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Oração de Sapiência de Dinis
Alves está disponível em eBook
D.R.

MEDIAA LeyaOnline disponibilizou no seu portal o eBook
“Notícias do Outro Quando lá
Fora”, obra que reproduz a
Oração de Sapiência que Dinis
Manuel Alves proferiu, em
2008, na abertura solene das
aulas do Instituto Superior Miguel Torga (ISMT).
O ex-jornalista e investigador
no campo dos media, que lecciona no ISMT, onde dirigiu a
licenciatura em Comunicação
Social até 2011, passa nesta obra
em revista a cobertura mediática do Terceiro Mundo pelos
meios de comunicação do chamado Primeiro Mundo.
O livro surge com alguns
complementos, como uma
vasta série de links para páginas relacionadas com a temática abordada na altura pelo
docente.
O formato eBook, destinado
especialmente aos tablets e
smartphones, pode também
ser lido em computadores de

secretária, assim como nos
portáteis, através de aplicação
gratuita disponibilizada pela
Adobe.
Lançado através da plataforma
“Escrytos”, que o grupo editorial
Leya lançou recentemente, a

Cáritas assinala
encerramento
de programa

Apresentada Conselheira
Local para a Igualdade

A Cáritas Diocesana de Coimbra realiza esta quarta-feira um
seminário que assinala o encerramento do programa Líderes Sociais - + PESSOAS –
gestão das competências.
Trata-se, segundo explicou a
instituição, de um programa de
«capacitação das instituições
do terceiro sector com vista a
uma nova visão de mudança
das organizações e dos seus líderes».
O seminário será orientado
por Isabel Maria Sá Oliveira e
Sandra Oliveira, que vão centrar as suas intervenções na
ideia de que «são as pessoas
que definem e distinguem as
organizações». |

HOJE Na Casa da Escrita, na
Rua Dr. João Jacinto, n.º 8, realiza-se hoje, entre as 11h00 e as
13h00, a mesa redonda “Cidadania e Igualdade de Género”,
que tem como principal finalidade a apresentação pública da
Conselheira Local para a Igualdade do Município de Coimbra,
Clara Almeida Santos.
Na sessão de boas-vindas participam João Paulo Barbosa de
Melo, presidente da Câmara de
Coimbra, Ramiro Miranda, director do Centro Distrital de
Coimbra do Instituto de Segurança Social, e Maria João Castelo Branco, vereadora do Desenvolvimento Social e Família.
Na mesa-redonda “Cidadania

Especialista ajuda a
melhorar respostas
em Cardiologia
CHUC 20 doentes com patologias complexas vão ser
tratados em Coimbra com a colaboração de André D’Avila

O docente de Comunicação Social Dinis Manuel Alves

obra é disponibilizada ao público,
para além da LeyaOnline
(http://www.leyaonline.com/),
numa série de outras e-livrarias,
de que se destacam a Amazon,
Apple Store, Barnes & Noble,
Fnac.pt, Submarino e Wook. |

e Igualdade de Género”, com moderação de ClaraAlmeida Santos,
serão oradoras Maria Paula Cardoso, deputada e membro da
Subcomissão Parlamentar de
Igualdade da Assembleia da República, Rosa Oliveira, técnica da
Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género, Mónica Lopes, investigadora do Centro de
Estudos Sociais da Universidade
de Coimbra, e Natália Cardoso,
coordenadora da Associação
Portuguesa Apoio à Vítima de
Coimbra.
À nova conselheira cabe nomeadamente acompanhar e dinamizar a execução das medidas de política local na perspetiva de género. |

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) recebe durante esta semana um
dos maiores especialistas
mundiais na área da Electrofisiologia, que vem colaborar
com o Serviço de Cardiologia
daquela unidade hospitalar no
tratamento de algumas doenças complexas do foro cardiológico, nomeadamente as ablações de arritmia por fibrilhação
auricular, taquicardias supraventriculares e ventriculares.
Note-se que, nomeadamente, as ablações da taquicardia ventricular, sobretudo
por via epicárdia, não são realizadas em Portugal, o que obriga os doentes a recorrerem a
centros no estrangeiro.

A presença em Coimbra de
André D’Ávila, cardiologista no
Monte Sinai Hospital de Nova
Iorque e um electrofisiologista
de top mundial, a convite de
Mariano Pego, director do Serviço de Cardiologia, é encarada com grande entusiasmo,
nomeadamente porque vai
permitir que o CHUC se afirme
a nível da competitividade
científica internacional, adquirindo conhecimentos de ponta
e inovadores para os seus
doentes.
Com a orientação deste especialista brasileiro, em Coimbra vai ser realizado o tratamento de patologias complezas do foro cardiolígico em
cerca de 20 doentes da con-

sulta do Serviço de Cardiologia
dos Hospitais da Universidade
de Coimbra (HUC-CHUC), evitando, precisamente, um tratamento fora do país, passando
a fazer-se em Coimbra.
Para além de André D’ Ávila,
é intenção do Serviço de Cardiologia dos HUC-CHUC trazer a Coimbra outros nomes
da cardiologia mundial, capazes de colaborar noutro tipo de
procedimentos
cardíacos
complexos não realizáveis em
Portugal e de contribuir, assim,
para a afirmação do serviço e
desta unidade hospitalar como
referência mundial nesta área
mas, acima de tudo, para responder da melhor forma às necessidades dos seus doentes. |

Orquestra de Sopros festeja
sábado 30 anos de actividade
D.R.

GALA A OSC|orquestra de sopros de Coimbra (antigo Grupo
de Instrumentos de Sopros de
Coimbra) leva a efeito a Gala
do XXXº Aniversário no próximo sábado, às 21h30, no Teatro Académico de Gil Vicente.
O espectáculo será também
um momento para reconhecer
o mérito e a dedicação do
maestro Adelino Martins, que
nesta data termina as funções
de maestro titular, passando estas a ser assumidas pelo maestro André Granjo. |

Orquestra vai estrear “A lenda de Martim”, de Luís Cardoso

