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Assembleia Magna
Estudantes da Universidade de Coimbra reúnem-se hoje às 20h00, nas
cantinas Azuis, em reunião Magna.
Em cima da mesa estarão acções a
desenvolver, entre outros assuntos.

tome nota
HOJE EM COIMBRA
Saúde mental
e dependências
A Cáritas Diocesana de Coimbra
promove o ciclo de debates “Visões sobre Saúde Mental e Dependências”, em Outubro e Novembro, na Livraria Almedina Estádio
Cidade de Coimbra. A primeira
sessão intitula-se “Patologia Dual”,
começa às 18h00 e é dinamizada
por Célia Franco (coordenadora da
Unidade de Patologia Dual do Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra).

“Projecto+ Contigo”
na prevenção do suicídio
A prevenção do suicídio em contexto escolar é o objetivo do “Projeto+ Contigo” que tem lugar hoje, entre as 9h30 e as 17h00, no auditório da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, em S. Martinho do Bispo, sendo o primeiro encontro que envolve profissionais
de saúde e da comunidade escolar. Criado no âmbito do Plano Nacional de Saúde Mental e do Programa Nacional de Saúde Escolar, o
“Projeto+ Contigo” reúne as parcerias da ARSC, através do Departamento de Saúde Pública, e da Direção Regional de Saúde do Centro
e tem vindo a ser desenvolvido em escolas da região durante o ano
letivo. A conferência + Contigo – Prevenção e as mesas redondas +
Contigo – Identidade e + Contigo – Experiências, são temas que se
destacam no programa de intervenções.

“Projecto Coimbra
sem Violência”
No auditório da Escola Superior de
Educação de Coimbra (ESEC) realiza-se hoje, a partir das 17h30, uma
acção de formação dirigida à problemática da violência juvenil, no
âmbito do “Projecto Coimbra Sem
Violência”. A organização é do
Grupo Violência: Informação, Investigação, Intervenção.

Semana do aleitamento
materno
O ACES Baixo Mondego I – Centro
de Saúde Norton de Matos (CSNM)
assinala até sábado a Semana Mundial do Aleitamento Materno. O programa compreende às 10h00, a visita das crianças da creche “O Universo Imaginário” ao CSNM e às
18h00, na biblioteca uma demonstração pano porta-bebé e “workshop” ginástica para bebés”.

projecto “O VIH/SIDA não escolhe
idades”. A primeira acção decorre
entre as 10h00 e as 12h00, nas instalações do Centro de Apoio à Terceira
Idade (CATI) da Santa Casa de Misericórdia de Coimbra e conta com a
presença de Pedro Crespo (CHUC –
Centro Hospitalar Universitário de
Coimbra).

No âmbito da implementação do
Plano de Acção 2012 da Rede Social
de Coimbra, a Divisão de Desenvolvimento Social e Família, dá início a
conjunto de sessões inseridas no

O livro “Técnicas de Produção Televisiva na Migração para o Digital”,
da autoria de Luís Miguel Pato é divulgado hoje às 17h00, na sala 1 do
ISMT – Instituto Superior Miguel
Torga. A obra, com chancela da editora Grácio Editor, é apresentada
por Francisco Amaral.

Pedro Olayo (filho)
inaugura exposição
O pintor Pedro Olayo (filho) inaugura hoje às 18h30, no Recordatório
Rainha Santa Isabel/Alfredo Bastos,
em Santa Clara, uma exposição de
pintura. A mostra, que reúne cerca
de uma vintena de quadros, não tem
tema, mas segundo o artista plástico
«é uma exposição que mostra
Coimbra, a nossa cidade».

Recolha de roupas
“O VIH/SIDA não
escolhe idades”

Técnicas de produção
televisiva

A Junta de Freguesia de S. Martinho
do Bispo celebrou um protocolo
com a Ultriplo, Ldª., com sede em
Braga, com vista à recolha de roupas, calçado e brinquedos, na área
da freguesia. Para o efeito, hoje, serão colocados contentores em diversos locais da freguesia.

EUVV celebra
protocolo com CGD
A Associação Cognitária S. Jorge de
Milréu/Escola Universitária Vasco
da Gama ACSJM/EUVG e a
AEEUVG – Associação de Estudantes do estabelecimento de ensino celebram hoje às 15h00, um protocolo
de cooperação com a Caixa Geral de
Depósitos (CGD). A cerimónia
tem lugar na Capela do Mosteiro de S. Jorge de Milréu.

