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Ciclo de Conferências em Manteigas
Quatro eventos no âmbito do Projeto de Geminação com Torre de ‘Passeri (Itália).
 UBI
 De 29 de abril a 2 de maio de 2017
 Fora da UBI
A Câmara Municipal de Manteigas organiza a partir de 29 de abril um Ciclo de quatro conferências, inserido no Projeto de Geminação com
a localidade italiana Torre de ‘Passeri.
As palestras começam a 29 de abril e terminam a 20 de maio e vão decorrer no Auditório do Centro Cívico e no Ninho de Empresas de
empresas.
Vão debruçar-se em temas como memória europeia, apoio humanitário, coesão social, desenvolvimento sustentável, economia local,
políticas europeias e crise económica.
Mais informação
Convite (/Ficheiros/Eventos/2017/4/7390/Manteigas_Convite.jpg)
Programa (/Ficheiros/Eventos/2017/4/7390/Manteigas_Cartaz.jpg)
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III Seminário de Futebol: Futebol de Formação – Gestão, Treino e Observação (/Evento/7520)
II Jornadas Cientí cas & Pedagógicas de Ciências do Desporto (/Evento/7559)
Aula aberta "Caracterização de amostras por microscopia eletrónica de varrimento e de transmissão" (/Evento/7477)
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Street X (/Evento/7552)
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Aula-Aberta “Crescimento da Economia Portuguesa – Intervenção Jovem no Crescimento Económico” (/Evento/7531)

Outras notícias

ver todas
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Projetos do CICS na área da endocrinologia recebem apoios (/Noticia/6006/Projetos-do-CICS-na-area-da-endocrinologia-recebemapoios)



Resultado das eleições para a Comissão Paritária do SIADAP (/Noticia/6004/Resultado-das-eleicoes-para-a-Comissao-Paritariado-SIADAP)



Docente da UBI embaixadora do projeto “Desporto sem Bullying” (/Noticia/6001/Docente-da-UBI-embaixadora-do-projeto-Desporto-sem-Bullying-)



UBI e autarquia organizam II Feira do Desporto da Covilhã (/Noticia/5998/UBI-e-autarquia-organizam-II-Feira-do-Desporto-daCovilha)



UBI e Escola Superior Pedagógica do Bengo tornam-se parceiras (/Noticia/5995/UBI-e-Escola-Superior-Pedagogica-do-Bengotornam-se-parceiras)
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