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... E AMANHÃ

HOJE EM COIMBRA...

PROGRAMA ROMED
Nas instalações do Núcleo Distrital de Coimbra da Rede
Europeia Anti-Pobreza (Estrada de Coselhas, Quinta da
Conchada), realiza-se hoje,
das 9h30 às 17h00, uma
sessão de experimentação
prática do Programa Romed,
de formação para mediadores ciganos.
PLENÁRIO NOS SMTUC
A Comissão de Trabalhadores
(CT) dos SMTUC (Serviços
Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra) convocou para hoje às 16h00,
nas instalações da empresa

Começam as candidaturas
para o ensino superior

derativo das Mulheres Socialistas de Coimbra.

ARQUIVO

CONDICIONAMENTO
DE TRÁFEGO NO IC2
A Estradas de Portugal informou que a partir de hoje o
condicionamento de tráfego
junto ao Nó de Fornos será
alterado, para a substituição
da passagem hidráulica da
Ribeira de Fornos. A 2.ª e última fase de condicionamento terá uma duração
aproximada de 10 semanas e
consistirá no basculamento
do tráfego do sentido Sul –
Norte do IC2 para a faixa
contrária, entre os quilómetros 195,9 e 196,4, com redução para uma via em cada
sentido, e acesso a
Fornos/Torre de Vilela (sentido Sul – Norte do IC2), com
inversão de marcha/desvio
pelo Nó do IP.

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) tem a funcionar a partir de hoje e até 10 de Agosto, nas instalações do Pólo
A, na Avenida Bissaya Barreto, um gabinete para esclarecer dúvidas e ajudar no preenchimento das candidaturas da 1.ª fase do
Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Embora as candidaturas sejam feitas exclusivamente online (no “site” da Direção-Geral do Ensino Superior), podendo, por isso, ser realizadas a
partir de casa ou de qualquer ponto com acesso à Internet, este
gabinete disponibiliza computadores e profissionais para apoio
aos candidatos do distrito de Coimbra no acto da candidatura. O
gabinete funcionará na sala dos Serviços Académicos entre as
9h00 e as 17h00 (dias úteis).

municipal, um plenário geral
de trabalhadores, que poderá
afectar os transportes públicos naquele período.
FESTIVAL DA ARTES EXIBE
FILME “FITZCARRALDO”
A programação do Festival das Artes inclui hoje às 21h00, no
grande auditório do Conservatório de Música de Coimbra, a

exibição do filme “Fitzcarraldo”,
de Werner Herzog. A sessão integra-se no ciclo do cinema
“Os Viajantes”, comissariado
por António Mega Ferreira.
MULHERES SOCIALISTAS
Na sede local do PS realiza-se
às 19h00 a cerimónia de tomada de posse do Conselho
Político do Departamento Fe-

DOUTORAMENTO
EM ARQUITECTURA
Na Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra realiza-se
hoje, às 15h00, o doutoramento em Arquitectura, na
especialidade de Teoria e História da Arquitectura, de Sandra Mara Gameiro Pinto, que
defende a tese intitulada “As
interacções no sistema das
operações urbanísticas nos
espaços urbanos portugueses
até meados de oitocentos”.
“EGIPTO – TERRA
DE MISTÉRIOS”
A Nova Acrópole, com sede na
Rua doa Brasil, n.º 194, promove de hoje a 22 de Julho o
ciclo “Egipto – Terra de Mistérios”. A programação propõe
visita à exposição pedagógica
e de reproduções arqueológicas do antigo Egipto. O horário
de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 17h00
às 21h00, e durante o ciclo de
actividades. Entrada livre.
2.ª SUMMER SCHOOL NO ISEC
O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC)
acolhe de hoje a 27 de Julho
a 2.ª edição do Summer
School – Renováveis.
A iniciativa consiste numa
formação em energias
renováveis com duração
de duas semanas.

DEBATE SOBRE
A REABILITAÇÃO DA ALTA
A Associação para o
Desenvolvimento
e Defesa da Alta de
Coimbra (ADDAC) promove
amanhã às 18h00, na Casa
da Escrita (na Rua
Dr. João Jacinto, n.º 8),
um debate/reunião de
moradores sobre o
tema “Operação de
Reabilitação Urbana
da Alta de Coimbra”.
Com este encontro pretendem os organizadores
«dar a conhecer e debater
a “Estratégia de Reabilitação Urbana” da Alta de
Coimbra proposta pela
Câmara Municipal, numa
altura em que se pretende
obter a classificação de
Coimbra como Património
Mundial».

HOJE NA REGIÃO...
“VERÃO TOTAL” NO PARQUE
DAS TERMAS DA CURIA
O Município de Anadia
acolhe hoje, a partir
das 9h30, no Parque
das Termas da Curia,
o programa da RTP
“Verão Total”. Este
programa, apresentado
por Sónia Araújo e
Jorge Gabriel, percorre
todo o país sendo transmitido
em directo a partir de uma
cidade, região ou localidade
portuguesa, pela RTP1
e RTP Internacional.
“Verão Total”, em Anadia,
contará com reportagens,
entrevistas, música e
muita animação, pelo
que a Câmara Municipal
de Anadia convida
«toda a população
a assistir, em direto,
a este programa».

