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DiáriodeCoimbra
Candidaturas abertas
Estão abertas as candidaturas para
o curso de “Tecnologia Cerâmica”
que o CTCV inicia no 1.º trimestre
de 2021. Informações em
www.ctcv.pt/CTCV.

HOJE EM COIMBRA

AMANHÃ

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
DE GABRIELA TORRES

“ANO NOVO, VIDA
NOVA?”

Café Santa Cruz
9h00

Centro Cultural Penedo

Uma exposição
de pintura da
artista plástica
Gabriela Torres
pode ser apreciada no Café
Santa Cruz até 14 de
Janeiro. O tema da exposição centra-se no seu percurso, entre Coimbra e Lisboa, recorrendo a uma técnica de acrílico sobre papel. Gabriela Torres é licenciada em Desenho em Belas-Artes e está a tirar o
Doutoramento na Faculdade de
Belas-Artes na Universidade de Lisboa. Mais informações em www.gabrielatorres.pt

LEONARDO.
A EXPOSIÇÃO

Exploratório
10h00
Leonardo. A exposição, uma mostra
produzida numa parceria entre o
Museu da Ciência da Universidade
de Coimbra e o Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra, que
está aberta ao público. Assumindo
o tom de celebração com que foi
pensada, a exposição que dá a conhecer o génio multifacetado de
Leonardo, ilustra o programa comemorativo do 25.º aniversário do
Exploratório e apresenta actividades para explorar em família. Pode
se visitada todos os dias, das 10h00
às 13h00, e das 14h00 às 18h00.

tome nota
maiores de 4 anos que amanhã se
inicia às 19h00.

“LUÍS DE MATOS
#CONECTADOS”

da Saudade

18h00

A palestra com João Gouveia Monteiro, intitulada "Ano novo, vida
nova? Identidade, diferença religiosa e construção da paz no
mundo" realiza-se amanhã, às
18h00, no Centro Cultural Penedo
da Saudade. A presença carece de
reserva de lugar para
cultura@ipc.pt

MANUEL OU COMO SE
DESENHA UMA CASA

OMT
19h00
“Manuel ou Como se desenha uma
casa”, a partir da obra de Manuel
António Pina chega amanhã à Oficina Municipal do Teatro, a casa de
O Teatrão. «Correndo muitas histórias e muitos poemas, este “Manuel” leva-nos de volta à infância
como se ela fosse uma casa. Regressar é sempre a melhor parte de
sair, vamos ficar a saber. Manuel, o
escritor, gostava do infinitamente
grande e do infinitamente pequeno.
Gostava de admirar a lua, como o
marinheiro de uma das histórias.
Este “Manuel” também se senta a
admirar o infinito e é feito com coisas pequenas que cabem na palma
da mão e com coisas grandes onde
cabemos inteiros. Um baloiço, um
barco, um palácio ou a lua. Desta
porta para dentro, as palavras são
cubos de brincar». Espectáculo para

Convento São Francisco
20h00

Casa das Artes Bissaya Barreto 15h00

A Casa das Artes desde 2010
A Casa das Artes celebra o décimo aniversário com uma exposição de entrada gratuita que
evoca a história desde a inauguração em 2010.
A casa que foi a primeira sede da
Fundação Bissaya Barreto é
agora conhecida como a Casa
das Artes da cidade. A sua história mostra a evolução de uma
casa que depressa se tornou
num local de encontro no centro
da cidade.
Criaram-se espaços de exercício
artístico, transformaram-se salas para receber aulas de yoga,
de Português, jogos de tabuleiro,

várias conversas e foram-se colocando mais cadeiras para concertos e debates. Na cozinha almoçaram artistas, realizaram-se
workshops, e as mesmas mesas
depressa serviram de base para
os gira-discos. A Casa das Artes
Bissaya Barreto foi e continua a
ser o berço de uma comunidade
ambiciosa em torno da arte e da
cultura urbana. Esta exposição
relembra e exibe o fruto destes
10 anos de trabalho. A entrada é
gratuita de segunda a quintafeira, e tem o custo de dois euros às sextas-feiras, por coincidir
com a matinée.

Concerto de Reis
Centro Cultural Penedo da Saudade 18h00 A primeira
quinta-feira do mês é dedicada à música. Hoje não é excepção e a
música é dedicada ao Dia de Reis que ontem se celebrou. A Música
ao Centro está de regresso com um Concerto de Reis pela Associação Salatina. O concerto decorre no Centro Cultural do IPC, às 18h00.
É necessário reservar lugar pelo e-mail cultura@ipc.pt

A partir de amanhã e até domingo, o
Convento São Francisco acolhe o
espectáculo “Luís de Matos #Conectados”. É apresentado como sendo
«100% original, para toda a família,
dentro e fora do teatro. “Luís de
Matos #Conectados”«é o primeiro
espectáculo híbrido onde os espectadores que participam remotamente interagem com a plateia fisicamente presente no teatro, e viceversa». A magia acontece no palco,
plateia e em casa. Amanhã o espectáculo é às 20h00, no sábado e no
domingo às 11h00. O preço dos bilhetes varia entre 22, 20 e 17,5 euros.

