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Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

INCÊNDIO EM CELULOSE
MATA BAIRRADINOS

Ponte da Vista
Alegre reabre
ao trânsito
PAULO RAMOS

Dois jovens operários, de Anadia e Mealhada, faleceram, ontem, na sequência de um
incêndio na fábrica de Celulose do Caima, em Constância (Santarém) Página 12
PAULO RAMOS

Artur acredita que
o Arouca pode pontuar
no recinto do Benfica
Futebol | P25
Após ter sido sujeita a obras de reabilitação, a
ponte já oferece segurança a viaturas e peões
que por ali circulam. Página 15

Fernando Santos
anunciou convocados
Selecção Nacional | P28

Centro Comunitário da Gafanha
do Carmo está em festa P15

Ministra inaugura
mostra de sabores

Trezentos anos de “Arte
Xávega” estão em risco P14

Sangalhos (Anadia) | P17

Protocolo põe fim
à taxa turística

i

Feira do Livro arranca
com novo formato
Amanhã, em Estarreja | P11
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Documento assinado em Aveiro acaba com a polémica taxa Página 3

Isabel Martins
homenageada
pelos seus pares
Universidade de Aveiro | P7
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Conferência com Pinto Balsemão adiada
A participação de Francisco Pinto Balsemão na conferência que estava marcada
para hoje, no Museu de Aveiro, foi adiada. De acordo com a organização,
a conferência será remarcada para data a anunciar.

Aveiro

Mercado condiciona a escolha do curso
Opção O momento da escolha do curso
merece uma atenção especial para
corresponder ao mercado de trabalho
e aproveitar as oportunidades

João Peixinho
“A escolha do curso deve ser
feita em função do que o mercado necessita”, disse ontem o

PAULO RAMOS

director do Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP) de Aveiro, José Batalim,
falando para estudantes e desempregados, na Escola Pro-

Emprego, marketing e mercado foram os temas apresentados

fissional de Aveiro, na sessão
de informação, a “Volta de
Apoio ao Emprego” – Melhoria
da Empregabilidade em Contexto Europeu”, uma iniciativa
da Comissão Europeia em parceria com o IEFP e a rede de
centros Europe Direct.
Perante um desajustamento
entre a qualificação e o que o
mercado necessita, o director
do IEFP alerta que: “nem sempre o mercado corresponde às
expectativas”. Por isso, o momento da escolha de um curso
deve “merece uma atenção especial”. Chama a atenção

ainda para a agarar oportunidade que cruzam com as necessidades do mercado.
Menos desemprego
José Batalim apotou para a
redução do desemprego, segundo números registados
pelo IEFP de Aveiro. Comparando o último mês de Setembro com o o mesmo mês do
ano passado, referiu-se a um
decréscimo de 1.500 desempregados. Também disse que,
ultimamente, tem-se registado
uma oferta de emprego “com
alguma intensidade”. |
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Caminhada
contra o cancro
hoje em Aveiro
A caminhada “Pequenos Passos, Grandes Gestos”, integrada
na comemoração do Mês Internacional da Prevenção do
Cancro da Mama, realiza-se
hoje em Aveiro, organizada
pela Liga Portuguesa Contra o
Cancro e pelo Movimento Viver e Vencer com o apoio da
Câmara.
A iniciativa, que decorre pelo
quinto ano consecutivo, realiza-se em Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Guarda,
Leiria e Viseu.
O objectivo é sensibilizar a
população para o diagnóstico
precoce do cancro da mama,
divulgar os recursos da Liga
Portuguesa ao dispor do cidadão e angariar fundos para
apoio ao doente oncológico e
família.
A caminhada inicia-se liga o
Centro de Congressos à beiramar, a partir das 15.15 horas. Da
iniciativa fazem parte outras
actividades a partir das 14.30
horas, como aula de zumba e
actuações musicais.RC

Agenda Aveiro
divulga eventos
no município
A edição de Outubro da Agenda Aveiro já está disponível,
permitindo aos munícipes conhecerem eventos e actividades desenvolvidos pela Câmara e outras instituições locais. De acordo com a autarquia, esta “nova ferramenta de
divulgação e comunicação”
pretende ser um “veículo de informações úteis aos cidadãos”.
Com uma periodicidade mensal, assenta num formato electrónico (www.cm-aveiro.pt)
que permite a sua “fácil produção e multiplicação”, não
acarretando “custos directos”
dado que é executada pelos
serviços da edilidade.RC

Arrumar uma má história
chamada taxa turística

“Bombeiros
Fest”
realiza-se
este sábado

Acordo Empresas ligadas à hotelaria subscreveram ontem, à tarde, um contrato
de mecenato com a Câmara Municipal de Aveiro
PAULO RAMOS

Luís Ventura
Com a assinatura do contrato
de mecenato entre a Câmara
Municipal de Aveiro e as empresas hoteleiras de Aveiro, “arrumou-se uma má história”,
congratulou-se o presidente da
Câmara Municipal de Aveiro,
Ribau Esteves. O mau episódio
da vida local a que se referia o
edil foi protagonizado pela taxa
turística, uma medida implementada ainda no mandato anterior e que foi sempre muito
contestada pelos operadores
turísticos aveirenses.
Ontem, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, o edil mostrou-se satisfeito por poder
apresentar o desenlace de “um
percurso de 11 meses que vão
mudar o paradigma”, em estreita colaboração com os parceiros da nova atractibilidade”.
“Temos de deixar para trás o
que fizemos de errado”, referiu,
apontando a “taxa turística” e a
“litigância”com os agentes locais
e regionais na área do turismo”.
Para o autarca, “num município com gente, empresários e
uma universidade excelentes,
temos que fazer o futuro com
todos”, daí que a solução encontrada seja “de partilha de géneros”, em que, conforme disse,
“cada um dá o que tem, neste
novo caminho para o nosso
processo de crescimento”.
O presidente colocar-se-ia
ainda ao lado do sector privado
(“o grande motor desta terra”)
para o ajudar no que for necessário.
Em representação das 25 empresas hoteleiras que assinaram

Os Bombeiros Velhos de Aveiro
promoverão, hoje, o “Bombeiros Fest”, um evento de angariação de fundos.
A abrir o evento, pelas 17 horas, terá lugar uma aula de
Zumba, com o professor Marco Aurélio Neves, seguindo-se,
até às 20 horas, uma “Happy
Hour” com música ambiente.
A partir das 20 horas, o
“Bombeiros Fest” contará com
as seguintes actuações: DJ Rui
Almeida, “Meninas da Favela”,
“Rossa na Grossa”, DJ Hours e
“Back to Beat”. O evento, cujas
entradas são no valor de 2.50
euros, contará, ainda, com a
presença dos convidados especiais Diana Ferreira e João
Sousa, ex-concorrentes da
“Casa dos Segredos”. |
Pedro Machado, Ribau Esteves e António Augusto, ontem, na Câmara Municipal de Aveiro

ontem o protocolo,AntónioAugusto recordou que embora tivessem boicotado a aplicação
da taxa turística, “estivemos
sempre disponíveis para trabalhar na promoção da nossa cidade”. O problema, na sua perspectiva, foi que quando “o número de turistas em Aveiro começou a crescer, logo o olharam como o grande pote de
ouro”. Depois veio uma “taxa
mal elaborada” que só trouxe
dissabores aos turistas, hoteleiros e população em geral.
O empresário, que representa
várias centenas de camas só em
Aveiro, apelou ao autarca para
a agilização de processos no
seio da autarquia, pois os em-

presários têm pressa em investir, perdendo-se oportunidades
de negócio”.
Em nome do Turismo Centro
de Portugal (TCP), Pedro Machado, presidente daquele or-

“Num município com
gente, empresários
e uma universidade
excelentes, temos
que fazer o futuro
com todos”, disse
Ribau Esteves
ganismo, elogiou o “pragmatismo” com que Ribau Esteves
encarou o problema, fazendo o
que se espera de um presidente
de Câmara para o resolver. Cor-

rigiu-se, assim, “o anátema que
pendia sobre Aveiro e o crivo
que diminuía a sua atractividade
e competitividade”, referiu.
Além de apoiar a opção de
acabar com a taxa turística,
numa parceria cuidada e activa
com as empresas, Pedro Machado também se colocou ao
lado de Ribau Esteves na luta
pela remoção dos pórticos de
cobrança de portagem existentes na envolvente próxima da
cidade de Aveiro.
O acordo surge na sequência
da abolição da taxa turística,
abrindo a porta à participação
do sector em actividades municipais e outras, nomeadamente eventos. |

Espectáculo
de dança
oriental
em Oliveirinha
Um espectáculo de dança
oriental acontece hoje no auditório da Junta de Freguesia
de Oliveirinha. O evento, que
está marcado para as 21.15 horas, terá na dançarina “Chandra” – Gemda, a principal
atracção.
No decorrer do espectáculo
poderá ser visto um trabalho
audiovisual preparado pela
Junta de Freguesia. Esta acção
insere-se na programação cultural bimensal que o executivo
local realiza desde a sua tomada de posse. |
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fala o leitor

Leitor, escreva-nos. Sugira ou reclame, nós somos o seu porta-voz. Damos também voz pública as minorias.
As cartas para publicação na secção Fala o Leitor devem ser assinadas em conformidade com o bilhete de identidade,
cuja fotocópia deve ser junta. Deve ser enviada a identificação completa do autor, morada e número de telefone.
As cartas não deverão exceder uma página A4 e poderão ser resumidas pelo jornal sempre que o julgar conveniente.
As cartas não serão devolvidas. email: diarioaveiro@diarioaveiro.pt

Laços gastronómicos, culturais e de amizade
Exmo. Sr. Director:
A Confraria Cultural de Santo
Isidoro, sediada na Freguesia
de Eixo, realizou mais uma vez
o seu passeio anual.
Com hora e local marcados,
saímos em autocarro da Rua
Monsenhor João Gaspar eram
8 horas do dia 27 de Setembro
do corrente ano, em direcção
a Viana do Castelo.
Estando o pequeno almoço
marcado para a cidade de Esposende, chegamos à foz do rio
Cávado por volta das 9.30 horas, onde, num ambiente ameno e em plena cavaqueira, fizemos a primeira refeição com o
nosso “leitão à Bairrada”, acompanhado com champanhe desta mesma zona demarcada.
Já com os estômagos bem
aconchegados e com horário
para cumprir, demos continuidade à nossa viagem até Viana
do Castelo, onde a parte cultural deste passeio nos esperava.
Este ano, tendo em conta que
íamos visitar uma cidade geminada com Aveiro, há mais
de cem anos, para além do aspecto gastronómico, apostámos também na componente
cultural. Para o efeito, marcámos atempadamente uma visita
aos museus do traje, do ouro e à
oficina do ouro, espaços implantados no antigo banco de

Ano 28.º N.º 9.658
Fundador Adriano Mário da Cunha
Lucas (1925-2011)
Director Adriano Callé Lucas
Directores adjuntos
Miguel Callé Lucas
J. C. Galiano Pinheiro
Ivan Silva (Director-adjunto
executivo, responsável por esta edição)
Sede
Av. Dr. Lourenço Peixinho, n.º 15-1.ºG
3800-164 Aveiro
Número de registo no I.C.S.
117255

D.R.

Portugal daquela cidade. Conforme horário estabelecido,
chegámos ao local da visita onde tínhamos para nos acompanhar como cicerone o aveirense Dr. Manuel Rodrigues de
Freitas, estabelecido naquela
cidade há mais de cinquenta
anos.
Este aveirense nascido em
1940, na localidade de Requeixo, neste concelho de Aveiro, doou ao município de Viana
do Castelo, através duma fundação com o nome do seu filho
já falecido, provavelmente o
maior acervo de ourivesaria po-
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pular do nosso país. Uma pequena parte deste legado composto por largas centenas de
peças intemporais, está exposta
com a devida segurança na
caixa forte deste antigo banco
transformado em museu.
Feita a visita a todo aquele
espaço, fizemos algumas fotos
para mais tarde recordar e passeámos na praça principal daquela cidade ao som do nosso
trompetista Manuel Anileiro,
do saxofonista Sebastião Baptista e dos percussionistas Adelino Figueira e Fernando Rodrigues, onde os transeuntes
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dançavam, não deixando qualquer dúvida de que estávamos
numa praça minhota.
A caminho do restaurante, tivemos ainda a oportunidade
de apreciar a imponência das
fachadas de alguns edifícios
onde o granito impera. Com a
parte cultural concluída, seguiu-se o almoço no restaurante “Náutico” onde a cordialidade por parte do seu proprietário e funcionários foi
magnífica.
No decorrer do mesmo, várias intervenções foram feitas,
bem como a troca de prendas
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entre as partes. A Confraria,
tendo em atenção a importância desta visita, teve o cuidado
de solicitar à nossa Câmara
Municipal uma lembrança que
simbolizasse o nosso concelho
para com a cidade de Viana,
tendo-nos sido oferecido um
livro com as magníficas cores
da ria, que incluía uma bonita
dedicatória assinada pelo Eng.
Ribau Esteves dirigida ao Dr.
Manuel Freitas.
Foi também entregue ao
proprietário do Restaurante,
pelo nosso Provedor João Soares, um pequeno tacho em co-

bre, símbolo das gentes de
Eixo, que em tempos, e ainda
hoje, trabalham aquele metal.
Da parte do nosso amigo,
conterrâneo e cicerone Dr. Manuel Freitas, recebemos uma
magnífica obra em livro “Ourar
e Trajar” de sua autoria e do já
falecido Amadeu Costa, onde
uma parte substancial da história do ouro e do traje é contada, e onde estão retratadas
com magnificas peças de ouro
que simbolizam Viana figuras
como: Amália Rodrigues, Beatriz Costa, Joana Vasconcelos,
Joana Amendoeira, Kátia
Guerreiro etc.
Todas estas figuras públicas,
que ao longo da vida tiveram
e continuam a ter o prazer de
conviver com o Dr. Freitas, são
hoje o principal elo de ligação
entre Portugal e o Mundo na
divulgação do ouro popular
português. Concluído o almoço e toda a convivência entre pessoas de Aveiro e Viana,
demos mais um sinal às entidades responsáveis daquilo
que significa a geminação das
cidades.
Um bem-haja ao Dr. Manuel
Rodrigues de Freitas e ao Museu do Traje de Viana do Castelo.
Mário Rodrigues
Confrade Mor
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Cerveja Maldita
no topo da Europa
Prémio Marca aveirense de Artur e Gonçalo Faustino foi galardoada
durante o evento World Beer Awards
ARQUIVO

Rui Cunha
Há mais uma marca de
Aveiro a dar cartas no mundo.
A cerveja artesanal Maldita, de
Artur e Gonçalo Faustino, acaba de ver reconhecido todo o
trabalho que têm vindo a desenvolver desde o seu início,
há um ano, com a atribuição
do prémio “Europe’s Best Barleywine 2014”.
O galardão é atribuído anualmente durante os World Beer
Awards, um evento mundial
que premeia os melhores estilos de cerveja reconhecidos internacionalmente.
“O Barleywine Inglês é um
dos porta-estandartes da
marca Maldita. Este caracteriza-se pelos aromas frutados
e intensos que persistem,
acompanhados por leves notas a caramelo. No copo apresenta uma cor acobreada e espuma de cor branca. Com textura aveludada, tem um amargor característico que contrasta com um sabor a caramelo que a torna numa bebida
completamente distinta e
única. Tem um teor alcoólico
elevado, 9 por cento, e deve ser
bebida a cerca de 10 graus e
num copo snifter ou idêntico”,
explica a marca aveirense no
seu “site”.
A English Barleywine valeu
o prémio à Maldita pelo aroma,
carácter e equilíbrio, na opinião
do júri do concurso. Os World
Beer Awards são um certame
anual em que o processo de
avaliação é constituído por
quatro etapas, com as provas
todas cegas.

Chegar aos seis
mil litros
A Maldita produz actualmente quatro mil litros de cerveja por mês,
mas o objectivo é ambicioso: até meados de
2015 pai e filho, ambos
engenheiros, querem
aumentar esse número
para os seis mil. A bebida é produzida numa
fábrica na freguesia de
Cacia. |
Artur e Gonçalo Faustino dão cartas no mundo das cervejas

“Ano importante para
a cerveja artesanal”
“2014 tem sido um ano importante para a cerveja artesanal em Portugal”, diz João
Carlos Sousa, gestor da marca.

