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Antigos Orfeonistas no
Colégio Rainha Santa

Casa do Futuro
aos olhos das crianças
FBB Projecto “Criar com Escolas” desafia a criatividade das crianças.
Sábado, 17, decorre uma formação para docentes e educadores

Colégio assinala o aniversário da fundadora

COMEMORAÇÃO O Colégio
Rainha Santa Isabel assinala,
hoje e amanhã, o aniversário
da madre fundadora, Ana Maria Javouhey. As celebrações
têm início com uma vigília de
oração, hoje, às 21h30 no recinto do colégio, seguindo-se
amanhã, um programa que
começa às 9h30, no Museu da
Ciência, com um rally-paper,
que vai percorrer vários espaços da cidade.
A comunidade educativa
reúne-se num almoço partilhado, precedido de uma oração pela paz. Um dos momentos altos do dia acontece às
15h00, com a actuação do
Coro dos Antigos Orfeonistas
da Universidade de Coimbra,
a convite da Associação de Pais
e Encarregados de Educação
do colégio. A animação conti-

nua, a seguir, com a realização
de actividades lúdicas, organizadas pela associação de estudantes.
«Esta celebração revitaliza
um legado pedagógico e moral
que define a identidade da escola, onde os encarregados de
educação procuram uma educação integral dos seus educandos», refere uma nota de
imprensa do colégio, acrescentando que a programação permite aos participantes da comunidade educativa «visitar
lugares desconhecidos e realizar algumas tarefas imprevistas e divertidas».
Através da celebração, o objectivo principal é contribuir
para «a construção de uma relação mais próxima com todos
os intervenientes na educação
dos alunos», lê-se na nota. |

Falar de “Casa-Futuro” é desafiar a criatividade das crianças,
através do projecto “Criar com
Escolas”, desenvolvido pelo Serviço Educativo do Portugal dos
Pequenitos/Fundação Bissaya
Barreto. No final do ano lectivo,
os alunos das escolas inscritas
reúnem os seus trabalhos - maquetes e desenhos da Casa do
Futuro - numa exposição colectiva no Portugal dos Pequenitos, a inaugurar no dia 25 de
Maio.
No âmbito do projecto, realiza-se sábado, dia 17, uma formação para professores e educadores, que pretende dar «ferramentas» que ajudem no desenvolvimento das actividades,
informa a Fundação Bissaya
Barreto.
A acção, que vai decorrer nas
instalações do Colégio Bissaya
Barreto, conta com a colaboração do geógrafo Álvaro Domingues (professor na Faculdade
de Arquitectura da Universidade do Porto), Elvira Leite
(professora e especialista na
área do Serviço Educativo do
Portugal dos Pequenitos) e
Cristina Camargo (colabora-

DR

Portugal dos Pequenitos vai acolher exposição dos trabalhos

800 alunos desenvolveram 220
trabalhos no ano lectivo anterior
No ano lectivo anterior, sob
o tema “As cores da minha
terra”, participaram no projecto cerca de 800 alunos
de escolas públicas e privadas do distrito de Coimbra
com a realização de 220

trabalhos.
Os trabalhos das crianças
estiveram em exposição
pública entre os meses de
Junho e de Outubro.
Por cada exposição é desenvolvido um catálogo. |

dora, enquanto artista-educadora de diversos serviços educativos, como o Portugal dos
Pequenitos e Serralves).
De acordo com informação
da FBB, a formação divide-se
em dois módulos: o primeiro
começa por apresentar o projecto, os seus objectivos e a proposta de metodologia de desenvolvimento. Depois, é explicado
aos docentes e educadores
como deve ser a aplicação prática em contexto escolar.
Através da iniciativa “Criar
com Escolas”, propõe-se que
«os alunos aprendam através
de actividades educativas práticas, que desenvolvem a sensibilidade, criatividade e valores
de cidadania».
Aacção de formação é de participação gratuita, mas está sujeita a inscrição prévia até amanhã, e implica a inscrição/participação no projecto “Criar
com Escolas”.
A formação é uma iniciativa
do Portugal dos Pequenitos/
Fundação Bissaya Barreto e
conta com a colaboração dos
centros de formação associados de escolas do distrito. |

ALMOÇO RECRUTA 3/88
Santa Casa da Misericórdia de Galizes

CONVOCATÓRIA
Maria Manuela de Almeida Pinto, Presidente da Mesa da Assembleia
Geral da Santa Casa da Misericórdia de Galizes vem, nos termos do Artigo 22 º dos Estatutos, convocar todos os Irmãos para uma Assembleia
Geral Ordinária, a realizar dia 24 de novembro do ano em curso, no
Salão da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Galizes com início
às 16:30 horas, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Apreciação, discussão e votação do Plano de Atividades Geral
e Orçamento para o ano de 2019;
2. Informações e Comunicações da Mesa Administrativa; e,
3. Outros assuntos de interesse e admitidos pela Assembleia, nos
termos estatutários.
Se à hora indicada não estiver presente mais de metade dos Irmãos
com direito a voto, a Assembleia Geral reunirá meia hora depois, com
qualquer número de Irmãos.
Galizes, 09 de novembro de 2018
A Presidente da Mesa Assembleia Geral

