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Condeixa 
1.ª Mostra 
Filatélica
e Medalhística
111  Prossegue hoje, 

no Museu Monográfico 
de Conímbriga, na Escola 
EB2,3 de Condeixa e na 
Escola Secundária Fernan-
do Namora, a 1.ª Mostra 
Filatélica e Medalhística. . 
As visitas decorrem entre 
as 10H00 e as 19H00 e a 
entrada é livre. A iniciativa 
estende-se até ao próximo 
dia 10 de novembro.

Figueira da Foz
Grandes 
Clássicos 
do Cinema 
no CAE
111 Termina hoje o  pri-

meiro ciclo temático  dedi-
cado aos grandes clássicos 
do cinema, nas matinés do 
Centro de Artes e Espetá-
culos (CAE), com o filme 
“Esplendor na Relva”, às 
14H30. A entrada é gratui-
ta para jovens com idades 
compreendidas entre os 
12 e os 18 anos, mediante 
levantamento de convite 
na bilheteira do CAE, até 
15 minutos antes do início 
de cada sessão. O resto do 
público tem de adquirir 
o bilhete com o valor de 
2 euros.

Cantanhede
Cine concerto: 
“O Circo”
de Charlie 
Chaplin
111  Decorre hoje a 

penúltima sessão das “4.ª 
feiras clássicas”, na Rua dos 
Bombeiros, com o filme 
“O Circo” de Charlie Cha-
plin. Esta sessão terá ban-
da sonora tocada ao vivo 
numa criação da Socieda-
de Filarmónica de Covões, 
aproveitando o facto de se 
tratar de um fi lme mudo. O 
evento terá início às 21H00. 

Colóquio internacional na 
Casa da Escrita em Coimbra
111 No âmbito do ciclo 

comemorativo do Centro 
de Estudos Interdisciplina-
res do Século XX (CEIS20) 
– que decorre até dia 15 –, 
realiza-se hoje o colóquio 
internacional “Da Grande 

Guerra à pandemia do Sé-
culo/1918: O ano de todas 
as (des)ilusões”. A inicia-
tiva conta com a partici-
pação de um conjunto de 
oradores, cujas interven-
ções decorrem a partir das 

09H30, na Casa da Escrita, 
em Coimbra.

A conferência de encerra-
mento está marcada para 
as 17H45, com a presença 
do jornalista e comentador 
Nuno Rogeiro.

Homenagem a Boaventura 
de Sousa Santos 
nos 40 anos do CES
111  No âmbito das 

comemorações dos 40 
anos da sua fundação, o 
Centro de Estudos Sociais 
(CES) organiza, de hoje a 
sábado, um colóquio in-
ternacional que, simulta-
neamente, constitui uma 
homenagem a Boaventu-
ra de Sousa Santos, fun-
dador, diretor científi co e 
spiritus rector do CES.

“A imaginação do futu-
ro. Saberes, experiências, 
alternativas” é o nome da 
iniciativa, que decorrera 
na Faculdade de Econo-
mia e Auditório da Rei-
toria da Universidade de 
Coimbra.

Para o primeiro dia, cujos 
trabalhos se realizam na 
Faculdade de Economia, 
serão solicitadas propos-

tas, prioritariamente de 
jovens investigadores/as, 
através de um “call for pa-
pers”, refere nota publica-
da no site do CES.

Nos dias seguintes, “o 
colóquio reunirá investi-
gadores/as e intelectuais 
convidados/as a refletir, 
no âmbito de quatro me-
sas redondas, sobre um 
conjunto de tópicos trans-
versais relevantes para o 
presente e o futuro da 
investigação nas ciências 
sociais e nas humanida-
des num mundo globa-
lizado”.

A iniciativa pretende, no 
espírito do que tem sido a 
atividade do CES ao longo 
de 40 anos, “abrir um es-
paço de discussão amplo 
sobre alguns tópicos cen-

trais da refl exão contem-
porânea que permitam 
equacionar dimensões de 
um futuro concretamente 
imaginado”, acrescenta 
a nota.