“2014 tem sido
um ano importante
para a cerveja
artesanal em
Portugal”, diz
João Carlos Sousa
“Nunca se falou tanto sobre
cerveja artesanal, apareceram
muitas marcas, muitos cervejeiros, mas mais importante de
tudo apareceram muitas pes-

soas a gostar de cerveja de
uma forma diferente. São essas
pessoas que acreditam e que
consomem apaixonadamente
estas cervejas que fazem as
coisas acontecer”, observa.
Segundo o responsável, “a
história da Maldita, nascida
como projecto empresarial há
aproximadamente um ano, é
mais uma história de sucesso
que Aveiro vê nascer”.
Gonçalo Faustino, o mestre
cervejeiro, começou a fabricar
cerveja em casa, em 2008,
como amador. O empresário
trabalhava como engenheiro
químico na Cires, em Estarreja,
e despediu-se para se ocupar

Três variedades no mercado
A Cerveja Maldita apresenta três variedades:
loira (BohemianPilsener),
ruiva (Barleywine Inglês)

e preta (Robust Porter). A
marca pode encontrar-se
à venda em vários locais
do país. |

“a 100 por cento” da sua cerveja artesanal. “Quando acabei
o curso fui trabalhar, mas sempre quis ter uma empresa minha”, explica. A cerveja, de que
era apreciador há vários anos,
foi encarada como “uma oportunidade”. “A cerveja artesanal
era um produto relativamente
novo em Portugal”.
Em 2012, após terminar a sua
formação em Engenharia Química, apresentou o projecto à
Unidade de Transferência de
Tecnologia da Universidade de
Aveiro (UA). A ideia saiu do papel e foi colocada em incubação na Incubadora de Empresas da UA.
Gonçalo, que se apresenta
como um “autodidacta”, começou por testar e degustar
cerveja ainda estudante. A sua
primeira cerveja foi produzida em 2008 e desde então
não mais parou – primeiro
como amador e, mais tarde,
já com o pai envolvido, como
empresário.|

PS quer mais
“democracia
local”

Delegações de
competências
na educação

Os vereadores do PS votaram
contra o Regulamento dos
Canais Urbanos da Ria de
Aveiro e o Regulamento do
Cais dos Pescadores de São
Jacinto em protesto por não
terem sido “alvo de consulta
pública e audiência dos interessados”.
“Os vereadores eleitos pelo
PS têm sempre defendido a
necessidade de um aprofundamento da democracia local
através de um maior envolvimento da comunidade aveirense na definição das políticas públicas municipais”, afirmou Eduardo Feio ao Diário
de Aveiro.
Sobre o Regulamento dos
Canais Urbanos, o socialista
ressalva, contudo, que concorda com “a transformação
da forma de cobrança da taxa
turística”, aludindo ao novo
modelo de mecenato envolvendo as empresas hoteleiras
do concelho. Esse sistema
“vem na sequência de anteriores propostas dos eleitos do PS
na Câmara e das posições politicas assumidas na anterior
campanha autárquica”, frisa o
autarca do PS.
Os dois regulamentos foram
aprovados pela maioria PSD/
CDS/PPM na última reunião
do Executivo camarário liderado por Ribau Esteves, esta
semana, e seguem agora para
apreciação da Assembleia Municipal.RC

A Câmara de Aveiro vai celebrar contratos de delegações
de competências em matéria
de educação com as freguesias
de Aradas, Cacia, Esgueira, Glória e Vera Cruz, Oliveirinha,
Santa Joana, São Bernardo, S.
Jacinto e Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz. Os
contratos incidem no serviço
a prestar pelo pessoal não docente durante o actual ano lectivo nos estabelecimentos do
Pré-escolar ao nível da acção
educativa, higiene e limpeza ou
vigilância.
Com a Junta de Freguesia de
S. Jacinto será também assinado outro contrato para o fornecimento de refeições escolares e serviço de prolongamento de horário.
Por outro lado, a autarquia
aprovou um protocolo com o
Centro Social e Paroquial Santo André de Esgueira para suprir lacunas das escolas que
não dispõem de condições para garantir os serviços de apoio
à família, nomeadamente refeições e prolongamento de
horário.
Outro protocolo na área da
educação será celebrado com
os agrupamentos de escolas
do município, no valor de
275.954 euros. Em causa está
o pagamento de despesas correntes inerentes ao funcionamento dos estabelecimentos
de educação Pré-escolar e do
1.º Ciclo.RC
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AVEIRO

DJ “Kura”
põe estudantes
ao rubro
D.R.

Recuperar o salgado
custaria “dezenas
de milhões de euros”
Debate A Câmara de Aveiro nem admite a possibilidade de
recuperar todo o salgado de Aveiro, porque seria preciso
muito dinheiro e um processo burocrático extenso

O DJ animou a primeira noite
do “Integr@-te 14”

João Peixinho

O mês de Outubro começou
em grande na cidade de Aveiro.
Nada melhor do que uma
grande festa para receber os
novos universitários. Trata-se
do “Integr@-te 14”que, este ano,
mudou de instalações, passando para o Parque de Feiras
e Exposições.
Na primeira noite (quartafeira), foi possível contar com
DJ “Kura”, o jovem português
que tem dado muito que falar.
Desde 2000 que é apaixonado
pela arte musical; ao longo da
sua carreira tem tocado em
clubes lisboetas e entrado em
vários projectos e remixes,
além de ter, também, as suas
produções a solo.
Com a casa a encher aos
poucos, quando “Kura” subiu
ao palco, já tinha a “malta” toda
animada, conseguindo colocar
todos aos pulos e a dançar ao
rubro.
A segunda noite de folia
(quinta-feira) teve muito ritmo
e dança. Pouco passava da
meia-noite e já se sentia que seria uma noite em grande. Assim
que as luzes do palco acenderam, Emanuel, nestas andanças desde 1992, foi muito acarinhado pelo público presente,
de várias faixas etárias, desfilando temas bem conhecidos
como “I Love Kuduro”e “Ritmo
do Amor”.
Os “Brazilian Beat” fecharam
os concertos desta noite. |

Recuperar toda a Ria de Aveiro
custaria dezenas de milhões de
euros, segundo o presidente da
Câmara, Ribau Esteves. Muitas
marinhas que no passado produziam são já inexistentes, outras abandonadas. Uma recuperação total custaria “dezenas
de milhões de euros e não sei
quantos estudos de impacte
ambiental”, disse Ribau Esteves.
O assunto foi abordado na última reunião da Assembleia
Municipal, durante o debate da
adesão do município de Aveiro
à iniciativa “Mayors Adapt for
Climate Change”, aprovado por
unanimidade, no âmbito do
projeto RUCI - Rede Urbana
para a Competitividade e Inovação: Agência para a Sustentabilidade e a Competitividade,
uma proposta Comissão Europeia dirigida aos municípios que
integram o Pacto de Autarcas.
Nas diferentes intervenções
sobre este assunto, o Bloco de
Esquerda conduziu o assunto
para o projecto do Parque de
Ciência e Inovação (PCI) que
pretende instalar-se na zona da
Coutada nas margens da Ria.
A bloquista Odete Costa disse
que se trata de um projecto
que visa o “favorecimento de
interesses lucrativos que prejudicam o ambiente”. Além
disso, apontou para um “parecer do Ministério Público que
confirma ilegalidades”.
Na sequência destas decla-

ARQUIVO

As marinhas abandonadas não serão recuperadas

rações, Ribau Esteves afirmou
que o PCI “deve ser salvaguardado e criará 200 empregos,
sem impactes ambientais”mas,
acrescentou “há gente que é
contra a criação de riqueza e
de emprego”. Sobre preocupações ambientais, o edil referiuse a veículos da frota municipal
de autocarros e ao ferry-boat
que debitam valores de carbono “inadmissíveis”. Para que
isso não continue, prometeu
“arranjar uma solução”.
No debate sobre o envolvimento da Câmara neste projecto, que colabora nesta abordagem “de investigação”, António Salavessa mostrou-se
preocupado com “despesas
dispensáveis” como a participação em eventos e deslocações. Carlos Barros, do CDS, vê
“benefícios para a cidade” e a
independente Maria da Luz
Nolasco defendeu a passagem
“do plano teórico para o prático” e que promova a partici-

pação dos cidadãos. Dirigindose à independente, Ribau Esteves disse que esta “não tem
consciência da maioria do que
fez, sendo que a actual Câmara
apenas participa em projectos
com “objectividade” e, por isso,
disse, acabaram “os projectos
da “passeata”. O projecto PRISMA (Promoção e Implementação de Estratégias de Avaliação
e Gestão de Risco) “é uma treta”,
referiu o edil, exemplificando
com o projecto de construção
de um muro com 12 metros de
altura ao lado do viaduto da linha de comboio, de ligação ao
Porto de Aveiro para “suster os
tsunamis”.
Sessão extraordinária
A Assembleia Municipal vota
a minuta do contrato do apoio
transitório de urgência de 10,5
milhões de euros a contrair pela
Câmara deAveiro na sessão extraordinária marcada para o
próximo dia 10. Em causa um
empréstimo de 10.526.250 euros
a conceder pela Direção Geral
do Tesouro e Finanças (DGTF).
O contrato de empréstimo será
firmado entre a Câmara e o Estado, representado pela DGTF.
Além do empréstimo também faz parte da ordem de trabalhos a votação dos contratos
de “Delegação de Competências” na área da educação com
as Juntas de Freguesia 20142015 e dos regulamentos dos
canais urbanos da Ria de
Aveiro e do cais dos pescadores de São Jacinto. |

ESPAÇO LABCULT
Laboratório de Saberes
Memórias e Tradições
– Os Manuéis da nossa terra
“Se eu soubesse que me iam fazer esta homenagem, tinha
tentado encontrar mais canções que escrevi e que devem andar para lá perdidas” – disse-nos o senhor Manuel Imaginário,
muito emocionado, enquanto conversávamos no final da
apresentação do espectáculo “Manuel”, no passado dia 26,
no Teatro Aveirense.
Compositor e músico popular, nascido em 1917 na freguesia
de Soza, Manuel Imaginário é um homem com um passado
comum a tantos outros Manuéis da nossa região. O Manuel
Imaginário não é apenas um homem comum, é essencialmente um grande senhor com um vasto e valioso legado da
cultura popular, cuja memória importa preservar, enquanto
identidade cultural de um território.
Através das suas canções imortalizou lugares e pessoas!
Através das suas canções contou estórias dos momentos da
sua vida e da de outras gentes! Compôs e escreveu sobre a
saudade, sobre a alegria e o brincar, sobre a beleza, sobre a
arte do trabalho, sobre lugares e objectos comuns.
Oh! Aveiro
Oh! Aveiro
Ainda tens mais
Da Vera Cruz
Teus estaleiros e canais
Cobre-te o vouga com seu manto
Os teus arcos
Oh! Aveiro
Os veleiros
Cheia de luz
Os teus barcos moliceiros.
O teu encanto nos seduz.
Depois da instrução primária, viveu o tempo da tropa – o
assentar praça – na incerteza de ser chamado para a Grande
Guerra, que assolava a Europa e que deixa Portugal ser palco
de contrastes e aberto à intensificação da circulação de pessoas refugiadas e em trânsito para outras nações. Foi trabalhador na secção de pintura da fábrica da Vista Alegre que, tal
como outras cerâmicas da região, era o sustento de muitas
famílias na época e foi membro da banda de música “NósVós-Elas”. No início dos anos 40, passeava o seu rolls royce,
cujo modelo foi o primeiro a chegar a Portugal.
Orgulhoso da sua arte, quis homenagear a “fábrica”, escrevendo uma canção a que deu o nome de “Hino da Vista
Alegre”.
Vista-Alegre tua arte
Tens operários artistas
Tens fama por tod’á parte
És atracção de turistas…
Embarcando na grande aventura que foi a emigração na
década de 70, sofreu a separação da família e a saudade, celebrou o reencontro da união e viveu o fruto da prosperidade,
regressando à terra, onde “assentou” casa na Carvalheira e
vive actualmente com a família.
Saudades
Saudades
É um sentimento
Quem é que as não tem
Que paira na gente
Saudades de infância
A todo momento
Saudades de alguém
Saudades
Saudades
É uma lembrança
De infância perdida
Na nossa memória
Quem é que as não tem
Já sem esperança....
Para tod’á vida.....
E com rimas deambulámos pelas memórias de um homem
que, da poesia cantada, escreveu a história da sua vida… e os
próximos versos, dedicados à sua mulher.
Fazes hoje anos
Vai-se a vida breve
quantos desenganos
que Deus t’a conserve
A tua saúde
é o meu desejo
e muita virtude
eu aqui te deixo um beijo.
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Vida Académica

Isabel Martins, “professora mais
e antes de qualquer outra coisa”
Universidade de Aveiro Antiga vice-reitora, actualmente aposentada, foi ontem homenageada pelos
antigos colegas. Reitor Manuel Assunção enviou mensagem agradecendo o seu trabalho
PAULO RAMOS

Rui Cunha
Apesar de aposentada, Isabel
Martins, antiga vice-reitora da
Universidade de Aveiro (UA),
mantém a “energia inesgotável” que sempre a caracterizou,
disse a colega Helena Sá. “Reformada?”, perguntou ironicamente a docente durante a homenagem pública ontem prestada a Isabel Martins, juntando
dezenas de pessoas no auditório do Departamento de Ambiente.
O tributo partiu de um grupo
de professores da UA. “Quisemos homenagear a sua vida de
partilha”, explicou Rui Vieira.
Na primeira fila da plateia, a
homenageada assistia à sessão
e ia abraçando todos os que
lhe dedicavam palavras de reconhecimento pela sua carreira universitária.
Embora ausente, o Reitor
quis associar-se à homenagem. Isabel Martins é “uma
professora mais e antes de
qualquer outra coisa”, descreveu Manuel Assunção numa
mensagem lida pelo vice-reitor
José Alberto Rafael.

muito especial. A UA tem muito
orgulho em tê-la”, reforçou
José Alberto Rafael. “Deu sempre o melhor de si e esteve ao
serviço de uma sociedade e de
um mundo melhor”, acrescentou a colega Ana Isabel Andrade.
UA “não se preocupa apenas
com saberes académicos”
Isabel Martins, então licenciada em Química na Universidade de Coimbra, com estágio pedagógico na Escola José
Falcão, também naquela cidade, ingressou na UA a 1 de
Outubro de 1981. Antiga vicereitora para a Pós-Graduação

Isabel Martins foi ontem homenageada na Universidade de Aveiro

O principal responsável da
UA elogiou o seu apego ao
“serviço público” e enumerou
várias qualidades reveladas ao
longo dos anos: “exigência, dedicação, capacidade de traba-

“Considero-me
satisfeita, sabendo
que nada na
nossa vida está
completo”

lho, sentido institucional, lealdade…”. Apesar de aposentada,
a UA “continua a contar com a
sua prestimosa colaboração”,
agradeceu Manuel Assunção.
“Isabel Martins é uma pessoa

e Assuntos Científicos entre
2004 e 2010, foi também coordenadora da reestruturação
curricular do ensino secundário geral em Timor Leste, projecto que considera o mais recente grande desafio da sua
vida.
A homenageada, que pertenceu ao Departamento de Educação, mostrou-se satisfeita
por ter contribuído para uma
“instituição dinâmica, viva, que
não se preocupa apenas com
saberes académicos, mas também com a formação de cidadãos e com ideais de solidariedade”.
“Considero-me satisfeita, sabendo que nada na nossa vida
está completo; mas o juízo do
meu contributo, desenvolvido
em parceria com muitos colegas, cabe a outras pessoas”,
afirma Isabel Martins em jeito
de balanço da sua carreira académica com mais de 30 anos.
A homenagem à antiga professora decorreu durante o
simpósio “A docência como
via de intervenção”. |
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NECROLOGIA

Informações sobre anúncios de necrologia e agradecimentos: necrologia@diarioaveiro.pt

Funerais

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

ÁGUEDA
Rosa de Ornelas Rezende, de 87 anos, faleceu. Residente em Catraia de Assequins,
Rosa de Ornelas Rezende era viúva de Eduardo da Graça Trindade e mãe de Ana Maria
Resende Trindade e de Rui Resende da Graça
Trindade. O funeral de Rosa de Ornelas Rezende realizase hoje, pelas 15 horas, na Capela de Assequins, de onde
segue, depois, para o Cemitério do Ameal, em Águeda.
Trata a Agência Funerária Castilho, de Águeda.

