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111 A iniciativa “Troca de Roupa!” voltou, ontem, à Casa da 
Esquina, tendo recebido dezenas de pessoas, ao fi nal da tarde, 
em mais uma edição que teve, como motivação, o lema “Va-
mos mudar o mundo começando no nosso guarda-roupa!”.

111 Decorreu ontem, de manhã, a sessão de abertura 
da 6.ª edição do MBA Internacional em Auditoria Interna, 
que envolve a Coimbra Business School  | ISCAC e o IIA Brasil, 
entidade profi ssional de referência da América do Sul para os 
auditores internos.

111 Decorreu, entre 5 e 8 de novembro, nos claustros da 
Faculdade de Psicologia da UC, o “Claustrocultura”, evento 
cultural do Núcleo Estudantes de Psicologia, Ciências da 
Educação e Serviço Social/ AAC, que envolveu, entre outras 
atividades, uma feira do livro e um workshop de teatro.
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Troca de roupa na Casa da Esquina

MBA internacional no ISCAC

Claustrocultura em Psicologia

111 A previsão mete-
orológica de amanhã vai 
obrigar o município de 
Coimbra a alterar a loca-
lização da Feira de Artesa-
nato Urbano. Ao invés do 
“corredor” Ferreira Borges 
e Visconde da Luz, os par-
ticipantes nesta iniciativa 
vão ter de mostrar os seus 
produtos no 2.º piso do 
Mercado D. Pedro V.

Segundo a organização, 

“são esperadas várias deze-
nas de expositores de pon-
tos diversos do país que, 
assíduos ou estreantes no 
evento, criam produtos 
de cariz urbano e de utili-
zação múltipla, alguns de 
assinatura exclusiva, que 
imprimem um cariz cada 
vez mais empreendedor 
ao evento”.

A mostra decorre entre 
as 10H00 e as 17H30. A. A.

Feira de Artesanato Urbano
muda para Mercado D. Pedro V

Colégio Rainha 
Santa celebra 
aniversário 
da fundadora 

111 O Colégio Rainha 
Santa Isabel é palco, hoje 
e amanhã, das celebrações 
de aniversário da funda-
dora, Ana Maria Javouhey.

“Esta celebração revita-
liza um legado pedagó-
gico e moral que define 
a identidade da escola 
onde os encarregados de 
educação procuram uma 
educação integral dos 
seus educandos”, refere a 
instituição. 

O programa terá início 
hoje, com a Grande Vigília 
de Oração às 21H30. Ama-
nhã, às 09H30, no Museu 
da Ciência, começa o rally-
paper que levará os par-
ticipantes a percorrer vá-
rios espaços da cidade. Às 
13H00, decorre o almoço 
partilhado, precedido de 
pequena oração pela paz. 
Pelas 15H00, atua o Coro 
dos Antigos Orfeonistas 
de Coimbra, a convite da 
direção da Associação de 
Pais, e às 16H30 iniciam-
se atividades lúdicas, or-
ganizadas pela direção da 
Associação de Estudantes.

PCP evoca 105.º 
aniversário de 
Álvaro Cunhal 

111 O PCP vai realizar, 
amanhã, uma sessão pú-
blica evocativa do 105.º 
Aniversário do nascimento 
de Álvaro Cunhal, antigo lí-
der do partido e natural de 
Coimbra. A iniciativa reali-
za-se a partir das 15H00, na 
Casa Municipal da Cultura 
de Coimbra, e conta com a 
participação de Jerónimo 
de Sousa, secretário geral 
do PCP. Esta sessão sob o 
tema “Álvaro Cunhal e o 
legado de Karl Marx” está 
inserida nas comemora-
ções do II Centenário do 
Nascimento de Karl Marx – 
Legado, Intervenção, Luta. 
Transformar o Mundo.

Assine o 
Diário As Beiras 
e leve estas 
ofertas!
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111 Cinco edifícios da 
Comarca de Coimbra estão 
a sofrer obras de adapta-
ção ao programa Tribunal 
Mais. O objetivo é melho-
rar e agilizar o atendimen-
to aos cidadãos que usam 
os tribunais.

A empreitada foi adju-
dicada, pelo Instituto de 
Gestão Financeira e Equi-
pamentos da Justiça, à fi r-
ma Gomes & Serafi m, com 
sede em Amarante, pelo 
valor de 139.802,60 euros. 

O Tribunal+ disponibi-
liza novas soluções para 
melhorar a gestão e a 
operação nas secretarias 
dos tribunais, incluindo 
o atendimento ao cida-
dão. Assim, são instalados 
“balcões mais amigáveis” 
e novas ferramentas infor-
máticas, para gestão das 
salas de audiência pelos 
magistrados, permitindo 
reportar anomalias e man-
ter informação atualizada 
sobre o funcionamento.

O sucesso do projeto pi-
loto, na Comarca de Lisboa 
Oeste, levou o Governo a 
decidir alargar o Tribunal+ 
a todo o país. As poupan-
ças podem chegar a “35 
milhões de euros por ano”, 
pela otimização de tarefas 
realizadas nas secretarias. 

O Ministério da Justiça 
estimou, na altura, a oti-
mização do atendimento 
num ganho de 31% e das 
tarefas administrativas em 
18%, | Paulo Marques

Para além de Coimbra (na foto), também os tribunais de Cantanhede e da Figueira estão em obras

€140 mil para adaptar 
edifícios ao Tribunal+
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