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Dia da Mulher com vozes femininas
na Rádio Regional do Centro

A Rádio Regional do Centro, do Grupo Media Centro
(ao qual pertence também o Campeão das Províncias),
associa-se às comemorações do Dia da Mulher que se
comemora no próximo domingo, dia 08 de Março. Assim, naquela que vai ser uma iniciativa inédita e original,
durante todo o dia, os ouvintes que sintonizarem 96.2
FM, ou que ouvirem a emissão através da aplicação móvel
ou do site, vão poder contar com uma emissão, musical,
informativa e programática, exclusivamente com vozes
femininas.
Mês da Mulher sem flores nem jantarzinhos
Fazer de 08 de Março “o dia de todas, todos os dias”
é a proposta do movimento Cidadãos por Coimbra (CpC)
e de 17 organizações da cidade que vão promover uma
série de iniciativas durante todo o próximo mês. “Apelamos a que se ultrapassem as meras acções de oferecer
ÁRUHVHGRVMDQWDU]LQKRVVHPRVPDULGRVµUHIHULX-RUJH
Gouveia Monteiro, coordenador do CpC, na apresentação das iniciativas que irão decorrer até 28 de Março.
Clara Moura, também do CpC, sustentou que “apesar da
igualdade legislativa a mulher é penalizada no dia-a-dia” e
apontou o caso de “as mulheres não se sentirem seguras
da mesma forma que os homens, nomeadamente à noite”,
enquanto Inês van Velze considerou que se deve assinalar
o dia da mulher trabalhadora, com envolvência, e “não se
SRGHÀFDUSRULQLFLDWLYDVFULVWDOL]DGDVHFRQVHUYDGRUDVµ
No início desta semana o CpC contacta as mulheres trabalhadoras da lavandaria do CHUC, do Centro Distrital
de Segurança Social, do comércio da Baixa de Coimbra,
nas paragens de autocarro da Beira-Rio e do Palácio da
-XVWLoDQD&kPDUD0XQLFLSDOHQR0HUFDGR'3HGUR9
O Dia da Mulher (domingo, dia 08) será assinalado com
uma manifestação na Praça da República, pelas 16h00, e
XPFRQFHUWRFRP9kQLDSURPRYLGRSHOD5HS~EOLFDGDV
Marias do Loureiro.

Coimbra reúne 11 cidades europeias que vão ser capitais da cultura
Nos próximos dias 13 e 14 de Março, a cidade de Coimbra vai receber 11 cidades europeias, de 11 países, que entre
2020 e 2024 serão capitais da cultura. Um evento nunca
antes realizado e que o grupo de trabalho da candidatura
de “Coimbra a Capital Europeia da Cultura” se orgulha
de organizar, na tentativa de “partilhar experiências” entre
as várias cidades. A iniciativa foi divulgada, na terça-feira
(03), pelo grupo que coordena a candidatura, nesta que
foi a sua 5.ª comunicação pública. O evento – designado de “For1C - Cidades Capital” - vai decorrer no
Convento São Francisco, no primeiro dia “à porta fechada” e com os agentes culturais das cidades capitais
da Cultura; no segundo dia, totalmente aberto à população. Outra das informações comunicadas pelo grupo
de trabalho foi o facto de estarem a elaborar, em parceria com as outras cidades portuguesas candidatas,
um documento que reúne as dificuldades comuns, sendo a maior dela “a necessidade de reconhecimento
imediato e explícito por parte do Ministério da Cultura”, a par do financiamento. Este grupo anunciou,
DLQGDDUHDOL]DomRGHXPDLQLFLDWLYDGHQRPLQDGD´5HPL[µHTXHSUHWHQGHMXQWDUFLGDGmRVDJHQWHVFXOWXUDLV
HUHVSRQViYHLVLQVWLWXFLRQDLVQXPHYHQWRGHKRUDVHP6HWHPEURTXHDMXGHj´jUHIOH[mRHjSURGXomRµ
Um estudo do Centro de Estudos Sociais da UC, o protocolo com a CIM da Região de Coimbra ou o facto
GHR2UoDPHQWR3DUWLFLSDWLYRGH&RLPEUDHVWDUGHVWLQDGRD SURMHFWRVFXOWXUDLVIRUDPRXWURVGRV
temas abordados. “Coimbra quer envolver toda a comunidade e ser cada vez mais uma cidade tolerante e
agregadora, de dimensão europeia”, sublinhou a vereadora da Cultura, Carina Gomes.

nariz, dentro do quartel, no passado dia 15, num episódio
de desentendimentos relacionado com o cão da corporação. No sábado, o mesmo homem voltou a deslocar-se
ao bar anexo ao quartel dos Voluntários da Figueira da
Foz e, perante nova altercação envolvendo um familiar
que o acompanhava, os bombeiros chamaram a Polícia.