AVEIRO
Diamantino Maio Duarte faleceu anteontem, no Hospital
de Aveiro, aos 71 anos. Residente na Rua do Cabeço, na
Quinta do Picado, Diamantino Duarte era viúvo de Olívia
Saraiva Ferreira e deixa dois filhos: Maria Inês e Ricardo
Manuel Ferreira Duarte. O seu funeral realiza-se hoje,
pelas 16.30 horas, na Capela Mortuária da Igreja Paroquial
de Aradas, de onde segue, depois, para o cemitério local.
Trata da cerimónia fúnebre a Agência Funerária Rosa
Maria & Modesto, Lda., de Aveiro.
Maria Rosa Vieira da Costa faleceu a 28 de Setembro,
nos Estados Unidos da América, aos 82 anos. Natural de
Nariz, Maria Rosa Vieira da Costa era viúva e deixa uma
filha: Helena Greco. O seu funeral realiza-se amanhã, pelas
10.30 horas, na Capela Mortuária de Nariz, de onde segue,
depois, para o cemitério local. Trata da cerimónia fúnebre
a Agência Funerária Manuel Sousa Pereira, da Palhaça.

AGÊNCIA FUNERÁRIA GAMELAS, LDA

Adelino Ribeiro Ferreira faleceu aos 61
anos. Residia na Suíça, mas era natural de Cucujães, no município de Oliveira de Azeméis.
Era casado com Maria Cidália Borges Ferreira.
O seu funeral realiza-se hoje, pelas 10 horas,
na Igreja Matriz de Cucujães. Após as cerimónias fúnebres, será sepultado no cemitério local. Trata a Agência
Funerária Cristino, Lda., de Santiago de Riba-Ul.

OVAR
Maria Alice Gonçalves de Oliveira faleceu
aos 44 anos. Residia em Pindelo, no município de Oliveira de Azeméis. Era casada com
João Paulo de Jesus Santos e mãe de Fábio
Xavier Oliveira Santos e de Sofia Oliveira Santos. O seu funeral realiza-se hoje, pelas 15 horas, na Igreja
Paroquial de Pindelo. Após as exéquias, será sepultada no
cemitério local. Trata da cerimónia fúnebre a Agência Funerária Luz do Horizonte, de Vale de Cambra.

Idalécio Nunes da Silva faleceu aos 68 anos.
Residente em Amoreira da Gândara, Idalécio
Nunes da Silva era casado com Rosa da Conceição Silva e deixa dois filhos: João Carlos e
Fernando da Silva Nunes. O seu funeral realiza-se hoje, pelas 17 horas, na Casa Mortuária da Amoreira
da Gândara, de onde segue, depois, para o cemitério local.
Trata a Agência Funerária Palhacense, da Palhaça.

Maria Fernanda da Silva Mendonça faleceu
aos 85 anos. Residente na Rua Luís de Camões,
em Ovar, ultimamente Maria Fernanda da Silva
habitava na Santa Casa da Misericórdia de Ovar.
O seu funeral realiza-se hoje, pelas 11 horas, na
Capela da Santa Casa da Misericórdia. Findas as cerimónias
irá a inumar no cemitério local. Trata da Agência Funerária
Celina Soares & Emília Fernandes, Lda., de Ovar.

Maria Cândida Simões da Rocha faleceu anteontem, aos

S. JOÃO DA MADEIRA

AGÊNCIAFUNERÁRIAMEDEIROS BARTOLOMEU
Rua da Espinheira - Cercal - Oliveira do Bairro

ARTUR CASIMIRO
FREITAS
DA SILVA

MARIA
VIOLANTE REIS
DA FONSECA

Sua Esposa, Filha e demais Família vêm por este
meio agradecer muito reconhecidamente a todas as
pessoas que se dignaram assistir ao Funeral do
Saudoso Extinto ou que de qualquer outro modo
lhes manifestaram o seu pesar.

Maria Leonor Montenegro de Lima Lobo Casimiro da Silva
Paulo Miguel Lima Lobo Casimiro da Silva
Ângela Maria Pinho Fernandes
Carlota Fernandes Casimiro Montenegro
Sebastião Fernandes Casimiro Montenegro
ESGUEIRA - AVEIRO %

234311240 – 234312210

Palmira de Oliveira (Real) faleceu aos 90
anos. Residente em Sande, com última
residência na Santa Casa da Misericórdia de
Ovar, Palmira de Oliveira era mãe de António
e de Alberto de Oliveira Real, este último já
falecido. O seu funeral realiza-se hoje, pelas 15.30 horas,
na capela da Senhora da Graça, onde serão celebradas as
cerimónias religiosas. Findas as mesmas irá a inumar no
cemitério de Ovar. Trata da cerimónia fúnebre a Agência
Funerária Celina Soares & Emília Fernandes, Lda., de Ovar.

OLIVEIRA DO BAIRRO

Av. 25 de Abril - AVEIRO

AGRADECIMENTO

79 anos, no Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra. Residente na Palhaça, Maria Cândida Simões da
Rocha era casada com Carlos Alberto Paiva da Rocha e
deixa três filhos: Fernando Manuel, Mário Alberto e Maria
Helena Simões da Rocha Soares. O seu funeral realiza-se
hoje, pelas 16 horas, na Capela Mortuária da Palhaça, de
onde segue, depois, para o cemitério local. Trata a Agência Funerária Manuel Sousa Pereira, da Palhaça.

AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.o DIA
Filhos: António Manuel Gonçalves dos Reis; Jorge Manuel
Gonçalves dos Reis;
Filhas: Maria Helena Gonçalves dos Reis; Cristina Maria
Gonçalves dos Reis; Ana Clara Gonçalves dos Reis;
Genros, Noras, Netos, Bisnetos e restante Família

Vem, por este meio, agradecer muito reconhecidamente a
todas as pessoas que se dignaram assistir ao Funeral da
Saudosa Extinta ou que de qualquer outro modo lhes manifestaram o seu pesar.
Participam que a Missa de 7.º Dia, em sufrágio de sua alma,
será celebrada sábado, dia 4 de Outubro, pelas 19h00, na
Igreja Matriz de Oliveira do Bairro, tornando-se extensivo
o agradecimento a todos quantos se dignarem assistir à
Santa Eucaristia.
OLIVEIRA DO BAIRRO / SANGALHOS

% 234 748 244 / 967 016 571 / 966 130 377

Manuel Luís da Silva faleceu aos 60 anos.
Residia em S. João da Madeira. Era casado
com Angelina Guerra Teixeira e pai de João
Manuel e de Isabel Maria Teixeira da Silva. O
seu funeral realiza-se hoje, pelas 11 horas, na
capela situada junto à Igreja Matriz da cidade. Findas as
exéquias, será sepultado no cemitério número 1 de S.
João da Madeira. Trata a Agência Funerária António
Oliveira & Guedes, Lda., de Milheirós de Poiares.

SANTA MARIA DA FEIRA
Maria Augusta Baptista de Magalhães da Silva faleceu
aos 64 anos. Residia em Lobão, Santa Maria da Feira. Era
casada com Manuel Correia da Silva. O seu funeral realizase amanhã, pelas 10.30 horas, na Igreja Matriz de Lobão.
Findas as cerimónias religiosas será sepultada no
cemitério local. Trata da cerimónia fúnebre a Agência Funerária Porto & Serralva, Lda., de Lobão.

SEVER DO VOUGA
Isabel da Glória, residente em Felgares, Silva
Escura, no concelho de Sever do Vouga, faleceu aos 88 anos. Isabel da Glória era viúva de
Manuel do Carmo e mãe de Maria Alice e de
Maria Glória do Carmo. O seu funeral realizase hoje, pelas 12 horas, da Capela Mortuária junto à Igreja
de Silva Escura, de onde segue, depois, para o cemitério
local. Trata a Agência Funerária Décio, de Sever do Vouga.
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É Notícia
Paulo Martins,
antigo deputado
madeirense, faleceu
Óbito Morreu, ontem, aos 61 anos. Era
comendador da Ordem da Liberdade
D.R.

Paulo Martins morreu, ontem,
no Hospital dos Marmeleiros,
aos 61 anos. Paulo Martins ganhou notoriedade no parlamento madeirense, onde foi
deputado durante mais de duas
décadas, e como dirigente da
União Democrática Popular,
primeiro, e do Bloco de Esquerda, depois.
Paulo Martins era comendador da Ordem da Liberdade,
uma distinção do Estado Português atribuída pelo presidente Jorge Sampaio. |

Óbitos que marcaram este dia
1582 - Morre Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila.
1669 - Morre o pintor holandês Harmensz van Rijn, Rembrandt.
1907 - Morre o compositor português Alfredo Keil, autor da música de
“A Portuguesa”.
1970 - Morre a cantora norte-americana Janis Joplin. Tinha 27 anos.
1982 - Morre o pianista canadiano Glenn Gould, figura carismática da
vida musical, nome determinante na interpretação da obra de JS Bach.
1996 - Morre Teresa Santa Clara Gomes, de 60 anos, antiga secretária
de Estado da Cultura e secretária de Estado adjunta de Maria de Lourdes Pintasilgo, no V Governo Constitucional.
2000 - Morre o cientista Michael Smith, Prémio Nobel da Química em
1993.
2002 - Morre o cineasta belga André Delvaux, de 76 anos, realizador
de “Opus Nigrum”.
2006 - Morre Oskar Pastior, de 79 anos, poeta romeno-alemão, um
dos expoentes da poesia experimental.
2008 - Morre o pintor Iba Ndiaye, considerado um dos maiores artistas do Senegal, em Paris. Tinha 80 anos.
2009 - Morre Mercedes Sosa, “La Negra”, cantora argentina, a célebre
voz da América Latina. Tinha 74 anos.
2010 - Morre o advogado e escritor Henrique de Senna Fernandes, autor de “A Trança Feiticeira” e “Amor e Dedinhos de Pé”, em Macau. Tinha 86 anos.
2011 - O cenógrafo Mário Alberto, co-fundador do Teatro Adoque e do
grupo A Barraca, morre, em Lisboa, aos 86 anos.
2011 - Kenneth Dahlberg, empresário ligado ao caso Watergate, que
levou à demissão do presidente americano Richard Nixon, morre aos
94 anos.
2013 - João Nascimento, pintor e autor dos murais da Faculdade de
Ciências da Universidade de Coimbra, morre, aos 71 anos.
2013 - José Cardoso, cineasta moçambicano produtor do filme “O
Vento Sopra do Norte”, a primeira longa-metragem que contou com a
participação integral de actores moçambicanos, morre aos 83 anos.

É NOTÍCIA
Hoje em Aveiro
A COMEMORAÇÃO DO DIA
INTERNACIONAL DO IDOSO
reserva para hoje, pelas 17
horas, na Casa Municipal da
Juventude, música com Carlos Pinto. Amanhã, há Chá
Dançante, pelas 15 horas, no
Salão Nobre do Teatro Aveirense. No dia 10, pelas 21 horas, acontece uma Noite Cultural, na Casa Municipal da
Juventude.
NO ESPAÇO GALERIA BISCOITO, hoje, pelas 16.30 horas, conversa-se com Camilo
Mortágua e outros intervenientes que estiveram implicados no processo revolucionário do 25 de Abril, como o
aveirense Jaime Machado.
COMEMORAÇÃO DO DIA
MUNDIAL DA MÚSICA, pela
Musa - Escola de Música e Artes de Aveiro. Às 10.45 horas
começa uma sessão de música para bebés, entre os 18
aos 36 meses - “O Piquenique”, na “Sala das artes”. A
“Aula aberta de teatro”, para
crianças entre os 6 e os 12
anos, tem início às 12.15 horas, na mesma sala.
EXPOSIÇÃO COLECTIVA DE
FOTOGRAFIA “Pontos e
Vista” é inaugurada hoje, no
Museu da Cidade de Aveiro,
podendo ser visitada até ao
dia 26.
SESSÃO DE ESCLARECIMENTO sobre os cursos de
Cambridge University ESOL
decorre este sábado, pelas
10.30 horas, no Smart Study,
especialmente para jovens
alunos.
WORKSHOP “FILOSOFIA
COM CRIANÇAS” decorre na
associação Agora Aveiro,
hoje, pelas 15 horas. O forma-

dor é Pedro Lavoura e o público-alvo são crianças dos 6
aos 13 anos. As inscrições,
gratuitas e limitadas, devem
ser feitas para o agora.Aveiro
@gmail.com.
HOJE, O DIA DO ANIMAL é
comemorado no Estabelecimento de Ensino Santa
Joana. Com entrada livre,
acontecem sessões de treinamento de cães e exposição
de gatos. O evento decorre
entre as 10 e as 12.30 horas
A MAQUINARTE TEATRO
estreou a sua primeira produção, chamada “100 Pés - Cabeça”, no auditório do CETA
(Canal de S. Roque). O espectáculo decorre hoje, às 21.30
horas. Informações ou reservas: 234425497, 967 875
740 ou info@cetateatro.pt.
A RIA ACADEMIA oferece, no
dia 11, pelas 16 horas, a aula
de yoga e meditação gratuitas. Está a aceitar também
inscrições para os workshops
do mês de Outubro. Mais informações através do telefone 234 028 181 ou nas nossas instalações na Rua António José Cordeiro, n.º 12 na
Forca.
INTEGRA-TE, a festa dos estudantes de Aveiro, acontece
até hoje, no Parque de Exposições de Aveiro. Este ano, o
cartaz conta com nomes
como GNR e Tiago Bettencourt.
A MOSTRA “4 FUNDADORES EXPÕEM” (Artur Fino,
Jeremias Bandarra, Hélder
Bandarra e Gaspar Albino)
está patente, até ao próximo
dia 10, na Biblioteca da Universidade de Aveiro. Os pintores
são fundadores do AveiroArte.
A BANDA AMIZADE - Banda

Sinfónica de Aveiro dá um
concerto no dia 12, no Teatro
Aveirense. “O Senhor dos
Anéis” é o título do concerto
que se inicia às 16.30 horas.

guesia. Os quadros são da autoria de Vítor Génio e estão em
exposição até ao final do mês.

XIV FESTIVAL DE TEATRO
VENEZA de Portugal, no
Centro Cultural de Eixo, propõe para este sábado: TASE Teatro de Animação de Santa
Eufémia (Leiria), com a peça
“Milagre das Rosas”. Começa
pelas 21.30 horas.

O EVENTO GLIARTE - Artesanato & Design, que já se
realiza desde Julho de 2012,
regressa amanhã ao Glicínias
Plaza, entre as 10 e as 20 horas, cheio de novidades.

REALIZA-SE, NO PRÓXIMO
DIA 12, no auditório da Sociedade Musical Santa Cecília, em
S. Bernardo, uma Masterclass
de bateria com o músico Vicky
Marques (Mariza, Ivan Lins, Mafalda Veiga, Paulo Gonzo). Tem
início marcado para as 10 horas
e um custo de 10 euros por inscrição. Pelas 15.30 horas, haverá um concerto/demonstração de bateria com entrada livre. Informações e reservas, enviando mensagem para
www.facebook.com/SMSantaCecilia ou contactando o telefone 234343484.

TIBÉRIO PARADELA apresenta hoje, pelas 15.30 horas,
no Museu Marítimo de Ílhavo
o seu livro “Neste mar é sempre Inverno”.

A OMA - Oficina de Música de
Aveiro já reabriu em novas
instalações, no Canal de São
Roque (Antigo Bar Urgências). Inscrições: oma.oficinade
musicadeaveiro@gmail.com,
962551410 ou no local.
A ESCOLA DE MÚSICA
BANDA AMIZADE tem abertas inscrições para o novo ano
lectivo: Aulas de Instrumento, Música para Bebés, Pilates Grupo, Pilates Individual,
Apoio ao Estudo de Instrumento e Formação Musical.
A JUNTA DE FREGUESIA DE
OLIVEIRINHA tem patente
uma exposição de trabalhos a
carvão. Estas obras fazem alusão ao património arquitectónico histórico-cultural da fre-

Amanhã

Na região…

O “SPECIAL FAMILY MARKET” terá lugar hoje, no Centro Cultural de Ílhavo. Tratase de um mercado dedicado
aos mais pequenos e onde
vão estar várias marcas nacionais.
O MERCADO DE ÍLHAVO
acolhe, hojr, uma Feira do
Animal. A iniciativa é promovida pela Junta de Freguesia
de São Salvador.
MÚSICA E SOLIDARIEDADE
andam de mãos dadas, até
amanhã, em diversos espaços públicos do concelho de
Santa Maria da Feira. Os concertos são protagonizados
por artistas, agrupamentos
ou associações locais.
“BUÇACO COM ARTE” está
de volta aos jardins do Palace
Hotel do Bussaco, até amanhã, fundindo a arte com a
natureza. As actividades decorrem entre as 10 e as 18.30
horas e são de entrada livre.
“O GESTO ORELHUDO”, em
Águeda, decorre até hoje.
Conta com um total de dez
espectáculos.
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Opinião

Nova nota de 10 euros em circulação!

