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HOJE EM COIMBRA...

ENFERMEIROS EM VIGÍLIA
Os enfermeiros subcontratados
do Hospital Rovisco Pais realizam uma vigília junto à ARS
Centro, em Coimbra, com início hoje às 11h00 e termino
amanhã às 18h00. Os enfermeiros lutam por melhores
condições salariais.
NÚMERO ESPECIAL
DA “CÁBULA FILATÉLICA”
A Secção Filatélica da Associação Académica apresenta
hoje às 18h00, nos Jardins da
AAC, o número especial da revista “Cábula Filatélica” (n.º
24), dedicada às secções culturais, e que teve o apoio da
Comissão Organizadora da
Queima das Fitas 2012.
CONFERÊNCIA NO ATENEU
“Os Universos da Ficção Neo-

Pela primeira vez, todos os veículos eléctricos actualmente em
comercialização em Portugal estarão reunidos num certame
único, que se realiza hoje, às
14h00, junto ao Edifício Central
da FCTUC – Pólo II da Universidade de Coimbra, no âmbito do
Dia da Mobilidade Eléctrica.
Trata-se de uma iniciativa inserida na Semana Europeia da Sustentabilidade Energética (EUSEW2012), que tem como objectivo a
divulgação, junto do público em geral, dos últimos avanços ao nível da mobilidade eléctrica e da investigação que está a ser realizada neste campo. O evento terá ainda a apresentação de diversas palestras onde serão abordados temas como a descarbonização em curso do sistema de transportes, o impacto dos veículos
eléctricos na rede eléctrica, eficiência, sistemas de carregamento, entre outros. A entrada é gratuita.

D.R.

Realista” é o tema da conferência que Vítor Pena Viçoso
profere hoje, às 21h30, no
Ateneu de Coimbra.
CASA COR-DE-ROSA
O auditório do Instituto Português da Juventude (IPJ) acolhe hoje às 16h00, a festa de
final de ano lectivo
2011/2012 e a despedida dos
finalistas de creche e do préescolar da Casa Cor-de-Rosa
– Centro Sócio Cultural de
Nossa Senhora de Lurdes.
BAILE DE GALA DA AEISMT
A Associação de Estudantes do
Instituto Superior Miguel Torga
(AEISMT) promove hoje, a partir
das 18h00, um baile de gala. O
convívio tem lugar na Quinta
Vale Pousado, na Aveleira (Lorvão, Penacova), com jantar
(21h30), entrega de prémios
(23h30); corte de bolo comemorativo (0h00) e actuação do
Grupo “Sambalêlê” (1h00).
CICLO DE CINEMA
“MARGINALIDADES”
O Centro de Estudos Cinematográficos/AAC promove o
ciclo de cinema “Marginalidades”. A sessão de hoje começa às 22h00, no mini-auditório Salgado Zenha, com
projecção do filme “Ganhar
a Vida”, de João Canijo.

CONCERTO DE JAZZ
O Ciclo de Estudos de Jazz e
Música Improvisada (CEJMI)
promove hoje às 22h00, no
Centro Cultural D. Dinis da
Universidade de Coimbra, um
concerto com a dupla portuense formada por João Guimarães (sax alto) e João Filipe (percussão). Trata-se de
mais uma iniciativa do Centro
Cultural D. Dinis em parceria
com o JACC – Jazz Club ao
Centro. A entrada é livre.
“PEGADAS DA SEREIA”
No âmbito do estágio de Animação Socioeducativa realizado
no Jardim-de-Infância da
ANIP (sedeado nas instalações do Instituto Maternal
Bissaya Barreto) é divulgado
hoje às 18h15, naquele instituto, o livro “Pegadas da Sereia”, da autoria da estagiária
Sofia Santos.
REUNIÃO DO ROTARY CLUB
O Rotary Club de Coimbra promove hoje, às 20h30, no Hotel
Dona Inês, uma reunião de
jantar com palestra sobre o
tema “O que mudou em
Coimbra depois da crise académica de 1969”. O palestrante convidado é Décio de
Sousa, médico anestesista,
na altura presidente da Assembleia Magna da AAC.

D.R.

Veículos eléctricos mostram-se
no Pólo II da Universidade

EMBAIXADORES
VISITAM COIMBRA
Os embaixadores do Chile, da Colômbia, de Cuba, do Equador, do
Panamá, do Paraguai, do Peru,
da República Dominicana, do
Uruguai e da Venezuela são recebidos hoje de manhã na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro. A visita, promovida pela
Casa da América Latina, Associação Industrial Portuguesa
e AIP, visa estreitar relações e
criar oportunidades de negócios. O programa inclui ainda,
visitas ao Instituto Pedro Nunes
(às 11h45), a empresas instaladas no IPN (13h45) e à ISA
– Intelligent Sensing Anywhere
(15h00).
ESCOLA DA NOITE REPÕE
ESPECTÁCULOS
A Escola da Noite repõe
de hoje a 1 de Julho,
no Teatro da Cerca de
S. Bernardo o espectáculo
“Santíssima Apunhalada”,
de António Onetti e “O Abajur
Lilás”, de Plínio Marcos. O
primeiro está em cena de
quinta-feira a domingo, às
19h00 (bilhetes a 5 euros)
e o segundo, de quinta-feira
a sábado, às 21h30 e ao domingo, às 16h00. Bilhetes
a 5 e 10 euros.

