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Sofia Travassos no Exploratório
111 O oftalmologista Sofia Travassos explicou este sábado as razões do cansaço visual em mais uma sessão
“Conversar é mesmo o Melhor Remédio”. A iniciativa é uma
parceria entre o Exploratório – Centro Ciência Viva de Coimbra
e o Centro Cirúrgico de Coimbra.
DB-Carlos Jorge Monteiro

Futebol Caricas no “Pancinhas”
111 O grupo de amigos “Futebol Caricas Coimbra” realizou um convívio no restaurante “Pancinhas”, em Coimbra.
O objetivo é juntar antigos praticantes desta modalidade,
ressuscitar este jogo dos anos 70 e 80 e, ao mesmo tempo,
tentar “copiar” a realidade.
DB-Carlos Jorge Monteiro

Palestra sobre Revolução de Abril

111 Cristina Robalo
Cordeiro foi eleita este fim
de semana, em Paris, secretária-geral do RESUFF
- Rede Internacional das
Mulheres Líderes no Ensino Superior Francófono.
Após a eleição, a nova secretária-geral sublinhou
a necessidade de reforçar
esta rede internacional
e ampliá-la, designadamente com a inclusão
de novos membros da
Agência Universitária da
Francofonia (uma rede
que abrange centenas de
universidades de países
francófonos de todo o
Mundo, e a cuja filial do
Magrebe foi presidida
pela docente universitária
conimbricense durante os
cinco anos em que residiu
em Rabat.
Recorde-se que Cristina
Robalo Cordeiro é professora catedrática da
Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra (chegou, mesmo, a
ser vice-reitora da instituição entre ), presidente
da Alliance Française de
Coimbra e Cônsul Honorária de França. O seu
trabalho em prol da língua e da cultura francesas
mereceram-lhe já a atribuição de diversas distinções, com destaque para
o grau de Cavaleiro da Legião de Honra, a mais alta
condecoração atribuída
pela República Francesa,
tendo recebido também
o Prémio Richelieu Senghor da Francofonia. Foi
ainda condecorada pelo
governo português com
o grau de Comendador
da Ordem do Infante Dom
Henrique, é oficial da Ordem de Mérito do GrãoDucado do Luxemburgo
e é doutorada “Honoris
Causa” pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro.
Integra o Grupo de Trabalho da Candidatura de
Coimbra a Capital Europeia da Cultura 2027. A. A.

“Start to Talk” contra
os abusos no desporto

Iniciativa decorre no auditório do IPDJ em Coimbra

111 Uma em cada cinco crianças é vítima de
violência sexual na Europa. Preocupada com esta
realidade, a Direção Regional do Centro do Instituto português de Instituto
Português do Desporto e
Juventude (IPDJ) promove,
na próxima quarta-feira,
23 de outubro, a partir das
15H00, a Campanha Start
to Talk, a decorrer no auditório do IPDJ de Coimbra. Para quem quiser participar, está a decorrer o
período de inscrição, que
é gratuita, mas obrigatória, e deve ser efetuada no

link https://forms.gle/vpAxdCYzwrSWkaDP9.
A campanha “Start to
Talk” pretende sensibilizar
o movimento desportivo
para “o abuso sexual de
crianças e jovens no contexto do desporto e apelar para que contribuam
com medidas concretas de
prevenção e resposta estes
abusos”.
É um dos resultados da
participação de Portugal,
através do Governo e do
IPDJ, no projeto conjunto
do Conselho da Europa e
da Comissão Europeia “Pro Safe Sport+”.

Pretende-se, assim, sensibilizar a nível local o movimento desportivo para o
abuso sexual de crianças e
jovens no contexto do desporto. E também divulgar
a campanha “Start to Talk”
(vídeo e página web) e promover o “kit de formação”,
destinado a apoiar todos
os agentes desportivos (dirigentes e colaboradores
das associações e clubes,
treinadores, atletas e familiares), “na prevenção
e resposta a situações
de potencial violência
sexual contra crianças e
jovens”.

“As Classes Médias em Portugal”
111 O Bar do Teatro da
Cerca de S. Bernardo acolhe amanhã a apresentação
do livro “As Classes Médias
em Portugal – Quem são e
como vivem”. A sessão tem
início às 18H00 e contará
com a presença dos autores Francisco Louçã, João
Teixeira Lopes e Lígia Ferro.
Numa conversa moderada
pelo jornalista João Gaspar,
os autores irão mostrar de
que forma é que realizaram este livro.
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111 “Viagem pela Revolução de Abril em Coimbra ( 19741976 )” foi o tema da palestra de Pierre Marie, investigador do
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CESUC), que decorreu este sábado no Centro Cultural Penedo da
Saudade.

Cristina Robalo
Cordeiro eleita
secretária-geral
do RESUFF

“A partir de estatísticas,
relatos biográficos e análise de discurso, daremos
a conhecer um pouco melhor a classe média portuguesa. Como vive, como se
reproduz, que dificuldades
enfrenta, como se mobiliza
politicamente, que estilos
de vida desenvolve. Mostraremos como é frágil e
assustada, espremida e
comprimida, em particular
após a grande crise”, referem os autores. A. A.
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