N

o dia 23 de Setembro de 2014 entrou
em circulação em Portugal e nos outros países da zona Euro a nova nota
de 10 euros, que pertence à série Europa. A nova nota foi colocada em circulação
pelo Banco de Portugal, através dos balcões das
diversas agências e das máquinas de distribuição de notas.
Esta série Europa inclui novos elementos de
segurança, com o objetivo de tornar as notas
mais seguras e duradouras.
A autenticidade da nova nota poderá ser verificada de uma forma simples, sem recurso a
qualquer equipamento, através da metodologia
TOCAR – OBSERVAR - INCLINAR.

Ao TOCAR verificará que o papel é firme e ligeiramente sonoro, bem como, uma série de
pequenas linhas impressas em relevo na frente
da nota. Ao OBSERVAR a nota, contra uma fonte
de luz, vislumbrará a marca de água com o retrato da figura mitológica Europa, assim como,
uma linha escura a toda a sua altura com caracteres minúsculos brancos e algarismos representativos do seu valor.
Ao INCLINAR a nova nota de 10 euros, é possível ver o holograma numa banda prateada,
que inclui o valor da nota, o símbolo Euro, bem
como, o retrato de Europa e uma janela.
Além disso, a nova nota contém um número
brilhante (número esmeralda) no canto inferior

esquerdo com um efeito luminoso que muda
de cor, passando de verde-esmeralda a azul-escuro. Sublinhe-se que, mesmo com a entrada
em circulação da nova nota, as notas de 10 euros
antigas vão continuar em circulação e poderão
ser utilizadas sem qualquer constrangimento,
não sendo necessário proceder à sua troca.
Tal situação sucedeu com entrada em circulação da nova nota de 5 euros em Maio de 2013,
sendo retiradas de circulação à medida que se
vão destruindo. Assim, caso seja abordado, na
rua ou na sua residência, por alguém que se
apresente como colaborador do Banco de Portugal ou de qualquer instituição bancária, tendo
em vista a recolha de notas antigas, não as en-

tregue, tratar-se-á de uma burla. Informe de
imediato as autoridades e denuncie a situação
junto do Banco de Portugal. |
Tânia Santana
Jurista
DECO Coimbra
Os leitores interessados em obter
esclarecimentos relacionados com o Direito do
Consumo, bem como apresentar eventuais
problemas ou situações, podem recorrer
à DECO, bastando, para isso, escreverem para
a DECO – Gabinete de Apoio
ao Consumidor – Rua Padre Estêvão Cabral,
79-5º, Sala 504-3000-317 Coimbra.

O marketing “boca-a-boca”... afinal posso trabalhá-lo??
Nuno Correia
da Silva
Director Executivo do
BNI Centro Litoral

U

m estudo da consultora Nielsen, revela que 92% das pessoas confiam
mais no marketing “boca-a-boca”,
acima de outras formas de marketing!! Se pensarmos bem, a maioria dos nossos
clientes vêm por recomendação de outros clientes, amigos ou até fornecedores.
Então se estes números são tão altos, porque
é que damos tão pouco valor ao marketing de
referência, ou passa a palavra, ou boca-a-boca?

Porque é que não trabalhamos de uma forma
organizada de modo a que consigamos cumprir
com objectivos para o nosso negócio? Se o
nosso serviço for bom as pessoas voltam - em
princípio. Normalmente, confiamos na qualidade dos nossos produtos ou serviços, para que
os nossos clientes voltem ou recomendem outros clientes. Mas, será que funciona mesmo
assim? Estudos revelam que 90% ou mais dos
clientes insatisfeitos, não voltam a fazer negócio
com a empresa visada e que cada cliente insatisfeito partilha a sua experiência com no mínimo 9 pessoas, e que por cada 3 clientes satisfeitos que falem bem da nossa empresa ou serviço, há 33 clientes que falam mal da nossa empresa ou serviço.
Mas será que temos então tanta gente a falar
mal de nós? Claro que não, mas o espírito de

ESPAÇO ANIMAL

Cadelinha jovem, cruzada de pastor alemão para
adoção responsável. É meiga e já está esterilizada.
Contacto: 96 165 94 39 / 96 588 90 70

Este é um espaço dedicado aos animais que esperam novos
donos ou que se encontram perdidos. Caso tenha um animal que
pretenda dar para adopção ou se encontre perdido, envie-nos um
pequeno texto, com as suas características, acompanhado da respectiva fotografia, para: publicidade@diarioaveiro.pt

Eu sou o "Félix", e procuro uma família que me
acolha, tenho 2-3anos sou muito doce e afectivo... e
estou ensinado. Contacto: 915143315,ou sms

ESTE ESPAÇO É GRATUITO

Estes dois caozitos, foram abandonados. Depois de
resgatados, já estão desparasitados, esterilizados,
com chip e vacina. Procuram agora uma família que
lhes dê amor. São jovens, carentes de atenção, muito
meigos, adoram crianças, são sociáveis com outros
animais e asseados. Ambos de porte médio/grande e
cruzados de raça.Contacto: 96 165 94 39

:

Não são aceites pedidos de divulgação para compra/venda

Adopção:
O Pintas continua para adopção. É de grande porte e já
se encontra esterilizado e desparasitado.Continua a ter
muito medo de andar na rua mas já confia mais nos humanos que convivem com ele. Necessita de uma casa
com espaço exterior e que esteja vedada pois como é
medroso pode tentar fugir enquanto não se sentir seguro. Donos especiais procuram-se!!! (Donos que lhe
deem carinho e atenção).Contacto: 96 165 94 39
Estes dois lindos cachorros têm um ano e meio e continuam para adoção no canil. São muito meigos e dãose os dois muito bem.Contacto 91 606 99 50
Duas gatinhas para adopção, S. Bernardo. 964655853
"FIGO", na Mealhada, sem raça definida, 2 meses, porte
pequeno a médio, macho. A mãe é de porte pequeno
mas não conhecemos o pai. A sua adoção é URGENTE!!! Contactos: 918315185 | 918570448
quatropatasefocinhos@gmail.com

negatividade vem mais depressa à tona do que
o espírito de falar bem da empresa ou do serviço. Todos nós podemos recomendar uma serie de excelentes profissionais aos nossos amigos, conhecidos e familiares, mas somente o
fazemos se nos perguntarem!
Daí o nosso marketing boca-a-boca, começar
sempre de uma forma abaixo de zero...temos
de trabalhar muito para que se torne positivo
e influencie o nosso negócio!
Como fazê-lo?? Seja proactivo, fale com pessoas, peça testemunhos positivos do seu serviço ou produto, junte-se a organizações em
que de uma forma profissional possa demonstrar as suas qualidades e os seus produtos,
grupos sociais como os Lions, Rotary ou Kiwanis, grupos de networking como o BNI, associações empresariais, esteja presente nas re-

Cachorrinhos c/ 2 meses p/ adoção, porte médio.
atinoca@gmail.com - 962 887 774 ou 919 737 170
(disponível só depois das 18:00h ou deixe sms)

Perdidos:
Encontrou-se esta cadelinha de raça husky em
Aveiro. Procura o seu donoContacto: 96 165 94 39
Procuro cadela porte médio, preta c/ riscas cinza,
pouco distintas, cauda amputada, pêlo curto, simpática e indefesa. Desapareceu zona de Cacia,
Agosto. Agradeço alguma informação, caso haja. 917
589 446

des sociais e na internet. Tenha sempre objectivos em qualquer uma das forma de actuar!
Nunca deixe o funcionamento do seu negócio
ao destino. Somos nós que criamos o nosso
destino! Ajude colegas empresários e parceiros
a terem mais negócio, eles vão ajudá-lo a si! |

Mas será que temos então
tanta gente a falar mal de nós?
Claro que não, mas o espírito
de negatividade vem mais
depressa à tona do que o
espírito de falar bem da empresa

Oferece-se recompensa. 918 086 131 - 962 402 401
Desapareceu, no dia 05/07/14, ao lado do Retail
Park, (Taboeira). Cadelinha mais pequena que um
gato adulto, tem mais ou menos 2 kilos, e, na altura
que desapareceu tinha sido tosquiada, tendo apenas
pelo comprido nas patas e cabeça. Se viu ou conhece
contacte 918319109 ou 917722693
O "Tommy" desapareceu no passado dia 19 Junho,
na Gafanha da Nazaré. Tinha uma coleira preta c/um
guizo. É muito meigo e dá pelo nome. Contacto: Ana
– 910 422 296 – atcardoso@ua.pt
Dog, treze anos, estatura pequena, pelo médio
branco c/ uma mancha preta na cauda, cabeça preta
c/ castanho claro, branco no focinho. Tem uma cauda
muito felpuda c/ pelo longo e no pescoço e patas traseiras é também felpudo. É magro (5,2kg). Desapareceu na tarde de 29/04 ao pé da Cabeleireira Minda
(perto do parque junto ao ciclo da Gafanha) na
Gafanha da Nazaré. PRECISA de cuidados médicos e
medicação, foi operado. Oferece-se recompensa. Se
tiverem informações, por favor contactem:
234084773 / 920127576 / 934101529

Com o apoio de:
Encontrou-se esta cadelinha. Procura o seu dono.
Contacto 96 165 94 39
Desapareceu no dia 4 de Julho. Cor é "tigre" com uma
estrela branca no peito. Pesa cerca de 20kg e é rafeiro.

Telef. 234 308 077 - Telem. 968 046 974
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Cultura
Sugestões de leitura

Feira do Livro de Estarreja
arranca amanhã

“Os Luminares”
Autora: Eleanor Catton
Editora: Bertrand
Número de Páginas: 888
PVP: 22.20 Euros

Cultura Os escritores Margarida Rebelo Pinto (já amanhã) e Pedro Chagas Freitas
(no dia 8) são alguns dos que marcarão presença na Praça Francisco Barbosa
FOTOS: D.R.

Carla Real
A Feira do Livro e do Artesanato de Estarreja está de volta,
com novo formato e local. Inserido nas comemorações do
10.º aniversário da Biblioteca
Municipal, este certame invadirá a Praça Francisco Barbosa,
no centro da cidade, a partir de
amanhã e até dia 12, com múltiplas actividades em torno do
livro, da promoção da leitura e
do artesanato urbano.
Durante oito dias consecutivos, a 4.ª Feira do Livro e do
Artesanato oferecerá aos visitantes várias iniciativas culturais, que passam por momentos de música, dança e
teatro, sem esquecer a presença de diversos escritores
portugueses com apresentação de livros e sessões de autógrafos.
Estarão disponíveis centenas
de livros das principais editoras nacionais, através da presença de quatro livreiros do
concelho e da região.
A mostra de artesanato contará com a participação de associações e instituições locais
como a “Cerciesta”, o Centro
Paroquial de Fermelã e a Associação Humanitária de Salreu, além de artesãos em nome

“Possessão”

Margarida Rebelo Pinto e Pedro Chagas Freitas são convidados especiais do evento

individual, com conjuntos de
peças tradicionais e contemporâneas.
No total, nove autores e escritores compõem o programa
desta feira.
Já amanhã, Margarida Rebelo Pinto, considerada a mais
romântica das escritoras portuguesas, está convidada para
estrear a iniciativa “Encontro
com Autores”, pelas 16 horas,
seguida de uma sessão de autógrafos. Refira-se que Margarida Rebelo Pinto é autora do
best-seller “Sei Lá” (1999) e
dona de dezenas de títulos, entre romances, crónicas e biografias.

Pedro Chagas Freitas
encerra o certame
No dia 8, o premiado escritor
infanto-juvenil António Mota
apresentar-se-á em duas sessões de autógrafos: às 10.30 e
às 11.30 horas. Estas sessões
continuam dia 9, com a presença de Ana Maria Magalhães
e Isabel Alçada, a dupla da colecção “Uma Aventura”que, em
Abril último, lançou mais um
livro da saga: “Uma Aventura
na Casa da Lagoa”.
João Mésseder e Rachel Caiano apresentarão o livro “Tudo
é Sempre Outra Coisa”, às 10.30
e às 11.30 horas do dia 10 e, no
dia seguinte, será a vez dos es-

tarrejenses Diogo Carvalho e
Liliana Lavado apresentarem,
respectivamente, a graphic novel “Obscurum Nocturnus” e o
romance “Encontro em Itália”
(pelas 16 horas).
A Feira do Livro e do Artesanato encerrará esta 4.ª edição
com a presença especial de Pedro Chagas Freitas, pelas 17 horas do dia 12. Jovem escritor
com dezenas de publicações e
um currículo vasto dedicado à
escrita e literatura, Pedro Chagas Freitas é um criativo por
excelência, apresentando-se
em Estarreja com o seu mais
novo debaixo do braço: “Prometo Falhar”. |

Manuel Freire regressa
para cantar com “teclas”
CONCERTO Manuel Freire
apresenta, hoje, as suas “Canções com Teclas” no auditório
do Centro de Arte de Ovar, pelas 22 horas. Para este concerto,
Manuel Freire troca a viola
pelo piano para ser acompanhado pelo amigo Manuel
Jorge.
Vai ser uma noite de reencontros em Ovar, aproveitando
para cantar cantigas suas “quase todas gravadas, mas que,
quase sempre, por razões de
falta de qualidade do acompa-

Este é um livro novo e inovador: novo
pelo tema – um mistério por resolver no
século XIX na cidade de Hokitika, Nova
Zelândia, que reagrupa o destino de 12 personagens – e inovador pela estrutura reinventada dos romances vitorianos. A corrida ao ouro, o tráfico de ópio, a prostituição e a
expiação do passado de cada uma das personagens, além
de um grandioso mistério por resolver, relevam a singularidade desta obra: é um thriller e um romance histórico, iluminado por referências astrológicas e chaves simbólicas
orientadoras do destino das personagens. Surpreendente e
viciante, eis ficção ao mais alto nível literário. Este romance
de Eleanor Catton é incontornável, tendo sido reconhecido
com o Man Booker Prize 2013. |

D.R.

Manuel Freire está de volta
a Ovar

nhante, raramente cantei em
palco”.
Também vai cantar outras

que nunca foram gravadas ou
que o foram mas não chegaram ao grande público.
No entanto, a noite não terá
só canções suas, mas também
de “outros, como se uma prestação assim pagasse a enorme
dívida que tenho e sempre terei
para com alguns cantautores
deste mundo”. O cantor assume ainda que este concerto
não será “só mais uma vez:
será diferente.”
Será uma noite “difícil e emocionante”, admite o intérprete

vareiro nascido em Vagos. “Tenho 70 anos de ligação a Ovar
e naquela plateia vão estar

O cantor
assume ainda que
este concerto
não será “só mais
uma vez:
será diferente”
muitos amigos, mas mais
complicado será lidar com algumas ausências de amigos
que partiram”. |

Autor: J. R. Ward
Editora: Quinta Essência
Número de Páginas: 524
PVP: 17.90 Euros
Quando Cait Douglass decide recuperar do
seu desgosto de amor, despojar-se das suas
inibições e começar realmente a viver, não está preparada
para os dois homens sensuais que se atravessam no seu caminho. Dividida entre eles, não sabe qual escolher – ou que
tipo de consequências terríveis podem surgir. Jim Heron, anjo
caído e salvador relutante, está na guerra mas coloca tudo em
risco quando tenta fazer um acordo com o diabo – literalmente. Quando mais uma alma é involuntariamente apanhada na batalha entre ele e o demónio Devina, a sua fixação
numa inocente presa no inferno ameaça desviá-lo do seu dever sagrado... Pode o bem ainda prevalecer se o amor verdadeiro enfraquece um salvador? E será que o futuro de uma
mulher é a chave, ou a maldição, para toda a humanidade? Só
o tempo, e os corações, dirão. |

“A Casa Azul”
Autor: Claudia Clemente
Editora: Editorial Planeta
Número de Páginas: 176
PVP: 16.50 Euros
Um condomínio, no Porto, que deveria guardar nas suas raízes a memória de uma casa e
os fantasmas dos habitantes e das grandes
árvores que daí foram arrancados. Uma mulher que se foi tornando um fantasma de si mesma desde que as últimas árvores
desse jardim tombaram. Duas irmãs gémeas que não sabem da
existência uma da outra: uma parisiense, outra portuense. Um
português, dono de um cinema de bairro em Paris, amigo de
Laura, que vê o seu cinema arder e vai parar ao hospital, gravemente queimado. Um agente da PIDE que segue, nos anos 60,
os movimentos dos habitantes e frequentadores da Casa Azul,
produzindo relatórios sobre eles para as chefias. Um dossier
que escapa às chamas e uma herança de cartas nunca lidas. A
mãe da irmã que vive em Portugal, Rita, internada num lar, após
uma tentativa de suicídio: uma tristeza profunda desde que teve
de vender a casa de família, no Porto – a Casa Azul – e o seu
magnífico jardim. Uma história de amor e paixão que não pode
morrer, porque nasceu em Paris, no único mês de Maio em que
tudo foi possível. Quatro personagens que precisam de encontrar-se para formarem um universo com sentido. |
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Casos do Dia
LUSA

Carro despista-se
e embate em residência
D.R.

