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DiáriodeCoimbra
Mini Chefs de Verão na EHTC
Na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC)
realiza-se hoje, a partir das 9h30, um workshop de
Mini Chefs de Verão II, para idades compreendidas
entre os 6 e os 12 anos.

Coimbra

Colóquio-concerto “RAPensado”
as ciências sociais e a política
Hoje e amanhã Cientistas sociais e rappers ocupam o palco do Teatro da Cerca de São Bernardo
para o encontro que reflecte a relação entre o rap, a ciência e a intervenção política
D.R.

Cientistas sociais e rappers
ocupam hoje e amanhã o
palco do Teatro da Cerca de
São Bernardo, em Coimbra,
para a discussão e música em
torno da relação entre o rap, a
ciência e a intervenção política.
“RAPensado as ciências sociais
e a política” é o evento que, durante dois dias, junta em palco
diferentes conhecimentos, narrativas e formas de expressão.
O encontro é dinamizado
pelo Centro de Estudos Sociais

Maze é um dos rappers do espectáculo

Motociclista ficou ferido
em colisão com automóvel
LORETO Um ferido ligeiro foi
o balanço de uma colisão entre
um automóvel e um motociclo
ocorrida ontem, cerca das 7h10,
na Rua Manuel Almeida e
Sousa, em Coimbra. O acidente
verificou-se no troço entre a
Urbanização do Loreto e a Estação Velha. A vítima é um homem de 52 anos, condutor do
motociclo. Foi imobilizado no
local pelo INEM e transportado
aos Hospitais da Universidade.
No local compareceu também
a PSP, que orientou o trânsito e
tomou conta da ocorrência.|

Acidente ocorreu entre a urbanização do Loreto e a Estação Velha

Recriação histórica comemora
hoje entrega do Foral a Coimbra
500 ANOS Aentrega do Foral
Manuelino à cidade de Coimbra, em 1516, vai ser assinalada
hoje com uma recriação histórica da época que inclui um
cortejo, pela Companhia de
Teatro e Recriação Histórica
Bombarda, com início às
14h30, junto do actual edifício
dos Paços do Concelho, na
Praça 8 de Maio, terminando
junto à Porta/Torre de Almedina, antiga sede da vereação.

Ainiciativa, que terá demonstração de armas, danças, bailias
e folguedos, integra-se no programa das Festas da Cidade e
por ocasião das comemorações
dos 500 anos do documento regulador da vivência na cidade,
concedido por D. Manuel I, em
4 de Agosto de 1516, actualizando, assim, o foral concedido
por D. Afonso Henriques à cidade de Coimbra.
A Câmara Municipal de

Coimbra lembra que o Foral
Manuelino, que foi entregue à
cidade, na Torre de Almedina,
em 22 de Agosto de 1517, definia as regras, os impostos, as
taxas, os privilégios e as penas
criminais, vindo o documento
confirmar alguns dos direitos
e deveres consignados nos anteriores documentos reguladores do concelho (1085, 1111 e
de 1179), actualizando regras e
tributos.|

da Universidade de Coimbra
(CES-UC) e surge em resposta
aos desafios da “ecologia de saberes”, uma proposta do sociólogo Boaventura Sousa
Santos para expandir o cânone
científico através da combinação horizontal de saberes académicos e não académicos.
As mesas de discussão acontecem durante as tardes de
hoje e amanhã, a partir das
14h30, e o concerto vai ter lugar hoje, às 21h30, juntando,

entre outros, Maze (grupo Dealema) e C hullage, músicos
com mais de 20 anos de actuação no hip-hop português,
bem como rapper brasileiro
Renan Inquérito. Está prevista
a estreia do documentário
“Show utópico”, de Pedro Neves, que juntará, no encerramento, o realizador e Boaventura Sousa Santos em debate.
«O palco será ocupado por
cientistas sociais e rappers
para uma reflexão colectiva

sobre a relação entre o rap, a
ciência e a intervenção política;
as expectativas e os direitos
das mulheres; e a xenofobia»,
refere a organização. As actividades são de entrada livre.
O encontro surge na sequência de eventos anteriores que
assumiram o repto da ecologia
de saberes e foram bem recebidos pelo público: “Há palavras que nasceram para a porrada” (com Capicua, Chullage,
LBC Soldjah e Hezbó MC), em
de 2013, e o espectáculo “Alice
na Cidade: Ciências Sociais,
Rap e Mais”, em 2016.
A organização é assegurada
por investigadores que, em alguns casos, combinam as actividades científicas com o movimento hip-hop. São eles Boaventura de Sousa Santos, Carlos Guerra Júnior, Federica Lupatti, Márcia Simões, Renan Inquérito e Sara Araújo.|