TINOCO, MEIRINHOS,
CABAUD E IGLESIAS

Liquidâmbar
21h15
Tinoco, Meirinhos, Cabaud e Iglesias é o nome do grupo que amanhã, a partir das 21h15, actua no Liquidâmbar. O projecto surge fruto
da vontade de Bernardo Tinoco e
Antón Iglesias se juntarem em
palco, lançando o convite a Miguel
Meirinhos e Demian Cabaud para
uma primeira apresentação deste
grupo. A música que compõe o repertório encontra um espaço comum entre as diferentes linguagens
e abordagens à música dos quatro
elementos.
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GMS Store vence Prémio Cinco Estrelas

Empresas
& Negócios

Pelo 4.º ano consecutivo, a GMS Store venceu o Prémio
Cinco Estrelas na categoria de lojas de tecnologia
ao liderar nos critérios de satisfação, intenção
de recomendação e confiança dos consumidores.

Condução sem emissões
do Corsa-e ao Zafira-e Life

20 milhões para apoio
às PME com sede na UE
D.R.

Opel Desempenho de condução superior, grande autonomia, versatilidade
e carregamento da bateria fácil são algumas das vantagens dos modelos “e”
D.R.

“A Opel é eléctrica”. Este é o
mote do fabricante alemão,
como se demonstra pela abrangente gama de modelos eléctricos que já possui em comercialização. A gama abrange automóveis que proporcionam
condução sem emissões com
veículos de diversos segmentos,
de pequenas a grandes dimensões.
O portefólio engloba desde o
sub-compacto “best-seller”
eléctrico Opel Corsa-e até ao
pioneiro e novíssimo Opel
Mokka-e, passando pelas propostas Opel Vivaro-e e Opel Zafira-e Life, para além do Opel
Grandland X, uma sofisticada
proposta híbrida “plug-in”.
Forte capacidade de aceleração
e autonomias até aos 337 quilómetros (Corsa-e) em ciclo
WLTP1 tornam os automóveis
eléctricos da Opel especialmente dinâmicos e totalmente
adequados para uma utilização
no dia-a-dia. Além disso, a Opel
oferece uma ampla escolha de

Esclarecimentos no Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro

“A Opel é eléctrica” é o mote do fabricante alemão

opções de carregamento como
equipamento de série.
De referir que neste novo ano,
a marca alargará a sua gama de
produtos com as versões “e”
dos modelos Combo, Combo
Life, Movano e do novo Astra e
até 2024 a “marca do relâmpago”terá versões electrificadas
de todos os seus modelos.
Aos condutores de um modelo eléctrico da Opel que pre-

Nova concessão Dacia
e Renault em Leiria
INVESTIMENTO O Grupo
MCoutinho realizou um importante investimento na ampliação do seu negócio de distribuição automóvel em Portugal, com uma nova concessão das marcas Renault e Dacia em Leiria.
Com a integração das duas
insígnias, o Grupo MCoutinho
amplia, desta forma, o portefólio para um total de 19 marcas automóveis, consolidando
a sua oferta a todos os segmentos de mercado.
De referir que a nova concessão do grupo em Leiria, levou à criação de uma unidade
de raiz, com um investimento
de três milhões de euros, na
construção da instalação integrada de 14.500m2 dos quais
5.500m2 de área coberta. Dis-

Criação de unidade de raiz

põe de uma área de exposição
exclusiva para cada uma das
marcas, um ponto de venda de
viaturas usadas e seminovas,
uma área de exposição dedicada às viaturas comerciais e
uma oficina.
Mais informações no site oficial do grupo: www.mcoutinho.pt. |

cisam de recarregar bateria, é
dado acesso a uma panóplia de
soluções. Por exemplo, a bateria
de 50 kWh do Corsa-e pode ser
“reabastecida” até 80 por cento
da sua total capacidade em apenas 30 minutos, num posto de
carga rápida (corrente directa)
de 100 kW de potência. De série
no Corsa-e, esta solução é partilhada também, igualmente de
série, nos modelos Mokka-e,

Zafira-e Life e Vivaro-e. Independentemente de se tratar de
uma Wall Box, de um posto de
carregamento rápido ou de um
cabo ligado a uma tomada doméstica, os modelos eléctricos
da Opel estão preparados para
todas as opções de recarregamento. Mais informações junto
da Auto-Industrial Coimbra,
distribuidor Opel, com o número 239 003 050.|

FUNDO Foi lançado um Fundo de Apoio às Pequenas e
Médias Empresas (PME),
“Ideas Powered for Business
SME Fund”, no valor de 20 milhões de euros, destinado a
ajudar as PME sediadas na
União Europeia a aceder e beneficiar dos seus direitos de
propriedade intelectual (DPI),
com o objectivo de reforçar a
sua competitividade no mercado e, também, para combater o impacto negativo causado pela pandemia de Covid19 nas PME europeias.
Aberto a todas as empresas
da UE que se enquadrem na
definição oficial de PME da Comissão Europeia, este programa consiste num apoio financeiro directo sob a forma
de vales de reembolsos de 50%
das despesas feitas com a apresentação de um ou mais pedi-

dos de registo de marcas e desenhos ou modelos (taxas de
pedidos) e aplica-se a nível nacional (através do INPI), a nível
regional (no Benelux) e a nível
da UE (através do EUIPO), até
ao montante máximo de 1.500
euros por empresa.
As candidaturas irão abrir no
próximo dia 11 de Janeiro, segunda-feira, marcando esta
data o início da primeira das
cinco “calls” (janelas) que decorrerão ao longo de 2021. De
referir que as subvenções serão concedidas por ordem de
chegada, por tal motivo, o
CTCV recomenda «vivamente
que os candidatos não esperem até ao último minuto para
enviarem o formulário». Mais
informações: Rui Neves (ruineves@ctcv.pt), Victor Francisco (victor.francisco@ctcv.pt),
ou pelo número 239 499 200.|

