essencial
J.A.T.

ganhe hoje
com este jornal
Espetáculos Convento
São Francisco
Na Substância
do Tempo (Dança)
Grande Auditório

30 de novembro,
21h30
10 DB = 1 convite Duplo

Penela Presépio
De 30 novembro
a 5 janeiro
2DB = 1 Convite

Estas promoções apenas podem ser obtidas na
sede do jornal, em dias úteis e limitadas
ao stock existente
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hoje e amanhã
6 A professora Juliana Carvalho con-

duz hoje mais uma sessão de yoga flow.
A iniciativa decorre das 18H00 às 19H15,
na Casa das Artes Bissaya Barreto, em
Coimbra. Informações pelo email casadasartes@fbb.pt ou telefone 912 624 531.

6 O grupo Fado ao Centro está hoje,

a partir das 22H00, na Praxis Coimbra,
para mais uma sessão de fados de Coimbra. A entrada é livre e as reservas de mesa
podem ser feitas através dos telefones
239 440 207 e 911 922 162.

6 Escola Superior Agrária de
Coimbra (ESAC) comemora, amanhã, o Dia da Floresta Autóctone. As
atividades programadas realizam-se
no campus da escola e decorrem das
09H30 às 17H00.

Coimbra

região

hoje e amanhã 18H00 Auditório da Reitoria

hoje 09H00 Câmara Municipal

Montemor-o-Velho

Conferência de Lilian Thuram na UC
Conselho da Europa

111 Lilian Thuram, antigo
campeão mundial de futebol
pela França, vai estar hoje no
Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra (UC), para
dissertar sobre as desigualdades geradas nas sociedades
europeias contemporâneas e
sobre o papel fundamental da
educação na luta contra o racismo. O evento começa às 18H00
e tem entrada livre, com tradução simultânea. Para além desta
conferência, Lilian Thuram vai
depois encontrar-se com estudantes do ensino secundário da
Escola Secundária Avelar Brotero. Amanhã de manhã, estará
no Estádio Cidade de Coimbra,
para conversar com estudantes
do ensino secundário e jogadores de vários escalões da Associação Académica de Coimbra/
OAF, no âmbito do programa
“CES vai à Escola”.

111 No âmbito do Dia
Internacional de Eliminação da Violência contra
a Mulher, estão hoje em
exposição postais e publicações do fundo documental da Biblioteca Municipal
Afonso Duarte (BMAD) de
Montemor-o-Velho. Hoje
estão patentes nos Paços
do Concelho (09H00 às
17H30) e na BMAD (10H00
às 18H00).

hoje 10H00 Biblioteca Municipal

hoje 20H00 Praça da República

hoje 15H00 Hotel Vila Galé

“Ecos do Mondego”
no Liquidâmbar

Encontro regional
da AGAP

111 A 1.ª edição de “Ecos do Mondego-Literaturas, Artes e Diálogos” realiza-se hoje em
Coimbra. A iniciativa está marcada para o Liquidâmbar e decorre das 20H00 às 22H00. O evento
começa com uma tertúlia litero-musical (aberta
ao público), seguida de lançamento de livros e
autógrafos. Em comemoração ao seu primeiro
centenário, será prestada uma homenagem ao
poeta João José Cochofel, natural de Coimbra.

111 Coimbra recebe hoje mais um encontro regional da AGAP|Portugal Activo, que
procura conhecer as realidades específicas
de cada região e aproximar-se aos sócios,
abordando temáticas relacionadas com a conjuntura atual do setor do Fitness e a dinâmica
do Portugal Activo em 2019, esclarecendo dúvidas. O “Encontro Regional Centro” realiza-se
das 15H00 às 18H00, no Hotel Vila Galé.

Mealhada

amanhã 09H00 Convento São Francisco

Simpósio de Ação Forense Humanitária
111 O Convento São Francisco recebe,
de amanhã a sexta-feira (dias 27 a 29), o 1st
International Symposium on Humanitarian
Forensic Action. O evento reúne os maiores
especialistas internacionais de Medicina Legal e Ciências Forenses (com experiência de
atuação em zona de conflito e situações de catástrofe), assim como outras personalidades
ligadas à luta pela localização e identificação

Exposição
de postais
e publicações
da BMAD

de pessoas desaparecidas, como Estela de
Carlotto, ativista argentina e presidente da
associação Avós da Praça de Maio (que tem
como objetivo localizar e restituir às legítimas famílias as crianças sequestradas pela
ditadura militar argentina de 1976–1983). A
sessão de abertura do simpósio está marcada
para as 12H30 de amanhã, com a presença
da ministra da Justiça, Francisca van Dunem.

hoje 18H00 Piso 0 do Departamento de Física da FCTUC

João Caraça no Rómulo
111 João Caraça, ex-diretor do Serviço de Ciência
na Fundação Calouste Gulbenkian e atual presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra
(UC), está hoje no Rómulo – Centro Ciência Viva
da UC, para falar sobre “As três culturas: Deuses,
máquinas e homens”, numa sessão que tem a colaboração da Associação Bento de Jesus Caraça. A
iniciativa tem lugar a partir das 18H00, no piso 0 do
Departamento de Física da FCTUC, seguida de uma
conversa com o público. Com esta sessão de entrada
livre, o Rómulo continua a celebração do seu 11.º
aniversário, iniciada no dia de ontem.

DR

Feira de troca
de livros
usados

111 Para celebrar o seu
15.º aniversário – que se assinala no próximo dia 29 –,
a Biblioteca Municipal da
Mealhada está organizar
uma feira de troca de livros
usados. A iniciativa decorre
durante este mês e funciona
hoje das 10H00 às 12H30 e
das 13H30 às 18H00.

hoje 14H15 Museu do Vinho da Bairrada

Anadia

Plenário
do CLASA
1 1 1 O plenário do
Conselho Local de Ação
Social de Anadia (CLASA),
da Rede Social de Anadia,
reúne hoje, em sessão extraordinária. A iniciativa
tem início às 10H00, no
auditório do Museu do
Vinho Bairrada e contempla a aprovação da ata do
Plenário Extraordinário do
CLASA de 9 de agosto de
2019; análise e aprovação
do Diagnóstico Social de
Anadia; retrospetiva das
atividades da Rede Social
de Anadia; e espaço de divulgação/informação aberto a todos os parceiros do
CLASA.