No auditório do Instituto Português
do Desporto e Juventude (IPDJ), começa às 15h00, um “workshop” dedicado ao tema “Da ideia ao negócio/Plano de Negócios”. A moderação está a cargo de Rui Antunes,
presidente do Instituto Politécnico
de Coimbra. Haverá também lugar
para testemunhos de empreendedores e espaço de debate. A iniciativa insere-se no ciclo de “workshop” do concurso Arrisca C 2012.

No âmbito da Semana Mundial do
Aleitamento Materno o Centro Bebés à Vista promove hoje às 18h30,
uma mesa redonda com pais e enfermeiros especialistas em saúde
materna e obstétrica das duas maternidades da cidade. No final, todos
os participantes terão direito a brindes e haverá um sorteio para oferecer um cabaz de produtos para os
bebés. As inscrições são gratuitas
mas obrigatórias através do e-mail
[mail@bebesavista.com] ou pelos
telefones 239 781 346/964 339 032.

“Latas na Cidade”
Hoje, entre as 15h00 e 20h00, realiza-se o evento “Latas na Cidade” integrada no projecto “Escola Informal
de Fotografia”, uma iniciativa do
Teatro Académico de Gil Vicente
(TAGV) em parceria com a fotógrafa
Susana Paiva. “Latas na Cidade” visa
a divulgação da fotografia estenopeica (pinhole) através da provocação da curiosidade e da imaginação
das pessoas que com elas se cruzam.

João Torres, actual líder
da Federação Distrital
do Porto da Juventude

Congresso
Luso-brasileiro
de transplantação
A 11.ª edição do Congresso Lusobrasileiro de Transplantação realiza-se de amanhã a sábado, no Hotel
Vila Galé, sob a responsabilidade da
Sociedade Portuguesa de Transplantação (SPT) e da Associação
Brasileira de Transplantação de Órgãos (ABTO). A cerimónia de abertura tem lugar às 10h45, e conta com
a presença de Fernando Leal da
Costa, secretário de Estado Adjunto
e da Saúde. Este evento realiza-se alternadamente em Portugal e no
Brasil.

Jornadas de História
e Filatelia
As III Jornadas Nacionais de História e Filatelia, subordinadas ao tema
“O Brasil nos selos portugueses” decorrem amanhã, na sala de conferências do CEIS 20. A sessão de
abertura é às 14h00, e o encontro
envolve o Grupo de Investigação
Europeísmo, Atlanticidade e Mundialização do CEIS 20 e o Grupo de
Investigação História e Sociologia
da Ciência e da Tecnologia do CEIS
20.

Reunião do RC Coimbra
O Rotary Club de Coimbra (RC
Coimbra) reúne-se amanhã às
21h30, no Hotel D. Inês. No encontro, o rotário Brásio Gomes abordará o tema “Amizade e Companheirismo em Rotary”.

Doutoramento
em Direito
AMANHÃ EM COIMBRA
Celebração do “Dia do
Animal”

João Torres
apresenta
candidatura

às 19h00, convida os cidadãos que
possuam animais de companhia a
visitar as instalações do Centro Veterinário Universitário Vasco da Gama
onde decorrerão sessões de aconselhamento veterinário. Inscrição prévia através dos contactos
239437804 ou 962076206.

Concurso
Arrisca C 2012

Centro Bebés à Vista
debate saúde materna

“Atenas | o peso da
história e da memória”
O ciclo “Culturas e Paisagens” prossegue hoje, às 18h30 com José Ribeiro Ferreira (professor catedrático aposentado de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras), a apresentar na Livraria Minerva, da Rua
de Macau, o documentário (“Atenas – o peso da história e da memória” ) sobre a capital da Grécia.

Socialista apresenta hoje, às 21h30,
na sede do Partido Socialista (PS), na
Rua Oliveira Matos, a sua candidatura a secretário-geral da Juventude
Socialista. O lema da candidatura é
“Ninguém fica para trás”.

A Escola Universitária Vasco
da Gama (EUVG) através do
seu Centro Veterinário comemora amanhã o “Dia do Animal”. Neste sentido, entre as
10h00 e as 13h00 e das 14h00

Na Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra realiza-se amanhã
às 15h00, o doutoramento em Direito, na especialidade de Ciências
Jurídico-Políticas, de Vera Lúcia Carapeto Raposo que defende a tese
intitulada “O Exercício dos Direitos
Reprodutivos mediante Técnicas de
Reprodução Assistida e o Estatuto
Jurídico do Embrião in Vitro”.