Mostra Nacional de Banda Desenhada
regressa a Coimbra
A Coimbra BD – Mostra Nacional de Banda Desenhada vai regressar, para a sua quinta edição, entre os dias 05 e
08 de Março, na Casa Municipal da Cultura de Coimbra. A
mostra vai contar com a presença de 12 autores nacionais
e um internacional, de editores e livreiros especializados
na comercialização desta nona arte. Esta iniciativa preWHQGH DWLQJLU S~EOLFRV GLYHUVRV GHVGH R LQIDQWRMXYHQLO
às famílias e a todos aqueles que, independentemente da
Dia da Mulher assinalado
faixa etária, cultivam o gosto pela banda desenhada. O
também na região de Coimbra
O Dia Internacional da Mulher está a chegar (domin- SURJUDPDGHVWHDQRLQWHJUDVHVV}HVFLQHPDWRJUiÀFDVGDV
go, 08 de Março) e com ele várias comemorações que longas às curta-metragens, exposições, ‘workshops’, uma
pretendem assinalar a data. Para além da manifestação conferência sobre o “25 de Abril e a Banda Desenhada”,
nacional de mulheres marcada para domingo, em Lisboa, sessões de autógrafos com autores de BD, apresentação
pelas 14h30, Coimbra também não é indiferente e, neste de livros, entre outras actividades que apelam ao envolVHQWLGRWHPMiDQXQFLDGRVDOJXQVSURJUDPDVSURPRYLGRV YLPHQWRGRS~EOLFRFRPRMRJRVGHWDEXOHLURHVHVV}HV
por entidades e associações, como é o caso do Clube GH GHVHQKR DR YLYR 2 KDELWXDO GHVÀOH H FRQFXUVR GH
Automóvel do Centro que pretende marcar este dia com ‘Cosplay’ também não vai faltar, tendo data marcada para
várias iniciativas desde uma exposição, conversas/debate sábado (07), às 15h30.
H XP MDQWDU FRQYtYLR $VVLP SHODV K LQLFLDUi XPD
exposição de Tecelagem de Almalaguês, com a particiLegião da Boa Vontade comemora
pação da Associação Herança do Passado. Mais tarde,
31 anos de acção em Portugal
pelas 19h30, terá lugar uma conversa sobre “Mulheres no
A Legião da Boa Vontade (LBV) comemora, segundamundo motorizado”, com a participação de Aida Vilas, -feira (02 de Março), 31 anos de acção em Portugal, data
'LUHFWRUDJHUDOGDHPSUHVD%DUUHLURVH9LODV5RVkQJHOD que será assinalada nas três cidades onde a LBV se enGarcia, do Clube Automóvel do Centro; e o Mototurismo contra: Porto, Coimbra e Lisboa. De referir que em 2019
do Centro. As inscrições estão a decorrer até amanhã (06). PDLVGHSHVVRDVIRUDPEHQHÀFLDGDVVyHP3RUWXJDO
Também na Lousã a efeméride será comemorada, com pelos Programas Socioeducativos da Legião. Famílias
a Arte-Via Cooperativa a promover, em parceria com a em situação socioeconómica vulnerável recebem apoio
Fundação Cuidar O Futuro, uma audição pública sobre “A e orientação no ‘Programa Um Passo em Frente’, sendo
Floresta e a qualidade de vida”, domingo, pelas 15h00, no este uma porta de entrada para outros programas. Esta
auditório do Centro Paroquial da Lousã. A sessão conta Instituição, reconhecida pela Organização das Nações
com a intervenção de Rosa Monteiro, secretária de Estado Unidas devido ao trabalho que desenvolve no mundo
da Cidadania e da Igualdade.
(Brasil, Argentina, Bolívia, Estados Unidos da América,
Paraguai, Portugal, Uruguai), integra a Conferência das
ONG’s com Relações Consultivas para as Nações Unidas,
Autor de disparos contra discoteca
com sede em Viena, onde tem apresentado as suas causas
apanhado em altercação nos Bombeiros
Um homem suspeito de ter disparado vários tiros à FRPRREMHFWLYRGHFRQWULEXLUSDUDDLPSOHPHQWDomRGH
porta da discoteca NB, na Figueira da Foz, em Dezem- políticas públicas internacionais.
EUR GH  IRL GHWLGR ViEDGR SHOD 3ROtFLD -XGLFLiULD
3- HPFRODERUDomRFRPD363$3-DGLDQWRXTXHR
Casa das Caldeiras acolhe exposição
detido tem 24 anos e é suspeito da “presumível prática
sobre Leonardo da Vinci
GH TXDWUR FULPHV GH KRPLFtGLR TXDOLÀFDGR QD IRUPD
O Museu da Ciência da Universidade de Coimbra e o
tentada e um crime de detenção de arma proibida”. Na Exploratório – Centro Ciência Viva estão a promover uma
altura, perseguido pela PSP, o suspeito fugiu ao volante exposição em torno do universo de Leonardo da Vinci,
de uma viatura e despistou-se na avenida que atravessa a apresentando 12 máquinas construídas a partir de esboços
zona ribeirinha da cidade, batendo com o carro, que ali do artista e inventor italiano, conforme foi anunciado. A
ÀFRXLPRELOL]DGR1DVHTXrQFLDGRDFLGHQWHWHUiIXJLGR mostra vai estar patente na Casa das Caldeiras até dia 30
a pé. De acordo com fonte da PSP, o mesmo homem é GH-XQKR2PDLRUREMHFWRGDH[SRVLomRpXPUHOyJLRTXH
ainda suspeito de ser o autor das agressões sofridas por terá um metro e meio de altura, sendo que a maioria das
um bombeiro voluntário, agredido com uma cabeçada no máquinas têm entre 70 centímetros e um metro. Para além