O carro galgou o passeio e colidiu contra uma residência

ÍLHAVO Cerca das 14.30 horas
de ontem, na praia da Barra
(Ílhavo), um automóvel entrou
em despiste, galgou o passeio e
imobilizou-se ao colidir contra
uma residência. A condutora,
que sofreu ferimentos ligeiros,
ficou “mecanicamente” presa
dentro da viatura, pelo que os
Bombeiros Voluntários de Ílha-

vo necessitaram de recorrer a
material de desencarceramento, informou o comandante daquela corporação, Carlos
Mouro. Imobilizada e socorrida
no local, na Avenida João Corte
Real, junto à padaria Barra 89, a
sinistrada foi posteriormente
transportada para o Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro.DC

Colisão fere motociclista
com gravidade

O incêndio ocorreu quando os jovens realizavam trabalhos de manutenção numa chaminé da fábrica

D.R.

O condutor foi hospitalizado

BRANCA Um choque que envolveu uma moto e uma carrinha de caixa aberta, pelas
13.15 horas de ontem, na Branca, Albergaria-a-Velha, feriu
com gravidade o condutor do
veículo de duas rodas.

O motociclista circulava na
EN1, sentido Sul/Norte, quando aconteceu a colisão que
provocou apenas danos materiais na viatura que sairia da
Avenida Nova. Depois de assistido no local, foi transportado para o hospital numa ambulância dos bombeiros.
Este acidente provocou algum constrangimento no trânsito, que teve de ser desviado
temporariamente para outras
vias municipais.
A Unidade Nacional de Trânsito da GNR tomou conta da
ocorrência.AS

Campanha de angariação
equipa ambulância
dos bombeiros
ALBERGARIA-A-VELHA A
campanha de angariação de
fundos “SALVE UMA VIDA”, a
favor dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha, possibilitou a compra de um Desfribrilhador Automático Externo (DAE).
Através da venda de portachaves em forma de coração,
a associação conseguiu reunir
a verba necessária – cerca de
2.800 euros – para adquirir o
“tão desejado equipamento”

que vem melhorar a qualidade
do socorro prestado e aumentar a possibilidade de sobrevivência em casos de fibrilhação
ventricular.
Todas as ambulâncias dos
bombeiros albergarienses passam, agora, a dispor de DAE,
embora o objectivo da corporação esteja, ainda, por cumprir. A campanha, iniciada em
Maio de 2014, vai continuar,
tendo em vista a compra de
um outro desfibrilhador.DC

Acidente de trabalho
vitima jovens da Bairrada
Santarém Operários da empresa anadiense Orbisource morreram na sequência
do incêndio na fábrica da Celulose do Caima, em Constância
FOTOS: D.R.

Diana Cohen
O incêndio largamente noticiado durante o dia de ontem,
ocorrido na Celulose do Caima,
em Constância, Santarém, causou a morte de dois jovens da
região bairradina, confirmou
fonte daquele comando da
GNR ao Diário de Aveiro.
Filipe Tomás, de 26 anos, de
Ventosa do Bairro (Mealhada),
e Cristiano Catarino, de 28, natural de Anadia, morreram carbonizados quando realizavam
trabalhos de manutenção numa chaminé, ao serviço da empresa anadiense Orbisource,
para a qual trabalhavam.
As circunstâncias do acidente, que aconteceu pelas
10.15 horas, estavam ontem a
ser analisadas pela Celulose do
Caima, em conjunto com a
firma a que pertenciam as vítimas. Cabe agora à Autoridade

Filipe Tomás, de 26 anos

Cristiano Catarino, de 28 anos

para as Condições do Trabalho
e à Polícia Judiciária investigar
o sucedido, com vista ao apuramento de eventuais responsabilidades.

Materiais estariam
a ser manuseados
O acidente terá sido originado pela combustão de materiais que estariam a ser ma-

nuseados pelos trabalhadores,
desconhecendo-se o que causou a ignição, num momento
em que os jovens procediam à
colocação de fibras de vidro na
chaminé. Presume-se, porém,
que as placas possam ter entrado em contacto com possíveis químicos existentes nas
poeiras daquele tubo de ventilação, despoletando o incêndio.
Na altura em que tudo aconteceu, a fábrica estava fechada
para a realização de trabalhos
de manutenção efectuados por
empresas externas especializadas (como é o caso da Orbisource), o que ocorre todos os
anos durante um determinado
período. Os meios enviados
para o local conseguiram extinguir rapidamente as chamas,
mas não salvar os operários, limitando-se, depois, a transportar os cadáveres para instalações médico-legais. |
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“Um Dia Diferente” em Sanguedo
No dia 12, entre as 9 e as 19 horas, a Juventude de Sanguedo – colectividade desta
freguesia do município da Feira – vai realizar o evento “Passeio a Cavalo - Um Dia
Diferente”. Decorrerá em Sanguedo, no Parque do Eleito Local.

Região
das Beiras

“Vale a pena investir na educação”
Oliveira de Azeméis Hermínio Loureiro salienta mais de 800 mil euros investidos no sector, em prol da competitividade
do concelho. Juntas e IPSS são parceiras no apoio às famílias
D.R.

Alberto Oliveira e Silva
“Vale a pena investir na educação“, sublinhou Hermínio
Loureiro, após a assinatura de
protocolos relativos à área
educativa com juntas de freguesia, agrupamentos de escolas e Instituições Particulares de Solidariedade Social
(IPSS).
O presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
assinalou um investimento de
mais de 800 mil euros para as
vertentes de “apoio às famílias”
e de “refeições escolares”.
Também foram assinados

Assinatura dos protocolos em prol de um ensino mais forte

“contratos inter-administrativos” com freguesias e uniões
de freguesias. Uma aposta na

“descentralização”, vincou o
edil oliveirense.
Hermínio Loureiro realçou a

importância destas parcerias
entre o poder autárquico e os
actores educativos e sociais no
estruturar de um ensino concelhio de qualidade e atento às
necessidades das crianças e
suas famílias.
“No que diz respeito ao trabalho feito localmente, tudo
decorreu dentro da normalidade”, sublinhou o autarca sobre o início do ano lectivo
2014/2015. “Cumprimos com
tudo o que nos tínhamos comprometido”, acentuou, referindo-se aos esforços dos
agentes locais do sistema educativo de Oliveira de Azeméis.

Destacou o papel crescente
das juntas de freguesia neste
processo e a assertividade das
IPSS oliveirenses.

Segundo o presidente
da Câmara, Hermínio
Loureiro, há muito
que as cantinas
escolares estão
abertas 11 meses
em cada ano
“Os euros aplicados na educação não são um custo, mas
um investimento”, enfatizou,
realçando a importância da
formação escolar de crianças

e jovens para “a competitividade” do concelho.
O líder do Executivo municipal das Terras de La Salette
vincou que a componente de
apoio à família protocolada
significa que os agregados oliveirenses podem deixar os
seus filhos nas escolas mais
cedo e recolhê-los mais tarde.
Ainda relevou a importância,
para muitas crianças, da refeição escolar diária garantida e
fez notar que, embora o município nunca o tenha publicitado, há muito que as cantinas
escolares estão abertas 11 meses em cada ano. |
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“Arte xávega em risco”
Pesca João Almeida, do sindicato dos pescadores, acusa o Governo de continuar a ignorar
os problemas do sector, pondo “em risco” uma forma de pescar com 300 anos
DR

Alberto Oliveira e Silva
“Está em risco uma arte de
pesca única no mundo e com
300 anos de existência”, avisou
João Almeida, coordenador do
Sindicato dos Trabalhadores da
Pesca do Norte (STPN), insatisfeito com o mutismo e, principalmente, com a inacção do
Governo relativamente às reivindicações dos pescadores de
“Arte Xávega”, que, ontem, protestaram em Espinho.
Em causa, ainda, a pretensão
de poder vender “o primeiro
lance” das suas pescarias, mesmo que a maior parte dos peixes pescados não esteja dentro
dos limites mínimos definidos
em termos de tamanho.
O primeiro lanço é a saída

João Almeida (3.º a contar da esq.) avisa que urge tomar medidas

inaugural de um barco que se
dedica à “Arte Xávega”. Na volta,
e segundo as regras em vigor,
não poderá vender o pescado
se “o predominante”dos peixes

não estiver dentro dos parâmetros de tamanho. E – se assim
for – o barco em causa terá de
esperar pelo “virar da maré”
para voltar à faina.

O sindicalista vincou que há
muito a Assembleia da República aprovou, “por unanimidade”, acentuou, “uma resolução” em favor das pretensões
dos pescadores, o que foi reforçado pelo relatório de uma, entretanto, criada “Comissão de
Acompanhamento da ‘Arte Xávega’”, que a 4 de Junho passado também deu razão a este
sector.
“Esta safra está a terminar, outra virá, e o Governo não dá sinais de ter vontade em resolver
esta situação”, lamentou João
Almeida.
Disse que o STPN se sente no
direito de “exigir” o cumprimento das reivindicações da
Assembleia da República e da
mencionada Comissão, enfati-

zando o – para si – paradoxo
do Ministério da Agricultura e
do Mar continuar insensível a
estas tomadas de posição,
mesmo quando os próprios
partidos da maioria que suporta o Executivo se mostraram favoráveis à venda do primeiro lanço.

“O Governo não
dá sinais de ter
vontade em resolver
esta situação”,
lamentou
João Almeida,
coordenador do STPN
“Temos pedido ao Ministério
que reúna connosco, mas não
obtivemos qualquer resposta”,
informou o sindicalista. Acen-

tuou que os representantes dos
pescadores continuarão a tentar, pois “é urgente tomar medidas para resolver esta situação”.
Um “maior equilíbrio no comércio”, com o estabelecimento de preços de venda
“mais justos”, é outra das reivindicações.
O sector da “Arte Xávega”
conta com meia centena de embarcações, que operam a partir
de Espinho, Esmoriz, Ovar, Vagueira e Mira.
Na “Xávega”, o “saco da rede”
é colocado no mar, longe da
costa, por uma embarcação,
que vai desenrolando a metade
do cabo, ficando uma das pontas do mesmo amarrada a um
de dois tractores intervenientes.
Os pescadores efectuam o
cerco aos cardumes de peixe
em alto mar e retornam à praia
desenrolando a outra metade
do cabo para a sua extremidade
ser enrolada ao segundo tractor.
A xávega termina com a chegada a terra e abertura do saco
que contém a pescaria. |

Campanha da “Diferentes
e Especiais” gravada em Aveiro
SOLIDARIEDADE A Associação Diferentes e Especiais
(ADE) gravou, emAveiro, a nova
campanha de recolha de fundos 2014/2015, “Dê, com coração”.
A campanha, que terá início
hoje, será de âmbito nacional,
na televisão, imprensa e web, e
envolve várias entidades na sua
elaboração e execução: ilimitados – the marketing company (concepção criativa e gestão da campanha), Canal Central (produção de conteúdo audiovisual) e José Cruz (fotografia). A campanha conta, ainda,
com a participação de Bibá
Pitta e a sua filha Madalena,
bem como mães e pais de
crianças com deficiência e/ou
doença crónica.
A ADE é constituída por pais,
familiares e amigos de crianças
e jovens com deficiência e/ou
doença crónica, movidos pela
ideia do combate da indiferença
à diferença. Tem como missão
“Apoiar as famílias de crianças
e jovens com deficiência e/ou
doença crónica na busca pessoal da pacificação interior.
Apoiar essas crianças e jovens
de modo a proporcionar uma
boa qualidade de vida”. AAssociação desenvolve um trabalho

D.R.

Bibá Pitta associou-se à campanha da ADE

que assenta nos valores de solidariedade social, empatia, responsabilidade pessoal e social,
ética e defesa dos direitos destas
crianças e jovens, demonstrando dedicação e “nervo”, sustentabilidade, inovação, empreendedorismo social e optimização das sinergias da comunidade envolvente.
Constitui objecto da ADE
“criar condições, meios e estruturas para facilitar a integração
plena das crianças e jovens com

deficiência e/ou doença crónica, numa sociedade livre de
preconceito”.
AADE é uma associação sem
fins lucrativos, constituída notarialmente a 17 de Fevereiro de
2011, por pais de crianças com
deficiência e/ou doença crónica. Tem sede legal em Vagos
e é precisamente no Centro de
Educação e Recreio de Vagos
onde, hoje, pelas 21 horas, os interessados se podem associar
a esta causa. |
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Já é possível circular
na Ponte da Vista Alegre

Santuário de Schoenstatt
acolhe Serenata
a Nossa Senhora
D.R.

Trânsito A reabilitação incidiu sobre a estrutura e vigamento do tabuleiro,
tendo o seu piso sido integralmente substituído
PAULO RAMOS

Carla Real
A circulação na Ponte da Vista
Alegre já foi retomada em
pleno.
Após os trabalhos de reabilitação, que incidiram sobre a
estrutura e vigamento do tabuleiro, envolvendo a substituição integral do piso da ponte
(o que obrigou à supressão de
trânsito), a Câmara de Ílhavo
afirma que estão, agora, garantidas as condições de segurança na circulação de viaturas
e peões que, diariamente, usufruem daquela estrutura.
Recorde-se que esta ponte,
sobre o Rio Boco, foi fechada

As condições de segurança estão, agora, garantidas

ao trânsito automóvel e à circulação de peões no passado
mês de Agosto, por razões de
segurança.
Já em Maio, devido a pro-

blemas de dilatação dos materiais, a ponte da Vista Alegre,
construída em madeira, chegou a ser encerrada a toda a
circulação, numa decisão to-

Centro da Gafanha do Carmo
comemora quatro anos
ANIVERSÁRIO Faz hoje quatro anos que o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo
(CCGC) abriu a suas portas.
Desde 2010 que este lar tem
marcado a diferença, pela forma única e exclusiva com que
presta os seus serviços e concretiza os valores fundamentais para a qualidade de vida
dos seniores que alberga.
Este Centro, situado na freguesia mais pequena de Ílhavo,
marca a diferença pelas terapias inovadoras, desde a realização de vídeos à adopção de
animais.
As suas páginas (no Facebook e no Youtube) contam

D.R.