HOJE NA REGIÃO...
ENCONTRO DE PAIS NA
EB1 DE SÃO BARTOLOMEU
Na EB1 de São Bartolomeu realiza-se hoje, às 15h00, um
encontro de pais com a comunidade educativa. O programa destaca a apresentação de fotografias do trabalho
realizado ao longo do ano; do
livro/DVD de canções em LGP
e do tema “Português Falado
Complementado”. São oradores Isabel Monteiro e João
Canossa Dias.
CONCERTO DE VERÃO
DE GIOVANNI D’AMORE

O tenor Giovanni D’Amore apresenta-se hoje, às 21h30,
acompanhado do pianista
Stefano Nanni, num espectáculo no Palácio da Quinta da
Portela. O concerto de Verão,
com carácter intimista, revela
um novo espaço vocacionado
para acolher eventos culturais
na cidade. A iniciativa visa
ainda recolha de fundos para
a construção da futura Igreja
Paroquial de S. João Baptista.
O concerto decorre ao ar livre
e inclui uma recepção e prova
de vinhos do Douro.
ENCONTROS SOBRE O LUTO
A Cáritas Diocesana de Coimbra
promove hoje a segunda sessão da iniciativa os “Encontros sobre o Luto – Vamos
Unir pontas soltas”. A sessão
começa às 17h00, no Centro
Rainha Santa Isabel, intitulase “Os Caminhos do Luto” e
tem como orador Maria Piedade Leão (psicóloga clínica
no IPOCFG).
LABORINHO LÚCIO
NO PEDIÁTRICO
No auditório do Hospital Carmona da Mota (Hospital Pediátrico de Coimbra) realizase hoje, às 15h00, a conferência “Uma criança para os
direitos” que tem como orador convidado Álvaro Labori-

nho Lúcio. A sessão, aberta a
todo o pessoal hospitalar,
bem como ao público em geral, é promovida pela Liga dos
Pequeninos – Liga de Amigos
do Hospital Pediátrico.
ENCONTRO
INTER-GERACIONAL
A Câmara Municipal de Coimbra, através da Divisão de Desenvolvimento Social e Família – Rede Social de Coimbra,
promove hoje, entre as 10h00
e as 16h30, o “II Encontro Inter-Geracional do Município
de Coimbra”, no Parque Manuel Braga. Esta atividade
tem como público-alvo os
utentes das IPSS do concelho
de Coimbra com respostas
sociais de Centro de Convívio,
Centro de Dia, Serviço de
Apoio Domiciliário e Lar e as
crianças dos jardins-de-infância da Rede Solidária do
concelho de Coimbra.
TERTÚLIA “VAMOS
FALAR SOBRE CANCRO”
No âmbito do ciclo de tertúlias
“Vamos Falar sobre Cancro”
realiza-se hoje, às 18h00, no
espaço da Liga Portuguesa
Contra o Cancro (LPCC) no
Forum Coimbra, a sessão “A
Pessoa Ostomizada”, com
Reis Marques (médico do
Serviço de Psiquiatria dos
HUC), Isabel Morais (enfermeira, voluntária coordenadora do Movimento de Apoio
à Pessoa Ostomizada), Sónia
Silva (responsável pela Unidade de Voluntariado do
NRC.LPCC) e Maria

... E AMANHÃ
JANTAR SOLIDÁRIO
Tem lugar amanhã um jantar
solidário a favor da Associação das Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel, com
o objectivo de angariar fundos e contribuir para a garantia da sustentabilidade da
instituição. O encontro tem
lugar no Hotel D. Inês e as
inscrições podem ser efectuadas pelos telefones 239
826294/239821129.

REUTILIZAÇÃO DE MANUAIS
ESCOLARES
“Dar de Volta” é um projecto
que conta com todos e se baseia nos conceitos de solidariedade e rentabilização de
recursos que o município de
Figueiró dos Vinhos, através
da Biblioteca Municipal, se
propõe levar a cabo em cooperação com o Agrupamento
de Escolas, as Juntas de Freguesia, o Espaço Internet e as
famílias do concelho e que
visa encorajar e proporcionar
aos munícipes a reutilização
dos manuais escolares. Esta
iniciativa permite que ofereça
os manuais escolares de que
já não precisa e possa assim
contribuir para a comunidade,
nomeadamente para aqueles
que deles precisarem.
TORNEIO JUVENIL
DE FUTEBOL
O município e Figueiró dos Vinhos, através do Gabinete de
Desporto, vai promover um
Torneio Juvenil de Futebol
Salão. A iniciativa é aberta a
participantes com idades
compreendidas entre os 12 e
os 16 anos e terá início em 2
de Julho, sendo disputados
em horário nocturno no Ringue de Patinagem de Figueiró
dos Vinhos. Para obtenção de
informações ou realização
das inscrições (que são gratuitas e decorrem até 29 de
Junho) os contactos são os
telefones 236551132 e
913085735 ou do e-mail
[gabdesporto@cm-figueirodosvinhos.pt].

... E AMANHÃ
“OS DUENDES NA MATA
DO BUSSACO”
O livro infantil “Os Duendes na
Mata do Bussaco”, da autoria
de Lídia Dias e Milene Matos,
com o apoio gráfico de Suzanna Matos, é divulgado
amanhã, às 18h30, no Convento de Santa Cruz do Buçaco, na Mata Nacional do
Buçaco. Esta obra nasceu no
âmbito do projeto “Duendes
da Mata – SOS Bussaco”,