Maria Manuela de Almeida Pinto
(Diário de Coimbra, n.º 30.093 de 9-11-18)

BASE AÉREA Nº 2 OTA
17 NOVEMBRO 2018
CONTACTAR - 967271412

ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Convocatória
Nos termos do art.º 30 dos Estatutos da ACERSI, convoco para o
dia 26 de novembro de 2018, pelas 14 horas, a Assembleia Geral que
terá lugar na sede desta Instituição, sita no Terreiro do Mendonça nº 7,
em Coimbra, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 - Discussão e aprovação do Orçamento e Programa de Ação
para o ano de 2019
2 - Outros assuntos de interesse para a Associação
A Assembleia Geral reunirá à hora marcada se estiverem presentes
mais de metade dos Associados com direito a voto, ou trinta minutos depois com qualquer número de presentes, nos termos do nº
1 do art.º 32, dos Estatutos da ACERSI

Nos termos dos artigos 27º alínea a), 29º nº 2) dos Estatutos em vigor,
convoco todos os Sócios do Centro Norton de Matos, no pleno gozo
dos seus direitos conforme o artigo 24 nº 1, para a Assembleia Geral,
a reunir em sessão ordinária, no próximo dia 19 de Novembro, pelas
20h30 horas no edifício-sede desta coletividade, Rua Vasco da Gama,
em Coimbra, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1 – Informações
Ponto 2 – Apreciação e Votação do Plano de Actividades e Orçamento
para o ano 2019.
Nos termos do artigo 31º dos Estatutos, a Assembleia reunirá à hora
marcada nesta convocatória, se estiverem presentes mais de metade
dos Associados com direito a voto, ou meia hora depois com qualquer
número.
Coimbra, 19 de outubro de 2018

Coimbra, 7 de novembro de 2018
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ivone Antunes Vieira
(Diário de Coimbra, n.º 30.093 de 9-11-18)

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
João José de Carvalho Ferreira
(Diário de Coimbra, n.º 30.093 de 9-11-18)
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Sessão técnica de iluminação
Uma sessão técnica de iluminação
para exteriores realiza-se
hoje, a partir das 14h00,
na auditório da Ordem dos
Engenheiros.

HOJE EM COIMBRA

GESTÃO ALIMENTAR

40 ANOS DO CES

ESAC
14h00

Auditório da Reitoria
9h30
O colóquio de homenagem a Boaventura Sousa Santos nos 40 anos
do Centro de Estudos Sociais está a
decorrer até amanhã e hoje tem início a partir das 9h30, no auditório
da Reitoria da Universidade de
Coimbra. Hoje o homenageado vai
intervir com a conferência “The
New Great Transformation and the
Epistomologies of the South”. Pelas
19h00 será lançada a obra de Boaventura de Sousa Santos “O Fim do
Império Cognitivo”.

...................

APCC PROMOVE
FEIRA DAS COLHEITAS

Quinta da Conraria
10h30
AAssociação de Paralisia Cerebral
de Coimbra volta hoje a abrir os
portas da Quinta da Conraria para
realizar a Feira das Colheitas. A partir das 10H30, no picadeiro da
Quinta da Conraria, vão estar à
venda produtos ligados a esta época
do ano. À mesma hora e no mesmo
local, é inaugurada a exposição
“Persona”. Uma colecção de mais de
duas dezenas de fantoches, que são
também auto-retratos dos utentes
que pode ser visitada nos dias úteis
até 23 de Novembro, no horário das
10H30 às 12H00 (ver página 2).

...................

CONFERÊNCIA COM
MÁRIO FROTA

Escola Avelar Brotero
10h30
Mário Frota vai hoje estar na Escola
Secundária Avelar Brotero para
participar na conferência intitulada
“Empresas multi e transnacionais &
consumidores”.

...................

SEMINÁRIO
INTERNACIONAL

ISCAC
14h00
O seminártio internacional “O Valor
da Auditoria Interna: Assurance
and/or Advisory”, realiza-se hoje,
pelas 14h00, no anfiteatro Maia Gomes, da Coimbra Bussiness School |
ISCAC.

tome nota
ropeia sobre as principais implicações para regulação e supervisão”,
proferido por Pedro Duarte Neves.

...................

INAUGURAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO “RANDOM”

A Escola Superior Agrária (ESAC)
apresenta duas ferramentas de avaliação de riscos para a saúde e segurança no trabalho e de gestão organizacional. O seminário “Gestão de
risco e gestão organizacional na indústria alimentar” decorre, hoje, no
auditório H1, a partir das 14h00.

Casa da Mutualidade
18h30
A Previdência Portuguesa inaugura
hoje, pelas 18h30, a exposição intitulada “Random”, da autoria dos
alunos do Atelier de Pintura da Academia Casa Cor-de-Rosa e vai estar
patente até 30 de Novembro, na
Casa da Mutualidade.