Principais oradores
“A imaginação do futu-

ro. Saberes, experiências, 
alternativas” tem como 
oradores principais Boa-
ventura de Sousa Santos, 
Françoise Vergès, Isabelle 
Stengers, Shiv Visvana-
than, Hugh Lacey, Mogo-
be Ramose, Nilma Gomes, 
Rajeev Bhargava, Susan 
George, Gustavo Esteva, 
Elisabeth Mpofu, Ramón 
Grosfoguel, João Cezar 
Castro Rocha, Nelson 
Maldonado-Torres, Peter 
deSouza.

RColóquio internacional decorre na Faculdade de Economia e auditório Reitoria da UC  RTrabalhos são hoje a sábado

Boaventura de Sousa Santos é fundador do CES

40 anos 
do Centro 
de Estudos 
Sociais

40 anos 
do Centro 
de Estudos 

i 6 A sua organização científi ca está 
defi nida em cinco núcleos de investigação, 
em áreas temáticas tão diversas como Ar-
quitetura, Economia, Direito, Humanidades 
ou Relações Internacionais. Estas unidades 
articulam-se de forma transversal

6 Em 2018, a comunidade CES contempla mais 
de 800 pessoas, entre 152 investigadores, 81 inves-
tigadores em pós-doutoramento, 22 investigadores 
visitantes, 64 investigadores juniores e cerca de 460 
estudantes de doutoramento

6 O CES está em 44 redes internacionais de 
investigação. Parte importante da sua atividade 
científi ca assenta em projetos de investigação, 
com equipas constituídas por investigadores 
inseridos em redes nacionais e internacionais

programa
R09H30 Sessão de abertura

R09H45 Conferência de abertura
“Th e Historical Legacy of the 
Great War”, Gerhard Hirschfeld 
(Stuttgart University)
Moderador: Sérgio Neto (CEIS20)

R10H45 Pausa para café

R11H00 Sessão de trabalho
Política internacional, nacional e 
colonial
1918, Ano Decisivo-Cinco 
Processos Nucleares para o Avanço 
da Revolução de Outubro, Rui 
Bebiano (DHEEAA-FLUC e CES)
A (re)Discussão do Património 

Colonial Português, após o Final da 
Primeira Guerra Mundial, José Luís 
Lima Garcia (CEIS20)
A Epidemia da Gripe nas Colónias 
Portuguesas de África (1918-1919), 
Julião Soares Sousa (CEIS20)
A Primeira Guerra Mundial em 
Moçambique: Encontros Culturais 
entre Civis e Militares, Ana 
Paula Pires (IHC-NOVA FCSH e 
Universidade de Stanford)
Quando uma Mão Fere e a Outra 
Acolhe: o Caso dos Refugiados da 
Guerra Civil Espanhola em Portugal, 
Dulce Simões (INET NOVA FCSH)
Moderador: Clara Serrano (CEIS20)

R13H15 Pausa para almoço

R14H45 Documentário
A Gripe Pneumónica: a Pandemia 
de 1918-1919: Fernando Rosas 
(IHC-NOVA FCSH)
Moderador: Sara Trindade 
(DHEEAA-FLUC e CEIS20-UC)

R15H30 Mesa redonda
A tragédia e as artes
A Pneumónica, Francisco George 
(presidente da Cruz Vermelha)
O Sidonismo e a Guerra: em Busca 
da Verdade Possível, Armando 
Malheiro da Silva (FLUP e CIC 
Digital Por)
Entre a Guerra e a Pandemia-A 
Música Portuguesa sob o Signo da 
Catástrofe, Rui Vieira Nery (diretor 

do programa Gulbenkian de Língua 
e Cultura Portuguesas)
O Ano Trágico de Amadeo de 
Souza-Cardoso, Marta Soares 
(IHH-NOVA FCSH)
Ingmar Bergman-A Vida e a Obra do 
Génio, Pedro Mexia (escritor)
Moderador: António Pedro Pita 
(DFCI-FLUC e CEIS20-UC)

R17H30 Pausa para café

R17H45 Conferência de 
encerramento
1918-O Livro da Revelação, Nuno 
Rogeiro (jornalista e comentador)
Moderador: César Rodrigues 
(CEIS20-UC)
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