LAR distingue-se pela forma original como trata os seniores
com mais de 4.600 seguidores
e os seus vídeos já foram vistos
por mais de meio milhão de
pessoas. Um trabalho que tem
sido amplamente reconhecido
pelos meios de comunicação
social nacionais, bem como
por figuras públicas como Miguel Esteves Cardoso, Luís Fi-

lipe Borges, “Expensive Soul”,
“UHF” e Ruy de Carvalho.
Segundo os técnicos da instituição - Ângelo Valente e Sofia
Nunes -, este trabalho “não só
melhora a qualidade de vida
dos clientes, como também
contribui para a humanização
da pessoa idosa, combatendo

mada pela autarquia “por precaução”.
Ligando a zona das Gafanhas
à Fábrica de Porcelanas da
Vista Alegre, esta ponte foi começada a construir em 1978 e
inaugurada no ano seguinte,
na sequência de uma reivindicação da população que, logo
após o 25 de Abril, recolheu assinaturas para exigir a travessia.
A actual ponte, utilizada, sobretudo, por trabalhadores da
fábrica de porcelanas e residentes nas Gafanhas, por ser
ainda de estacaria em madeira,
exige, periodicamente, trabalhos de manutenção. |

estereótipos e reconhecendo a
importância do seu papel nas
famílias e na sociedade”. Prova
disso, afirmam, têm sido os
inúmeros convites e participações em conferências, acções
de formação em universidades
e programas de televisão.
Segundo o presidente da direcção do CCGC, Âmandio
Costa, o balanço destes quatro
anos, desde a entrada dos primeiros utentes na instituição,
é de “aprendizagem com aqueles que, todos os dias, nos ensinam algo novo”. “Têm sido
quatro anos bastante positivos,
também pela forma como encaramos a terceira idade e as
suas necessidades; esperamos
continuar a merecer a confiança de todos aqueles que
nos apoiam”, acrescenta o dirigente.CR

Serenata acontece esta noite, pelas 21.30 horas

MÚSICA O Movimento Apostólico de Schoenstatt promove,
esta noite, pelas 21.30 horas, no
Salão do Santuário de Schoenstatt da Diocese de Aveiro (na
Colónia Agrícola da Gafanha
da Nazaré), uma Serenata a
Nossa Senhora.
Tratar-se-á, de acordo com
o movimento, de um momento musical, mas, “essencialmente, um convite ao silêncio contemplativo e cheio
de espiritualidade”. “Ao som
das guitarras e das violas, a palavra tornar-se-á cântico e, em
cada um de nós, converter-seá em oração”, sustenta.

É através de um convite dirigido à paróquia de Buarcos,
que o Movimento Apostólico
de Schoenstatt consegue trazer,
ao Santuário de Schoenstatt, a
Serenata a Nossa Senhora que,
tradicionalmente e pontualmente, é exibida sob a forma
musical, de fé e oração, na
noite de Vigília da Assunção de
Nossa Senhora ao Céu, de 14
para 15 de Agosto. Contando já
com várias edições, este ano o
tema é “A Santidade de Maria
na Vida dos Santos da Igreja”.
Esta serenata é tocada e cantada por um grupo de fadistas
de Coimbra.CR

Mercado
acolhe “Feira
do Animal”

Espectáculo
angaria fundos
para quartel
D.R.

D.R.

A Junta de Freguesia de S. Salvador promove, hoje, no Mercado de Ílhavo, a “Feira do Animal”.
O dia será comemorado com
diversas actividades, havendo
recolha de bens, durante a manhã e, entre as 10 e as 12 horas,
consultas com uma treinadora
de cães. |

AAssociação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de
Ílhavo promove, esta noite, pelas 21.30 horas, no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré,
um espectáculo com a “Tuna
dos Voluntários de S. João da
Madeira”, destinado à angariação de fundos para a construção do novo quartel. |
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ISVOUGA abre o ano reafirmando
o primado da competência
Santa Maria da Feira Teresa Leão, directora da instituição, sublinha aos caloiros que os mercados de
trabalho premeiam “a diferença” pela qualidade
Alberto Oliveira e Silva
“Queremos ajudar-vos a conquistar a diferença no mercado”.
Teresa Leão abriu o ano lectivo
do ISVOUGA(Instituto Superior
do Entre Douro e Vouga), salientando, em especial aos caloiros, a importância de uma formação de qualidade na obtenção de um posto de trabalho e
na estruturação de uma carreira
de sucesso. A directora do ISVOUGA apresentou a instituição aos recém-chegados, tendo
elencado os órgãos e serviços
que estão disponíveis não apenas para os ajudar na integração
inicial, mas também no desenrolar das respectivas carreiras
académicas. Referindo-se especificamente aos “serviços de

apoio ao estudante”, avisou para
a importância de bem os aproveitar “desde o início” da frequência. Teresa Leão destacou
os gabinetes de “aperfeiçoamento de competências”, disponível para apoiar quem tem
dificuldades em áreas específicas de estudo, e o de “integração” no mercado de trabalho.
José Manuel Leão aconselhou os estudantes a integrarem-se no ISVOUGA“com a atitude que, na vida, é necessária
para vencer em qualquer outra
área”. Em nome da “Fundação
Terras de Santa Maria da Feira”,
a entidade titular do estabelecimento do Ensino Superior, exortou-os a adoptar “uma atitude
de querer vencer”. Este responsável acentuou que a Fundação

“tudo faz”para ajudar o Instituto
a manter, ano-após-ano, uma
formação que proporciona aos
alunos “os saberes que levam
ao sucesso”.
O presidente da Câmara,
Emídio Sousa, reafirmou a importância da educação, sector
– disse – da linha da frente do
seu primeiro mandato, a par da
Acção Social e do Desenvolvimento Económico.
Lembrando que ao nosso país
faltam recursos e matérias-primas que abundam em muitas
outras nações – repescou o
exemplo do petróleo –, sublinhou o que considera ser a nossa inevitável vantagem competitiva: “As pessoas”. O edil feirense vincou que a competitividade dos mercados interna-

Cais do Bico recebe o
Festival da Enguia da Ria
MURTOSA Depois do Festival
da Lampreia da Ria, em Março,
o Cais do Bico, na Murtosa,
volta a acolher, nos próximos
dias 11 e 12, um “grande evento”
gastronómico, desta vez centrado nas enguias. O festival
visa “exaltar aquela que é, indiscutivelmente, a mais importante marca gastronómica do
concelho”, explica a autarquia,
que organiza o certame a par
com a Confraria Gastronómica
“O Moliceiro”.
Além da degustação da iguaria, o Festival da Enguia da Ria
verá o seu cartaz preenchido

com outras actividades, nomeadamente um passeio de
moliceiro pela laguna e visitas
guiadas em bicicleta ao percurso nascente do NaturRia. O
objectivo, refere a autarquia, é
“dar a conhecer aos visitantes
a beleza do território murtoseiro”.
A participação no festival carece de inscrição prévia, que poderá ser feita até ao próximo
dia 10 na Confraria Gastronómica “O Moliceiro”, através dos
telemóveis 917530407 e 917 241
869 e do correio electrónico
moliceiro@hotmail.com, ou na

Câmara da Murtosa, pelo correio electrónico gap@cm-murtosa.pt.
O Festival Gastronómico da
Enguia da Ria insere-se num
conjunto alargado de “grande
eventos gastronómicos” realizados no âmbito do projecto
“Promoção dos Recursos Endógenos da Ria: Conhecer,
Usufruir e Preservar”, coordenado pelo município e pela
Universidade de Aveiro e que
visa “potenciar o aproveitamento e valorização das espécies piscícolas da Ria, congregando os agentes locais”.RC

D.R.

Directora apresentou a
instituição aos novos alunos

cionais exige uma cuidada preparação dos recursos humanos.
“Temos de ser realmente bons!”,
enfatizou. Emídio Sousa recor-

dou que a Feira é o 10.º concelho mais exportador de Portugal, integrando-se numa subregião do Entre Douro e Vouga
que, antes das exportações serem definidas como prioridade
máxima, já demandava os
principais mercados mundiais.
Por isso, “precisamos de jovens
bem preparados para ir à luta”,
acentuou.
O ISVOUGA lecciona cinco
licenciaturas: Contabilidade;
Engenharia de Produção Industrial; Gestão de Empresas;
Marketing, Publicidade e Relações Públicas; e Solicitadoria.
Para o ano lectivo 2014/2015
entraram cerca de 130 novos
alunos para estes vários cursos. Ao todo, o número de estudantes já se eleva às cinco

O mérito
dos alunos
A cerimónia de abertura
formal do ano incluiu,
como é habitual, a distinção de alunos pelos respectivos percursos académicos. Fábio Martins,
diplomado na Licenciatura de Engenharia de
Produção Industrial, recebeu o “Prémio COLEP”, enquanto Nélson
Santos, licenciado em
Marketing, Publicidade e
Relações Públicas, foi
distinguido com o “Prémio Remax/Champion”.
Teresa Leão relevou estes “exemplos” de mérito,
como incentivo aos novos alunos e aos estudantes que prosseguem
estudos no ISVOUGA. |

centenas. Acrescente-se que o
ISVOUGA inclui na sua oferta
formativa Pós-Graduações,
Cursos de Especialização Tecnológica e Cursos Técnicos Superiores Profissionais. |

Dia da Freguesia celebrado
por colectividades
ALBERGARIA Um ano após a
criação da nova União de Freguesias, as colectividades de
Albergaria-a-Velha e Valmaior,
bem como muitos habitantes
locais, uniram-se na celebração do Dia da Freguesia. Do
programa fizeram parte várias
iniciativas: uma feira de artesanato, uma aula de actividade
física, dança ou folclore.
O Dia da Freguesia encerrou
com um espectáculo no Cineteatro Alba por onde passaram
várias associações locais, como
a Oficina Trauteias e Rodopias,
Coro Despertar, Grupo Musical

D.R.

As colectividades juntaram-se no Cineteatro Alba

Solidó, Ligação Urbana, Grupo
de Cantares Santa Eulália, Companhia do Jogo, Oficina Teatro
Jovem, CulturAlb e Secção de
Ballet do Clube de Albergaria.

No final, o presidente da União
de Freguesias, Jorge Lemos,
afirmou que era sua intenção
repetir as comemorações no
próximo ano.RC
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Assunção Cristas “celebra” casamento
de vinhos e gastronomia da Bairrada
Sangalhos Inaugurada ontem, pela ministra da Agricultura, a segunda edição do “Encontro com o Vinho e Sabores”
pode ser visitada até amanhã, no Velódromo
D.R.

António Jorge Pires
“Este é um casamento perfeito,
e é por este caminho que temos
que seguir, para conseguir valorizar os nossos produtos regionais, sobretudo nos mercados
internacionais”. A afirmação foi
feita, ontem à tarde, pela ministra
daAgricultura,Assunção Cristas,
depois de inaugurar a segunda
edição do “Encontro com o Vinho e Sabores”, no Velódromo
de Sangalhos, em Anadia.
A mostra, que reúne mais de
meia centena de expositores,
entre produtores de vinhos, gastronomia, e o turismo da Bair-

Assunção Cristas inaugurou, ontem, o certame

Estrada Aveiro-Águeda
é prioridade no QCIRA
ANTÓNIO JORGE PIRES

A apresentação do QCIRA começou em Águeda e vai percorrer a região nas próximas semanas

António Jorge Pires
REGIÃO A estrada AveiroÁgueda será uma das candidaturas prioritárias no âmbito da
Estratégia de Desenvolvimento
Territorial da Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro (CIRA). Quem o disse foi
Ribau Esteves, presidente da
CIRA, anteontem à noite, durante a apresentação do Quadro Comum de Investimentos
da Região de Aveiro (QCIRA),
em Águeda.
“Sabemos que temos que ter
todos os cuidados na formulação da candidatura, já que o

próximo quadro comunitário
de apoio não estabelece como
prioridade as estradas, mas,
com a argumentação da necessidade de aproximação de
dois pólos escolares superiores (Universidade de Aveiro e
Escola Superior de Tecnologia
e Gestão de Águeda) e a mobilidade entre as duas cidades,
penso que poderemos avançar com uma candidatura credível para este efeito”, opinou
Ribau Esteves. O responsável
alertou, ainda, que “temos que
ser é mais realistas e não podemos apontar para um investimento na ordem dos 100

milhões de euros para este
efeito, vamos sim apontar
para uma via – que não tem
que ter perfil de auto-estrada
– na ordem dos 20 milhões”,
concluiu.
A valorização do potencial
agrícola e ambiental do Baixo
Vouga Lagunar, bem como a
pretensão de candidatar um
Polis 2, de desassoreamento da
Ria de Aveiro e Pateira, foram
outros dois investimentos destacados por Ribau Esteves, no
contexto do QCIRA, cujas candidaturas acredita sejam abertas até ao início do próximo
ano.AJP

rada, vai estar patente até amanhã e quer afirmar-se como
“um dos mais importantes cartazes do que sabemos fazer melhor na Bairrada, nos próximos
tempos”, como referiu Teresa
Belém, presidente da Câmara
Municipal de Anadia.
Assunção Cristas mostrou-se
particularmente satisfeita por
ver estas três fileiras (gastronomia, vinhos e turismo) juntos
em prol da promoção conjunta,
dizendo que o reflexo desta unidade “tem sido visível nos últimos tempos, com o aumento
significativo das nossas exportações nestes domínios”.

No mesmo sentido, a ministra
alertou os expositores para a
necessidade de “sabermos aproveitar os fundos comunitários
que estão a chegar, para prosseguirmos esta via da promoção, sobretudo em mercados
exteriores com potencial”.
Já o presidente da Comissão
Vitivinícola da Bairrada, Pedro
Soares, aproveitou o momento
para solicitar à governante
“mais fiscalização no sub-sector
dos vinhos, nomeadamente na
rotulagem, onde continuamos
a assistir à comercialização do
produto sem rótulo”.
O evento acontece pelo se-

gundo ano consecutivo, sendo
a organização da responsabilidade da Comissão Vitivinícola
da Bairrada, da Turismo Centro
de Portugal e do município de
Anadia. A produção fica a cargo
da Revista de Vinhos.
Ao todo são 60 os produtores
de vinhos e sabores da região que
marcam presença numa mostra
de produtos, de onde se destacam os espumantes, os vinhos,
as aguardentes, as águas, o leitão
da Bairrada, o pão da Mealhada,
os ovos-moles deAveiro, osAmores da Curia, as queijadas de
Águeda, o Folar de Vale de Ílhavo,
entre muitos outros. |
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REGIÃO DAS BEIRAS

Alunos revoltados com
fecho de curso no Piaget
D.R.

Portugal tem de apostar
no turismo de saúde
Coimbra Health Cluster Portugal lança brevemente um portal nacional
para mostrar ao mundo em que é que somos bons e porquê
D.R.

Andrea Trindade

Instituto encerrou a licenciatura de Motricidade Humana

VISEU A falta de alunos no
curso de Motricidade Humana
do Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares (ISEIT) de Viseu, levou o Instituto Piaget a encerrar aquela licenciatura e também a de Música no Campus
de Viseu. Uma decisão que apanhou os quatro estudantes que
estavam a frequentar o curso
de surpresa e que os deixou revoltados por considerarem que
as alternativas apresentadas
pelos responsáveis daquele estabelecimento de ensino superior não são as melhores.
Contactados pelo Diário de
Viseu, o Instituto Piaget enviou
um comunicado à redacção no
qual esclarece que “apesar do
esforço que tem sido feito para
manter em funcionamento todos os cursos, na sequência de
uma análise cuidada e detalhada de cada um, constatouse que, para o ano lectivo de
2014/2015, no Curso de Música
apenas existiam seis estudantes e no Curso de Motricidade
Humana apenas quatro estudantes”.
O documento refere ainda

que “após consulta à DirecçãoGeral do Ensino Superior, e
com o seu apoio técnico-jurídico, estabeleceu-se contacto
com outras instituições de ensino superior no sentido da integração destes estudantes. Assim, os estudantes podem optar por concluir a sua formação
no ISEIT de Almada, com isenção total do pagamento das
propinas, ou nas instituições de
ensino superior público, que já
aceitaram integrá-los”.
Para Gonçalo Regalo, um dos
estudantes afectados pelo encerramento, nenhuma das alternativas é “aceitável”. “Tratase de um transtorno enorme.
Continuar os estudos em Almada está fora de questão para
quase todos. Um dos meus colegas é trabalhador estudante
e não se vai despedir, outro assinou contrato com um clube
de futebol da região e um terceiro está a realizar o seu estágio curricular numa equipa
também da região”, revelou.
Gonçalo Regalo lamentou
ainda que os alunos não tenham sido avisados com mais
antecedência. |

Estátuas erguidas
nos locais de origem
MOIMENTA DA BEIRA Duas
estátuas menires datadas da
transição do III milénio para o
II milénio antes de Cristo foram
ontem erguidas nos seus locais
de origem, no Planalto da Nave,
na freguesia de Alvite, concelho
de Moimenta da Beira.
Segundo a Câmara, uma das
estátuas é considerada “um dos
melhores exemplares existentes na Península Ibérica, pela
originalidade e estado de conservação”.
“Não se sabe ao certo, mas as

estátuas devem estar caídas no
solo provavelmente há muitas
centenas de anos”, refere a autarquia.
Esculpidas em blocos de
granito, têm uma configuração
antropomórfica (forma humana) inserindo-se cronologicamente no período denominado como Idade do Bronze Inicial/Médio.
Uma terceira estátua foi já erguida na freguesia de Peravelha, também no concelho de
Moimenta da Beira. |

O sector da saúde em Portugal
tem evidenciado um bom desempenho, sustentado por desenvolvimentos na área da indústria, da prestação de cuidados de saúde e da investigação
e desenvolvimento. No entanto, quando queremos ganhar espaço no mercado do
turismo de saúde é preciso
mais do que isso, é preciso
“promoção” destes recursos,
competências e bons indicadores de saúde, é fundamental
“trabalhar a reputação”. Isso
mesmo sustentou ontem Joaquim Cunha, director executivo do Health Cluster Portugal,
ao intervir na conferência “Turismo e Saúde – Entre a teoria
e a(s) prática(s)”, que decorreu
na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC).
“Na decisão de compra, quer
do particular quer das companhias de seguros, a questão da
reputação é determinante. A
imagem do sistema de saúde
português no Norte da Europa,
por exemplo, onde estão muitos dos nossos potenciais
clientes, é inexistente”, declarou o responsável do pólo de
competitividade criado em
2008 e de que fazem hoje parte
140 instituições ligadas à saúde.
Joaquim Cunha revelou que
o Health Cluster Portugal - no
âmbito de um plano de pro-

Joaquim Cunha foi um dos convidados da conferência “Turismo e Saúde”

Dentro de três a
quatro anos, o país
pode atingir um
volume de negócios
de 100 milhões
de euros na área
do turismo médico

precisamente para reforçar a
presença de Portugal na Europa e no mundo como país
prestador de cuidados de
saúde. Este portal apresentará
“argumentos” para que, nas
opções de turismo de saúde, a
escolha recaia sobre as instituições portuguesas, cujos
websites também serão disponibilizados.