das máquinas, estarão também expostas reproduções de
esquemas e desenhos de Leonardo da Vinci. A exposição é
de entrada gratuita para a comunidade universitária, tendo
os bilhetes um valor de cinco euros para o público geral
e de 3,50 euros para estudantes e seniores.
Orçamento Participativo de Coimbra
focado na Capital Europeia da Cultura
$ &kPDUD 0XQLFLSDO GH &RLPEUD DSUHVHQWRX D
terceira edição do Orçamento Participativo que vai ter
como tema “Coimbra 2027: candidatura a Capital Europeia da Cultura”. Assim, um dos requisitos a cumprir
SDUDTXHDVSURSRVWDVVHMDPDFHLWHVSHOR0XQLFtSLRp
“que contribuam para dinamizar, transformar e animar
Coimbra, quer pela realização de eventos, quer pela
criação de obras permanentes, evidenciando sempre a
dimensão europeia da cidade”. Esta edição do OrçaPHQWR3DUWLFLSDWLYRTXHYROWDDWHUXPÀQDQFLDPHQWR
de 500 mil euros para as duas vertentes (Coimbra
Participa – cidadãos com mais de 30 anos; Coimbra
-RYHP3DUWLFLSD²FLGDGmRVHQWUHRVHRVDQRV 
WHPFRPRSULQFLSDOREMHFWLYRHQYROYHUDFRPXQLGDGHQD
candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura. As
propostas devem ser submetidas através da plataforma
online https://coimbraparticipa.cm-coimbra.pt/, até 16
de Abril, ou nos ‘Encontros Participativos’ que serão
promovidos pela autarquia em vários locais do concelho
FRPRREMHFWLYRGHSUHVWDUHVFODUHFLPHQWRDRVFLGDGmRV
Quanto à votação, à semelhança das edições anteriores,
é realizada de forma electrónica, na mesma plataforma
RQGHVmRDSUHVHQWDGDVDVSURSRVWDVGHSURMHFWRVHQWUH
RVGLDVGH-XQKRHGH-XOKR
Projectos da UC recebem financiamento
para estudar Vale do Côa
7UrVSURMHFWRVGHLQYHVWLJDomROLGHUDGRVSHOD8QLYHUVLGDGHGH&RLPEUD 8& FRQTXLVWDUDPÀQDQFLDPHQWRGH
900 000 euros para estudar a região do Vale do Côa. Este
SURJUDPDWHPFRPRREMHFWLYRSURPRYHU´DFWLYLGDGHVGH
LQYHVWLJDomRHGHVHQYROYLPHQWRGHkPELWRLQWHUGLVFLSOLQDU H SOXULGLVFLSOLQDUµ QDTXHOD UHJLmR FODVVLÀFDGD SHOD
UNESCO como Património da Humanidade, referiu a
8&2SURMHFWR¶/DQG&UDIW·OLGHUDGRSRU/DUD%DFHODU
Alves, investigadora do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património da Faculdade de
Letras da UC, “vai estudar os contextos socioculturais da
arte da Pré-História Recente no Vale do Côa”. Quanto
ao ‘CôaMedPlants’, liderado por Célia Cabral, investigadora do Instituto de Investigação Clínica e Biomédica
de Coimbra da Faculdade de Medicina da UC, pretende
perceber o potencial impacto “na doença do fígado gordo
não-alcoólico, que está associada a alimentação e estilos
de vida não saudáveis e que pode culminar em cirrose e
FDQFURGRItJDGRµ3RU~OWLPRRSURMHFWR¶&OLPDWH#&RD·
liderado por Luca Dimuccio, investigador do Centro de
(VWXGRVHP*HRJUDÀDH2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULRGD
Faculdade de Letras da UC, vai estudar a evolução climática e a adaptação humana durante o último período
glaciar naquela região.

