PORTIMÃO

AGENDA MAR / 2020
DA BIBLIOTECA ANTÓNIO ROSA MENDES

6/03 (6ªfeira)

FORMAÇÃO

SUPORTE BÁSICO DE VIDA
O conteúdo da ação de formação é composto por manobras de Suporte Básico de Vida (SBV), Posição Lateral de
Segurança (PLS) e Obstrução das Vias Aéreas (OVA).
Local: Quartel dos Bombeiros em Portimão. | 10h00 às 12h00
Entrada livre com inscrição prévia para ialves@ualg.pt
Org.: Serviço Municipal de Proteção Civil - Portimão/ Biblioteca da UAlg em Portimão

10/03 (3ªfeira) PALESTRA
APOIOS FINANCEIROS PARA O TURISMO, com Virgílio Machado.
Apoios financeiros a projetos empresariais na área do turismo, no contexto atual do Algarve, tendo como objetivo
demonstrar que as micro e pequenas empresas na região têm potencial de crescimento. Pretende-se atrair a
população jovem ao empreendedorismo e salientar a importância do apoio do Estado para promoção de um
turismo sustentável. Palestra integrada no MARÇO JOVEM 2020 em Portimão.
Local: Anfiteatro da Universidade do Algarve em Portimão | 10h00 às 11h00
Entrada livre com registo prévio em: https://esght.ualg.pt/pt/content/inscricao-em-eventos-da-biblioteca-portimao
Org.: Biblioteca da UAlg em Portimão

16/03 (2ªfeira)

PALESTRA

MIXÓRDIAS MATEMÁTICAS, com Paulo Carrasco.
Nesta palestra com carácter informal, serão apresentados de forma não linear temáticas centradas na aplicação
da matemática e da informática no desenvolvimento de jogos de computador, na inteligência artificial, nos
mercados financeiros e na economia e gestão. Palestra integrada no MARÇO JOVEM 2020 em Portimão.
Local: Anfiteatro da Universidade do Algarve em Portimão| 14h30 às 15h30
Entrada livre com registo prévio em: https://esght.ualg.pt/pt/content/inscricao-em-eventos-da-biblioteca-portimao
Org.: Biblioteca da UAlg em Portimão

20/03 (6ªfeira) PALESTRA
ESCRITAS DOS ESPAÇOS QUE NOS HABITAM, com José Figueiredo Santos
Abordagem das diversas dimensões do espaço, de acordo com a forma como é representado pela sociedade.
Observam-se descontinuidades dos espaços de que resultam formas dicotómicas, imagens espaciais que
tendem a inscrever-se em coordenadas que obedecem a uma certa categorização dos fenómenos, visando
perceber o seu interesse como fundamento para a estruturação de uma comunidade e da sua memória, ou
mesmo para os processos de turistificação. Palestra integrada no MARÇO JOVEM 2020 em Portimão.
Local: Anfiteatro da Universidade do Algarve em Portimão | 14h30 às 15h30
Entrada livre com registo prévio em: https://esght.ualg.pt/pt/content/inscricao-em-eventos-da-biblioteca-portimao
Org.: Biblioteca da UAlg em Portimão
Campus de Gambelas
8005-139 Faro
tel_ 289 800 906 | biblioteca@ualg.pt
www.ualg.pt | estudar/biblioteca
Horário:
seg. a sex.: 08h30 / 20h00 | sábado: 10h00 / 16h00
Inclui: centro de documentação europeia

ESGHT
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO, HOTELARIA E TURISMO

Campus da Penha
8005-139 Faro
Tel_ 289 800 100 ext. 6510 | biblioteca@ualg.pt
www.ualg.pt | estudar/biblioteca
Horário:
seg a sex.: 09h00 / 22h00 | sábado: 09h00 / 13h00

Biblioteca do Pólo de Portimão
8501-859 portimão
tel_282 417 641
www.ualg.pt | estudar/biblioteca
Horário:
seg. a sex.: 09h00 - 12h30 / 14h00 - 22h30