ção externa ao nível diplomático e de missões oficiais – lançará antes do final do ano uma
primeira versão de um Portal
Nacional de Turismo de Saúde,

Negócio de 100 milhões
Um estudo divulgado pelo
Health Cluster Portugal em
Abril, prevê que, dentro de três
ou quatro anos, o país possa

moção e divulgação que vai da
presença em eventos internacionais, roadshows à promo-

The Vocal Orchestra
estreia-se hoje em Portugal
ÁGUEDA O 13.º Festival “O
Gesto Orelhudo”, promovido
pela d’Orfeu, chega hoje ao fim,
com a estreia absoluta em Portugal do grupo inglês The Vocal
Orchestra. Com uma incrível
performance musical, usam
apenas sete vozes e sete microfones, entre harmonias vocais
e “beatbox” humano.
Um espectáculo original,
criado pelo internacionalmente
aclamado “beatboxer”britânico

D.R.

O grupo inglês usa apenas sete vozes e sete microfones

atingir um volume de negócios
de 100 milhões de euros na
área do turismo médico e cerca
de 300 mil na área do turismo
de bem-estar. Ontem, Joaquim
Cunha considerou que, apesar
de ganhos potencialmente menores, a aposta deve ser feita
sobretudo no turismo médico
e que este credibilizará e potenciará, por sua vez, o turismo
de bem-estar. “Não devemos
dizer que somos melhores do
que os franceses ou do que outros, devemos dizer somos tão
bons como os outros e acrescentar argumentos”, frisou. |

Shlomo, para ver às 21.45 horas
no Cine-Teatro São Pedro.
De seguida, a partir das 23.30
horas, o palhaço galego Peter
Punk regressa ao Espaço d’Orfeu com o seu mais orelhudo
espectáculo, no qual compartilha o palco com o polivalente
músico Brais das Hortas.
Um artista de circo e um
músico. Ambos palhaços, cada
um à sua maneira, em constante reconciliação consigo
próprios, para consciência da
dimensão solidária do clown.
Mais informações sobre os espectáculos disponíveis em
www.dorfeu.pt/ogestoorelhudo. |
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Ferro Rodrigues eleito por maioria

Nacional
Internacional

Ferro Rodrigues foi ontem eleito presidente do Grupo
Parlamentar do PS com 69% dos votos favoráveis, percentagem idêntica àquela que registou no ano passado o
seu antecessor no cargo, Alberto Martins.

Novas listas de
colocações revogam
listagem anterior
Educação Ministro tinha garantido que os professores
já colocados não seriam mudados mas isso não sucedeu
O Ministério da Educação assegura que nas listas definitivas
de ordenação dos professores
na bolsa de contratação, ontem
divulgadas, «não houve qualquer alteração» de dados «em
mais de metade dos casos». Em
comunicado, o ministério refere
que as novas listas são «o resultado dos ajustes para correcta valoração das classificações finais dos candidatos a
concursos, bem como daqueles
efectuados pelos candidatos às
suas respostas aos subcritérios
selecionados pelas escolas».
Nas listas revistas, assegura a
tutela, «em mais de metade dos
casos não houve qualquer alteração».
Nos casos em que houve,
adianta o ministério, «na sua
grande maioria» representam
«a colocação de professores
noutra escola, dentro das suas
preferências», através das novas
listas da bolsa de contratação
das escolas ou da reserva de recrutamento, esta última divulgada há uma semana.
A nota do ministério assinala
que as listas definitivas correspondem «a menos de 0,8% dos
cerca de 110 mil professores que
estão nas escolas desde a abertura do ano lectivo».Os docentes que tenham, agora, obtido
colocação na reserva de recrutamento e na bolsa de contratação devem indicar o seu horário de preferência até às
23h59 de segunda-feira.
As colocações resultantes das
novas listas de ordenação produzem efeitos a 1 de Setembro,
«nomeadamente quanto à remuneração, à contagem do
tempo de serviço e para efeitos
da vinculação semiautomática», esclarece o comunicado,
frisando que «as listas publicadas consideram a graduação
profissional e a avaliação curricular».
A bolsa de contratação visa

Passos Coelho
dúvida que seja
possível baixar
o IRS em 2015
O primeiro-ministro disse ontem, no Marco de Canaveses,
ter dúvidas que haja «grande
espaço» nas contas públicas
para baixar o IRS em 2015. «Se
houver espaço para isso nós
não deixaremos de o fazer, independentemente de haver
eleições ou não. Tenho dúvidas
que tenhamos um grande espaço para fazer coisas dessas»,
afirmou Pedro Passos Coelho,
quando questionado pelos jornalistas se há margem para baixar o IRS no próximo ano. O
primeiro-ministro acrescentou
ainda ser «prematuro fazer
qualquer anúncio nesse capítulo para o orçamento de 2015,
porque ainda está a ser trabalhado».|

Supremo
confirma prisão
efectiva para
Afonso Dias
Nuno Crato mandou as escolas revogarem as listas anteriores

suprimir necessidades prementes das escolas ou agrupamentos de escolas, com contrato de
autonomia e em território educativo de intervenção prioritária, designadamente a substituição imediata de um professor de baixa médica.
A publicação das listas definitivas ocorre no mesmo dia
em que as escolas receberam
orientações da Direcção-Geral
da Administração Escolar
(DGAE) para anularem as colocações de professores do concurso da bolsa de contratação
cujos resultados foram conhecidos a 12 de Setembro.
As novas listas substituem as
anteriores, nas quais foram detectados erros, que levaram à
demissão do antigo director-geral da Administração Escolar.
Os directores de escolas
questionam a legitimidade do
acto pedido pela DGAE, por entenderem que deve ser o ministério que tem de anular as
colocações, que partiram de erros assumidos pela tutela.
O Ministério da Educação
sustentou que a publicação das
novas listas de ordenação de

professores na bolsa de contratação implica a revogação das
listas iniciais, e que esta seria tácita se não fosse emitida uma
orientação às escolas.
Em comunicado, o ministério
refere que, «para corrigir as posições atribuídas aos professores, é necessário proceder à revogação das listas publicadas»
antes da divulgação das novas.
A nota acrescenta que, «caso
essa informação não tivesse
sido transmitida às escolas, a
própria publicação das novas
listas implicaria uma revogação
tácita daquelas anteriormente
divulgadas».
«Há aqui um desrespeito tremendo pelos professores e uma
atribuição de responsabilidade
a quem não as têm», disse à
agência Lusa o secretário-geral
da Fenprof, Mário Nogueira. O
secretário-geral da Fenprof
questionou também sobre «o
que vale a palavra do ministro»,
depois de ter afirmado, na Assembleia da República, que os
professores já colocados não
iam ser prejudicados e que ia
resolver o problema caso a
caso.|

O Supremo Tribunal de Justiça
confirmou a condenação a
pena de prisão do arguido
Afonso Dias, já condenado pelo
Tribunal da Relação do Porto
pelo rapto do jovem Rui Pedro,
desaparecido em 1998. A informação foi divulgada através da
página na internet do STJ que
decidiu pelo indeferimento do
recurso apresentado pelo advogado de Afonso Dias que tinha pedido a nulidade da sentença do STJ, decretada a 6 de
Junho último, e que também
determinara que Afonso Dias
cumprisse três anos de prisão
efectiva pelo crime de rapto do
jovem Rui Pedro.|

Câmaras
já podem aplicar
coimas de
estacionamento
As câmaras municipais passaram a poder processar e aplicar
multas por estacionamento indevido na sequência de uma
portaria assinada ontem pelo
ministro da Administração Interna que visa ultrapassar
“constrangimentos” que tinham sido levantados pela Associação Nacional de Municípios Portugueses.|

Líderes estudantis
romperam com diálogo
HONG KONG Líderes estudantis em Hong Kong anunciaram ontem que interromperam
o diálogo com o governo local
depois da erupção de confrontos nas manifestações pró-democracia em curso há quase
duas semanas na Região Administrativa Especial chinesa.
Os estudantes, que exigem a
demissão do actual chefe do
executivo e que a eleição do
novo chefe do governo local,
em 2017, seja realizada por sufrágio universal e directo, acusam a polícia de ter permitido
que «bandos criminosos» atacassem os acampamentos de
manifestantes.
A Federação dos Estudantes
de Hong Kong anunciou em
comunicado que não teve «outra opção senão romper o diálogo, depois de o governo e a

Confrontos sucedem-se
com as forças de autoridade

polícia terem permitido actos
violentos por elementos de 'tríades' (associações criminosas
chinesas) contra manifestantes
pacíficos do movimento 'Occupy'".|

Síria considerará agressão
intervenção da Turquia
GUERRA A Síria preveniu ontem que qualquer intervenção
militar da Turquia no seu território será considerada uma
agressão, segundo um comunicado divulgado em Damasco.
Um dia após o parlamento
turco ter autorizado uma acção
militar contra o grupo Estado
Islâmico (EI) na Síria e no Iraque, o ministério sírio referiu,
citado pela televisão estatal, que
a «anunciada política do governo turco representa uma
verdadeira agressão contra um

Estado-membro das Nações
Unidas».
A ofensiva desencadeada há
duas semanas pelo EI na região
de Kobane, de maioria curda,
provocou o êxodo de pelo menos 186.000 refugiados em direção à Turquia.
Antigo aliado de Damasco, o
governo turco apoia desde 2011
a oposição e os rebeldes contra
o presidente Bachar al-Assad,
com a consequente degradação
das relações entre as capitais
dos dois países vizinhos.|

Suécia vai reconhecer
o “Estado da Palestina”
MÉDIO ORIENTEA Suécia vai
reconhecer o “Estado da Palestina”, anunciou ontem o primeiro-ministro Stefan Lofven,
sublinhando que a solução do
conflito israelo-palestiniano
passa pela criação de dois Estados. «Uma solução de dois
Estados supõe um reconhecimento mútuo e a vontade de
uma coexistência pacífica. É
por isso que a Suécia vai reconhecer o Estado da Palestina»,
declarou Lofven no seu discurso de tomada de posse no

parlamento. Devem respeitar-se «as exigências legítimas
quer dos palestinianos quer
dos israelitas quanto à sua autodeterminação e à sua segurança», defendeu. O novo governo sueco é mais favorável à
causa palestiniana que o anterior, que seguia a linha dos
grandes países da Europa Ocidental. Em reacção, os EUA preveniram que qualquer «reconhecimento internacional de
um Estado palestiniano» será
«prematuro».|
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agenda
e Soc. Náufragos 234 422 333/234 425 122
Bombeiros Velhos

234 422 122

Brigada de Trânsito

234 423 429

Praça táxis

(Av.) 234 423 766
(Estação) 234 422 943

CP

707210220

EDP (avarias)

800 506 506

GNR

234 378 220

Hospital

234 378 300

Centro de Saúde

234 891 170

Polícia Judiciária

234 420 803

Posto Médico de Aveiro
PSP

234 427 571

234 400 290/234 302 510

Serviço Nocturno
(Água e Saneamento)

234 400 115

Serviços Municipalizados

234 400 100

Lusitania Gas - Gás Natural

800 200 157

ÁGUEDA
Bombeiros Voluntários

234 610 100

CP

234 622 343

EDP (avarias)

800 506 506

GNR

234 622 417

Hospital

234 611 000

Rodoviária Beira Litoral

234 622 615

Serviços Municip. (avarias)

234 622 229

Lusitania Gas - Gás Natural

808 200 157

OLIVEIRA DO BAIRRO - Oiã
Centro táxis

234 085 561

ÍLHAVO
Bombeiros

234 320 120

Centro Cultural

234 397 260

Centro de Saúde

234 325 876

Centro táxis

FORUM AVEIRO
The Equalizer – Sem Misericórdia - M16 - 14h30,
17h50, 21h20, 00h20 (6ª e Sáb.)
Que Mal Fiz Eu a Deus? - M12 - 14h15, 16h50, 19h15,
21h50, 00h35 (6ª e Sáb.)
7º Anão - O Pequeno Herói 2D - CB (Dob) 11:00(Dom), 14h20, 16h40, 19h00
Magia ao Luar - M12 - 21h45, 00h15 (6ª e Sáb.)
Os Maias – Cenas da Vida Romântica - M12 14h40, 18h00, 21h10, 00h20 (6ª e Sáb.)
O Sonho Certo - Uma História do Algarve - M12 13h50, 16h30, 19h10, 21h40, 00h10 (6ª e Sáb.)
Os Gatos Não Têm Vertigens - M14 - 14h00, 17h00,
21h30, 00h30 (6ª e Sáb.)
Em Parte Incerta - CB - 14h10, 17h35, 21h00, 00h25
(6ª e Sáb.)
GLICÍNIAS
Lucy - M14 - 14h25, 16h50, 19h15, 21h40, 00h20 (6ª
e Sáb.)
Os Gatos Não Têm Vertigens - M14 - 14h30, 17h30,
21h15, 00h15 (6ª e Sáb.)
The Equalizer – Sem Misericórdia - M16 - 13h50,
17h00, 21h00, 00h05 (6ª e Sáb.)
Em Parte Incerta - CB - 14h20, 17h45, 21h10, 00h35
(6ª e Sáb.)
November Man – A Última Missão - M12 - 13h45,
16h40, 19h10, 21h50, 00h30 (6ª e Sáb.)
Drácula – A História Desconhecida - CB - 14h00,
16h30, 19h00, 21h30, 00h00 (6ª e Sáb.)
Maze Runner – Correr ou Morrer - M14 - 14h10,
17h10, 21h20, 00h10 (6ª e Sáb.)

234 330 010

GNR (Gaf. Nazaré)

234 393 070

Parque Campismo (Barra)

234 369 425
231 202 122

GNR

231 202 351

CP

707210220

Centro de Saúde

231 202 023

Lusitania Gas - Gás Natural

808 200 157

MIRA
Bombeiros

231 480 670

GNR

231 489 500

Centro de Saúde

231 458 54

Lusitania Gas - Gás Natural

Aveiro
Central Rádio T. Aveiro 234385799/
/967462444/912677779
234423766
Praça da Avenida
234422943
Praça da Estação
234315241
Praça Feira Nova
Pr. Táxis - Barra (Farol) 234085244
234316148
Praça Táxis - Esgueira
234385799
Central Radiotáxi
966495347
Taxi Sales (Cacia)

Águeda
C.R. Táxis
Praça de Táxis
Gafanha da Nazaré
Centro táxis
Praça de Táxis
Ílhavo
Táxis de Ilhavo
Oliveira de Azeméis
Praça Táxis

234622642
234624521
234085244
234361235
234322358
256682230

256 682 122

CP

707210220

EDP (avarias)

800 506 506
256 682 133/256 681 024

Serv. Municip. (avarias)256682762/256685007
Lusitania Gas - Gás Natural

808 200 157

OVAR
Bombeiros Voluntários

256 572 122

CP

256 572 478

EDP (avarias)

Horizontais – 1 – Grupo de dez; cidade caldeia. 2 – A outra vida; aplainada. 3 – Quadros; maior. 4 – Antepassado; exaltado. 5 – Batráquio;
condutor de palanquim. 6 – Refilar, resmungar. 7 – Cubículo de frade;
quarto. 8 – Estremece; pegadeira. 9 – Senhor “inglês”; boato, murmúrio. 10 – Ave de rapina; apontamento. 11 – Sozinho; escape, fuga.