...................

DOUTORAMENTO

Sala dos Capelos
15h00
João André Sargento Araújo de Freitas presta hoje provas de doutoramento com a tese “Endothelial Progenitor Cells in neoangiogeneses of
acute ischimic stroke”. A sessão vai
decorrer a partir das 15h00, na Sala
dos Capelos.

...................

EXPOSIÇÃO
“TRABALHO”

Casa Municipal da Cultura
17h30
A “finissage” da exposição “Trabalho”, com curadoria de Albano Silva
Pereira, é hoje às 17h30, na Casa
Municipal da Cultura. A mostra
pode ser visitada até amanhã.

...................

LINHA DE FUGA

Colégio das Artes da UC
18h00
Linha de Fuga é a primeira edição
de um laboratório e festival internacional de artes performativas que
decorrerá em Coimbra até 1 de Dezembro. A abertura realiza-se hoje,
pelas 18h00, com a inauguração da
instalação Terceiro Andar, de Luciana Fina, no Laboratório de Curadoria do Colégio das Artes. A entrada é livre.

Casa-Museu Miguel Torga 18h30

Magusto transmontano
A Câmara de Coimbra promove
hoje, pelas 18h30, na Casa-Museu Miguel Torga, um magusto à
moda de Trás-os-Montes, região
natal do escritor Miguel Torga,
pseudónimo do médico Adolfo
Rocha, que habitou aquele espaço durante mais de quarenta
anos. O Dia de São Martinho
(comemorado a 11 de Novembro) serve, assim, de pretexto
para a autarquia envolver o
Coro dos Pequenos Cantores de
Coimbra numa tradição transmontana que Miguel Torga
mantinha na sua cidade adoptiva. O programa inclui, a partir
das 18h30, uma apresentação
pelo grupo de instrumentos da

Scherzo – Academia de Música e
Arte (parceira do Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra),
seguindo-se uma actuação dos
Pequenos Cantores, em espaços
distintos da Casa. O magusto, rigorosamente preparado à moda
de Trás-os-Montes, com a colaboração de Nuno Pires (amigo
do Poeta), constituirá mais um
momento de celebração para todos os que queiram juntar-se ao
convívio transmontano para ser
parte ativa de uma tradição que
continua a aproximar os sabores
de Trás-os-Montes à cidade de
Coimbra. A iniciativa tem acesso
livre ainda que sujeito à lotação
do espaço.

Simpósio aborda
"Doenças In(Visíveis)"
Faculdade de Farmácia 9h00 A 20.ª edição "Simpósio
do NEF/AAC" realiza-se hoje, na Faculdade de Farmácia e o tema
escolhido é "Doenças In(Visíveis)", numa sessão que vai reunir um
conjunto de painéis e oradores, objectivando a discussão dos distúrbios mentais mais comuns tanto na sociedade em geral, como
nos estudantes universitários em particular. A sessão solene de
abertura está marcada para as 9h00.

...................

MATINÉE

Casa das Artes
18h30
Hoje às 18h30, realiza-se mais uma
Matinée na Casa das Artes Bissaya
Barreto. Todas as semanas há diferentes Dj’s e os mais variados tipos
de música. A entrada é livre.

...................

COLÉGIO RAINHA
SANTA CELEBRA
ANIVERSÁRIO DA
FUNDADORA

Colégio Rainha Santa
21h30
O Colégio Rainha Santa Isabel celebra, hoje e amanhã, o aniversário
da fundadora, Ana Maria Javouhey. Hoje realiza-se a “Grande Vigília de Oração” às 21h30. Amanhã, a
partir das 9h30, inicia-se, no Museu da Ciência, o rally-paper que
leva os participantes a percorrer
vários espaços da cidade. Às
13h00, decorre o almoço partilhado, precedido de pequena oração pela Paz. Pelas 15h00, o Coro
dos Antigos Orfeonistas de Coimbra actua e às 16h30 iniciam-se actividades diversas.

...................

...................

CONCERTO COM SENZA

SESSÃO DE ABERTURA
DE MESTRADOS

OMT
22h00

ISCAC
18h30
A sessão solene de abertura dos
mestrados , realiza-se hoje, pelas
18h30, no auditório Marques de Almeida, no ISCAC. O tema da sessão
é “FINTECH: uma perspectiva eu-

Centro de Eventos Bissaya Barreto 9h00
Segurança pessoal
no combate
a incêndios
O 5.º Curso Internacional sobre
Segurança Pessoal no Combate

aos Incêndios Florestais realiza-se hoje, a partir das 9h00, no
Centro de Eventos Bissaya Barreto. O investigador Xavier Viegas vai intervir na sessão de
abertura.

O duo SENSA actua hoje, a partir
das 22h00, na Tabacaria da Oficina
Municipal do Teatro. Os bilhetes
custam de cinco euros e informações podem ser obtidas pelos telefones 239714013, 916265015, ou email info@oteatrao.com e
oteatrao.com.

