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111  A dimensão cul-
tural do vinho vai estar 
à prova num programa 
construído à volta da mú-
sica, do cinema, da tertúlia, 
da poesia, da fotografia e 
da gastronomia, para de-
correr em Coimbra – com 
uma saída à Quinta do En-
contro, em Anadia –, entre 
os dias 4 e 30 de outubro.

“O Mundo do Vinho”, 
proposta da Cultura e Ris-
co, com a qual a produto-
ra Margarida Mendes Silva 
quer continuar a desafi ar 
Coimbra, onde insiste em 
fazer acontecer coisas in-
teressantes, tem lugar mar-
cado um pouco por toda a 
cidade: do Salão Brazil até 
ao café Santa Cruz, passan-
do por Santa Clara-a-Velha, 
Museu Nacional de Macha-
do de Castro, Teatro da Cer-
ca de São Bernardo, Casa 
da Escrita e Dux Bistrot.

Apresentado ontem, na 
Tasca de Santana, “O Mun-
do do Vinho” conta com 
o apoio da Comissão Viti-
vinícola da Bairrada – que 
se fez representar pelo seu 
presidente, José Pedro Soa-
res –, numa disponibilida-
de a contrastar com outras, 
de Coimbra, que voltaram 

a não acontecer, como fez 
questão de referir Margari-
da Mendes Silva.

Para José Pedro Soares 
a presença da “Bairrada” 
num projeto a decorrer 
em Coimbra faz sentido, 
não só pela proximidade 
de uma região que a “abra-
ça”, mas também porque 
em “terroir” do concelho, 
nomeadamente em Sou-
selas, crescem hoje alguns 
dos nossos grandes vinhos.

“Para vindimar deixa o 
setembro acabar”, diz o 
povo, num provérbio que 
cabe na perfeição ao pro-
grama [coluna ao lado] que 
abre, a 4 de outubro, com 
o Coletivo Ciranda a can-
tar “Adivinho - Canções em 
torno do vinho”. Até fi nal 
do mês, seguem-se uma vi-
sita à Quinta do Encontro, 
em Anadia, a exposição de 
fotografi a de António Bar-
reto “Douro, Lugar de um 

Encontro Feliz”, a estreia 
do documentário “Setem-
bro a vida inteira”, de Ana 
Sofi a Fonseca, a música de 
Carlos Barreto para poe-
mas selecionados e ditos 
por André Gago e Helena 
Faria, uma visita comen-
tada a três obras de arte 
do MNMC, uma tertúlia 
animada por José Bento 
dos Santos, e, para fechar, 
o jantar vínico “A Festa do 
Vinho”. | Lídia Pereira

Bárbara Cunha, Margarida Mendes Silva e José Pedro Soares, ontem, na apresentação do evento

“O Mundo do Vinho” servido com arte
PSD reúne 
assembleia 
para debater 
aeroporto

111 O PSD de Coimbra 
realiza hoje, pelas 21H30, 
uma assembleia concelhia, 
para discutir a posição po-
lítica sobre o aeroporto e 
o orçamento para 2019 
da Câmara Municipal de 
Coimbra. Em comunicado, 
o PSD acusa a câmara de es-
tar a cobrar mais impostos 
do que o necessário e de 
ter 40 milhões de euros em 
contas bancárias sem justi-
fi cação. Outro dos assuntos 
em debate é a proposta – 
chumbada pela câmara - de 
devolução de 2,5 por cento 
do IRS aos munícipes dos 5 
por cento que a autarquia 
recebe, uma iniciativa já 
implementada em Lisboa.

Bispo janta com 
empresários 
cristãos

111 O Seminário Maior 
de Coimbra acolhe hoje, 
pelas 20H00, o jantar/deba-
te intitulado “A economia 
do dom”, com o bispo de 
Coimbra, D. Virgílio Antu-
nes. Esta é uma iniciativa 
da Associação Cristã de 
Empresário e Gestores de 
Coimbra. 

Obras na A1 
condicionam 
trânsito

111 Entre as 21H00 de 
hoje e as 07H00 de ama-
nhã, é suprimida a via di-
reita, no sentido Coimbra/
Mealhada, entre os quiló-
metros 197 e 199, da A1. A 
alteração deve-se a obras 
de beneficiação e reforço 
do pavimento, realizadas 
pela Brisa.

Encontro 
científi co na UC

111 o encontro cien-
tífico “Neutron stars: the 
equation of state, super-
conductivity/superfl uidity 
and transport coeffi cients” 
prossegue no Centro de 
Física da FCTUC. As Ações 
COST (Cooperação Euro-
peia em Ciência e Tecno-
logia) financiam projetos 
desenvolvidos por redes 
interdisciplinares de in-
vestigação e inovação, para 
permitir avanços científi-
cos que levem a novos con-
ceitos e produtos.

DB-Carlos Jorge Monteiro

Cáritas em convénio para 
alterações demográfi cas

1 1 1  A  C á r i t a s  d e 
Coimbra esteve, enquan-
to membro da direção, 
na mesa da assembleia-
geral do Convénio Euro-
peu para as Alterações 
Demográfi cas, represen-
tada pela vice-presiden-
te do convénio, Carina 
Dantas, e por um mem-
bro na assembleia, Ana 
Jegundo.

Carina Dantas apre-
sentou o Relatório de 
Atividades realizadas 
no ano anterior e, de se-
guida, discutiu com os 
membros da assembleia 
a estratégia para o pró-
ximo período de traba-
lho, incluindo as formas 
de financiamento para 
o futuro e os serviços a 
prestar aos membros.

programa

R4 OUT | Salão Brazil | 
22H | Ciranda | “Canções 
em torno do vinho”

R 6  O UT  |  Q u i n t a  d o
Encontro | 10H30 | visita

R11 OUT | Santa Clara-a-
Velha | 18H | “Douro, Lu-
gar de um Encontro Feliz” 
| António Barreto

R13 | 27 OUT | MNMC
| 11H | “Vinho - néctar de 
Deus(es)& Homens”

R17 OUT | TCSB | 21H
| “Setembro a vida intei-
ra” | Ana Sofi a Fonseca

R20 OUT | Casa da Es-
crita | “As vinhas da lira”  
| André Gago, Helena Fa-
ria, Carlos Barreto

R27 OUT | Santa Cruz
| 17H | “Julguemos o vi-
nho...” | Bento dos Santos

R30 OUT | Dux Bistrot
| jantar “A Festa do Vinho”

SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS
Extrato de Aviso de Abertura

Procedimento concursal comum, para preenchimento de 1 
posto de trabalho na categoria de assistente graduado sénior de 
neurorradiologia da carreira médica e especial médica hospitalar.
Faz-se público que, foi publicado no Diário da República 2ª 
série – nº 185 de 25 de setembro de 2018, que se encontra 
aberto, pelo prazo de 15 dias úteis, o procedimento concursal 
comum de acesso, para a categoria de assistente graduado 
sénior de neurorradiologia.

O aviso de abertura poderá ser consultado na página do CHUC, 
E.P.E. em www.chuc.min-saude.pt/

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 26 de setembro de 2018
O Diretor do Serviço de Gestão de Recursos Humanos

Carlos Gante
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