) organiza um
ciclo de “workshop” formativos
no âmbito da contracepção. A
primeira formação, com o tema
“Controvérsias em contraceção
hormonal”, decorre hoje na
Maternidade Daniel de Matos.
CLUBES DA FLORESTA
No âmbito do Projeto PROSEPE –
Projeto de Sensibilização e Educação da População Escolar –
decorre de hoje a 10 de Junho,
uma exposição de quadros pintados à mão pelos Clubes da
Floresta, em Coimbra, no Centro
Comercial Coimbra Shopping.
SESSÃO SOBRE
DIREITOS DOS ANIMAIS
O Bloco de Esquerda promove
hoje às 19h00, na Galeria
Santa Clara uma sessão subordinada ao tema “Direitos dos
animais: onde pára o Estado?”
Participam Pedro Filipe Soares,
deputado do Bloco de Esquerda; Mariana Pinho (MUDA)
e Myriam Kanoun-Boulé (Agir
pelos Animais). No final tem lugar um jantar vegan.

... E AMANHÃ
SIMPÓSIO INTERNACIONAL
SOBRE ANTROPOLOGIA
O Núcleo de Estudantes de Antropologia da Associação Académica de Coimbra (NEA/AAC) em
colaboração com o Centro de
Investigação em Antropologia e
Saúde da Universidade de
Coimbra (CIAS-UC) organiza
amanhã o Simpósio Internacional “Anthropology in the 21st
Century: Challenges and New
Directions”. O encontro começa
às 9h30, no auditório da reitoria
da Universidade de Coimbra.
SIMPÓSIO INTERNACIONAL
SOBRE ANTROPOLOGIA
O Núcleo de Estudantes de Antropologia da Associação Académica de Coimbra (NEA/AAC) em
colaboração com o Centro de
Investigação em Antropologia e
Saúde da Universidade de
Coimbra (CIAS-UC) organiza
amanhã o Simpósio Internacional “Anthropology in the 21st
Century: Challenges and New
Directions”. O encontro começa
às 9h30, no auditório da reitoria
da Universidade de Coimbra.

500 ANOS DA ATRIBUIÇÃO
DE FORAL A POMBAL
A Câmara de Pombal promove
hoje a Comemoração dos 500
anos do Foral Manuelino, com
uma recriação histórica, animação circense, esgrima, música quinhentista e dança palaciana. O projeto “pergaminhos
em Rede”, da responsabilidade
da rede de bibliotecas escolares de Pombal será também
apresentado durante a iniciativa. Em comunicado, a autarquia recorda que em 1174, o
Mestre da Ordem do Templo,
Gualdim Pais, outorgou a Pombal o seu primeiro foral.
PRAIA DAS ROCAS
ABRE HOJE
A Praia das Rocas, em Castanheira de Pêra, inicia hoje a
época balnear. O complexo situado naquela localidade permite aos utilizadores usufruírem de um espaço de lazer,
animação e divertimento, situado num lago com quase um
quilómetro de extensão.
“DIA G” NA CORDINHA
Para assinalar o Dia Mundial da
Criança, o Agrupamento de Escolas da Cordinha, Oliveira do
Hospital, promove hoje o “Dia
G”, com a realização de várias
actividades, tendo em vista a
solidariedade para com um
menino que necessita de uma
prótese para uma mão. Hoje,
durante o dia, com o intuito de
sensibilizar a comunidade educativa e a sociedade em geral,
os alunos vão participar num
jogo de orientação, recolhendo,
simultaneamente tampainhas
para esta causa.

... E AMANHÃ
CONCURSO “ESCOLAS
EMPREENDEDORAS”
A final do Concurso Intermunicipal de Ideias “Escolas Empreendedoras” realiza-se amanhã, a partir das 15h00, no Salão de Festas da Associação
ADFP, em Miranda do Corvo.
Esta iniciativa, promovida pela
Comunidade Intermunicipal do
Pinhal Interior Norte, visa o
apuramento das melhores
ideias de negócio entre os vencedores nas escolas dos 14
concelhos que compõem esta
Comunidade. A iniciativa conta
com a presença de Paulo Júlio,
secretário de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa.