800 506 506

GNR

256 572 629
256 572 133/4/5/6

PSP

256 580 890

Serviços Municip. (avarias)

256 573 047

Lusitania Gas - Gás Natural

808 200 157

SÃO JOÃO DA MADEIRA
Bombeiros Voluntários
CP
EDP (avarias)
GNR

256 815 000

Serviços Municip. (avarias)

256 831 901

Lusitania Gas - Gás Natural

808 200 157

SANTA MARIA DA FEIRA
Bombeiros Voluntários

256 377 600

Brigada de Trânsito

256 373 306

2

1

6

6
1
5

2

800 506 506
256 362 451

Hospital

256 373 819
256 300 030

Serviços Municip. (avarias)

256 372 031

Lusitania Gas - Gás Natural

808 200 157

9

4
7

7
6

6

1
4

707210220

GNR

1

8

8

7

9

3
6

2

4
1

RTP1

SIC

06.30 – África Global 2014
06.59 – África 7 Dias – 2014
07.30 – Bombordo
08.00 – Bom Dia Portugal
10.38 – Surf Report
10.53 – Agora Nós (compacto)
12.40 – Voz do Cidadão
13.00 – Jornal da Tarde
14.22 – Aqui Portugal – Torres Vedras
20.00 – Telejornal
20.45 – Linha da Frente
21.28 – Chefs Academy
23.18 – Cinema: A Porta no Chão
01.12 – Flash Report
01.25 – O Segredo de Miguel Zuzarte
03.09 – Janela Indiscreta VI
03.41 – Herman 2013 (Best Of)
04.32 – Televendas
06.02 – Biosfera

06.00 – Etnias
06.35 – Lol@sic
08.15 – Disney Kids
09.40 – Sam Fox: Aventuras Extremas
10.45 – A Família Mata
12.15 – Nosso Mundo
13.00 – Primeiro Jornal
14.15 – Alta Definição
14.45 – Fama Show
15.15 – E-Especial
15.45 – Cinema
17.45 – Cinema
20.00 – Jornal da Noite
21.45 – Mar Salgado
22.30 – Sorteio do Totoloto
22.45 – Lado a Lado
23.45 – Contra Ataque
01.55 – Cinema

RTP2

9

5

256 823 311

PSP

PSP

4

707210220
800 506 506
256 837 500

EDP (avarias)

SUDOKU

256 837 120

Hospital

CP

Verticais – 1 – Assinalar; habitações. 2 – Levantar; ponta aguçada. 3 –
Fervor; espécie de piolho. 4 – Ave corredora; nome de homem; nota
musical. 5 – Fingir, fintar. 6 – Artigo árabe; príncipe indiano; indivisível. 7
– Sacrifica; senhores. 8 – Costumes; galhofada. 9 – Exclusivos; macho.

5

3

7

Preencher os quadrados de 9x9 de tal forma
que cada linha, coluna e caixa contenha
números de 1 a 9 sem se repetirem

07.00 – Euronews
08.00 – Zig Zag
11.02 – Consigo
11.28 – Portugueses pelo Mundo
12.36 – Surf
13.03 – Portugal 3.0
14.00 – Ingrediente Secreto
14.29 – Eurodeputados
15.00 – Desporto 2
19.01 – Olhar o Mundo
19.45 – Visita Guiada
20.20 – Música Portuguesa Brasileira
21.00 – Jornal 2 (directo)
21.48 – Olhar a Moda
22.24 – Encontros Imediatos
22.50 – De Tanto Bater o meu Coração
Parou
00.38 – Este Sábado
01.33 – Bando do Casaco
02.28 – Euronews

Consultas
e cursos de Tarot
veraxavier@veraxavier.com

CARNEIRO Ser feliz sem motivo é a
mais autêntica forma de felicidade,
mas se pensarmos bem, existe sempre razões para agradecermos ao
Universo nem que sejam pequenos
e simples acontecimentos.
TOURO “A liberdade não consiste
só em seguir a sua própria vontade,
mas às vezes também em fugir
dela.” (Kobo Abe) Não podemos
ceder a todos os nossos caprichos…
lá está, senão seríamos escravos.
GÉMEOS A verdadeira coragem é
falar, falar sem medo, na primeira
pessoa e assumir tudo o que nos faz
verdadeiramente felizes. O nosso
verdadeiro “eu” sabe muito bem o
que é melhor para nós.
CARANGUEJO Rainha de Copas.
Ninguém tem culpa do nosso
stresse. Generosidade é também livrarmos os outros das nossas cargas. Há que gerir bem a questão da
partilha, para não sobrecarregarmos
quem está próximo.
LEÃO “Há diversos tipos de curiosidade; uma que advêm do interesse,
que nos leva ao desejo de aprender
o que nos pode ser útil, e outra,
advêm do orgulho, que provem do
desejo de saber o que os outros ignoram.” (Joseph Addison)
VIRGEM Hoje seja particularmente
generoso. A generosidade não tem
que ser em valores materiais. Abraçar alguém que percebemos que
não está bem, é um acto de enorme
generosidade.

FEIRAS

TELEVISÃO

Bombeiros Voluntários

Hospital

TÁXIS

808 200 157

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Hospital

MURTOSA - Santos Leite- Telef.
234865286
OLIVEIRA DE AZEMÉIS - FalcãoTelef. 256682018
OLIVEIRA DO BAIRRO - Sanal- Telef.
234748303
OVAR - Central - Telef. 256582162
SANGALHOS - São José- Telef.
234738157
SANTA MARIA DA FEIRA - Sousa Telef. 256363295
SÃO JOÃO DA MADEIRA - Laranjeira- Telef. 256822876
SEVER DO VOUGA - Martins- Avenida Comendador Augusto M Pereira 116- Telef. 234 591 060
VAGOS - Farmácia Tavares- R Doutor Mendes Correia - Telef. 234 791
685
VALE DE CAMBRA - Matos- Telef.
256472690
VÁLEGA - Resende- Telef.
256502152

Mensais: Santa Luzia (Mealhada); Outeiro da Rainha (Pombal); Mata
Mourisca (Pombal); Tentúgal (Montemor-o-Velho); Vila Pouca de Aguiar,
Trouxemil, Murtosa; Penamacor; Seixo (Pombal); Souselas (Coimbra); Urgeira
(Vila Nova de Ourém) e Vinha da Rainha (Soure).
Mensais (1.º domingo): Rio Covo (Águeda); Espinheira (Penacova); Lagoa-Fátima; Maçãs D. Maria (Alvaiázere); Monte Real (Leiria); Orca (Fundão); Verride
(Montemor-o-Velho); Paranhos (Seia); Sandomil (Seia); Mercadilho da Lousã;
Gândaras (Lousã), Santo Varão e Loriga.
Semanais: Pombal (mercado); Guia (mercado); Louriçal (mercado); Ramalhais (mercado); Praia da Vieira (mercado); Maceda (Ovar), mercado; Pedrógão Pequeno (Sertã), mercado; Febres; Cacia; Cinfães; Santa Maria da
Feira; Gouveia; Góis; Monte Redondo (Leiria); Paços de Brandão (Santa Maria
da Feira); Pedrógão Grande (Sertã); Penacova; Pombeiro da Beira (Arganil);
Rio Meão (Santa Maria da Feira); Serpins (Lousã); Tábua; Tocha (Cantanhede);
Vila Facaia (Pedrógão Grande) e Canelas (Estarreja).

MEALHADA
Bombeiros

ALBERGARIA-A-VELHA - FARMÁCIA OLIVEIRA- Rua José Nunes
Alves e Novo- Telef. 234525840
ANADIA - Júlio Maia- Telef.
231512924
AROUCA - Farmácia Gomes de
Pinho- Avenida 25 Abril 3 - Telef.
256 944 125 - Farmácia Santo António- R St António - Telef. 256 944
245
AVEIRO - Lemos- Telef. 234342801
CASTELO DE PAIVA - Central Telef. 255689310
EIXO - Simões- Telef. 234931114
ESPINHO - Guedes de Almeida- Telef. 227322031
ESTARREJA - Sousa- Telef.
234842354
ÍLHAVO - Santos - Telef. 234322930
LOUROSA - Lima- Telef. 227443983
LUSO - Nova- Telef. 231939106
MEALHADA - Brandão Suc.- Telef.
231202038

Dia 5 de Outubro, domingo

CRUZADAS

234 085 244/969 209 355

GNR (Ílhavo)

www.veraxavier.com

FARMÁCIAS

TVI
06.30 – Animações
07.45 – Kid Kanal
09.30 – Animações
10.07 – Inspector Max
13.00 – Jornal da Uma
14.00 – Havai: Força Especial 4
15.33 – Cinema: Velozes e Furiosos
18.16 – Sábado Especial
20.00 – Jornal das 8
21.45 – Casa dos Segredos 5
Diário de Sábado
22.22 – O Beijo do Escorpião
00.00 – Casa dos Segredos 5
Fim-de-semana
02.00 – Cinema: Os Agentes do Destino
03.50 – Olhos nos Olhos

BALANÇA “O Sol é para as flores o
que os sorrisos são para a humanidade.” Ou seja essenciais! Seria insuportável viver sem sorrisos, então
vamos lá mostrar essa disponibilidade para amar (no seu sentido
mais lato).
ESCORPIÃO Acredite que com a
sua força, com o seu espírito empreendedor e com o conhecimento
que já adquiriu, consegue o que quiser! Está na hora de largar o passado
e com ele todas as inseguranças e
sentimentos de culpa.
SAGITÁRIO “Vivemos todos sob o
mesmo céu, mas nem todos temos
o mesmo horizonte.” (Konrad Adenauer) Por isso, há que aprender a
respeitar e aceitar o percurso individual de cada um.
CAPRICÓRNIO “Serás amado apenas quando puderes mostrar a tua
fragilidade, sem provocar nenhum
esforço.” (Theodore Adorno) Não
tenha medo de expor o que de mais
verdadeiro existe em si. É isso que
nos torna únicos.
AQUÁRIO Se a vida fosse um mar
de rosas, como é que iríamos aprender e evoluir? Pode sentir alguma
tristeza, mas ela também poderá
trazer uma nova percepção, novas
posturas e modos de vida que o levarão a perceber que há coisas a
mudar.
PEIXES Nos momentos difíceis que
muitas vezes desejamos ser outra
pessoa ou ter uma vida diferente,
como a do vizinho do lado. Mas a
verdade é que, “as únicas pessoas
que parecem normais são aquelas
que nós não conhecemos bem.”

SOLUÇÕES PALAVRAS CRUZADAS

Horizontais – 1. Dezena. Ur. 2. Além.
Lisa. 3. Telas. Mor.4. Avô. Iroso. 5. Rã.
Amal. 6. Rabujar. 7. Cela. IV. 8. Abala. Asa.
9. Sir. Rumor. 10. Açor. Nota. 11. Só. Evasão.

Bombeiros Novos

CINEMAS

Verticais – 1. Datar. Casas. 2. Elevar. Bico.
3. Zelo. Ácaro. 4. Ema. Abel. Ré. 5. Simular.
6. Al. Raja. Una. 7. Imolar. Amos. 8. Usos.
Risota. 9. Raros. Varão.

TELEFONES DE URGÊNCIA
AVEIRO

SOLUÇÕES SUDOKU
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AFA celebra 90 anos de vida

A

Associação de Futebol de Aveiro (AFA)
celebrou, no passado sábado, 90
anos. A cerimónia decorreu no

Europarque, em Santa Maria da
Feira, onde estiveram presentes
vários convidados, com destaque para Gilberto Madaíl, sócio
honorário e ex-presidente da

Federação Portuguesa de Futebol.
A estas comemorações associaram-se outros dirigentes federativos e associativos, como

o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves,
e a vereadora da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira,
Cristina Tenreiro. Numa noite

onde não faltou a homenagem
aos últimos quatro presidentes
da AFA, Gilberto Madaíl, Joaquim Albano, Elísio Amorim
Carneiro e Álvaro Tomás da

Fonseca (actual), a Associação
homenageou ainda os dois funcionários mais antigos em actividade, Álvaro Rui da Conceição e Manuel Simões Cruz. |
FOTOS: D.R.

Elísio Elisio Amorim Carneiro, Tomás da Fonseca e Gilberto Madail

António Freitas, Carlos Padrão, Fernando Gomes, Joaquim Albano
e Tomás da Fonseca

Cristina Tenreiro e José Manuel Cardoso Santos

José Manuel Esteves e Ribau Esteves

Fernando Gomes e Joaquim Albano

Álvaro Rui, Manuel Cruz e Tomás da Fonseca

Tomás da Fonseca, Elísio Carneiro, Joaquim Albano e Gilberto
Madail

Elísio Carneiro, Joaquim Albano e Gilberto Madail

Tomás da Fonseca, Elísio Carneiro, Joaquim Albano e Gilberto
Madail (à direita)

Fernando Gomes

Joaquim Albano e Tomás da Fonseca

Alberto Roque, Gilberto Madail e Elisio Amorim Carneiro
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Quinta etapa do VENTIL
Troféu de Karting 2014

O

Kartódromo de
Oiã realizou, no
passado dia 20 de
Setembro, a quinta prova do VENTIL Troféu de
Karting 2014 e em que mais
uma vez foram utilizados karts

Jesolo JP1 com motorização
Comer 125.
Uma prova com um formato diferente das habituais
resistências, onde cada piloto
compete individualmente para a classificação geral da

equipa. De realçar as fortes
chuvas que se fizeram sentir
durante alguns períodos da
tarde e que obrigaram, mesmo, a interromper a quarta
manga.
Importa ainda destacar o

ambiente de competição saudável que reinou durante todo
o dia, como tem vindo a ser
habitual nas provas no Kartódromo de Oiã.
A prova foi ganha pela
equipa Indoor Karting de Es-

pinho com 106 pontos, seguida
pelo Grupo Desportivo Santandertotta (com 90 pontos)
e KC.VMC AGUEDAPLACA
(com 88 pontos).
Falta apenas uma prova
para terminar este campeo-

nato, peo que ainda nada está
decidido, com as equipas Indoor Karting de Espinho (1.º
lugar), KC.VMC Ventil (2.º lugar) e CCD Cacia I (3.º lugar)
na luta pela vitória na classificação final. |
FOTOS: D.R.

NUMEROSCÓPIO ROADGALAXY KART TEAM - Marco Azevedo, Miguel Martin e João Gaspar

MACHADO & RODRIGUES Kart Team 1 - Jorge Soares e Rogério Farreca

KC.VMC - VENTIL - José Costa e Pedro Nunes

INDOOR KARTING DE ESPINHO - Paulo Sampaio, Reinaldo Fonseca e David Gomes

GD SANTANDERTOTTA - Filipe Borges, Diogo Giraldes e Ricardo Figueiredo

CCD CACIA (1) - Frederico Angera, Rui Ferreira e Leonel Simões

Pódio da quinta prova

KC.VMC – AGUEDAPLACA - Filipe Fonseca, Nuno Cariano e José Portela Ramos
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Leiloav com dois carros no
Constálica Rallye Vouzela

Special Family
Market realiza-se hoje
D.R.

Prova O Team Leiloav /Correia MotorSport participa, este fim-de-semana,
no 1.º Constálica Rallye Vouzela, com duas viaturas
D.R.

Prova marca o regresso à zona de Lafões

A prova, que marca o regresso
dos ralis à zona de Lafões, conta
com uma distância de 70 quilómetros, dos quais 19,8 são disputados em provas especiais,
sob a égide da FPAK, sendo um
Rallye Sprint, integrando, ainda,
um Rallye de Regularidade.
A equipa “Leiloav/CorreiaMotorsport” participa com a
ambição de colocar a dupla Miguel Franco/Rui Almeida aos
comandos de um Nissan Micra

1.3 Trófeu, na disputa pelo primeiro lugar na classe 1300.
A segunda dupla da empresa
aveirense, composta por Renato Correia e Filipe Oliveira,
num Citroen AX KIT CAR, depois dos excelentes resultados
alcançados no Troféu Rali Regional do Centro (TRRC), ambicionam a mais alta posição
do pódio na classe 1600.
A expectativa para a concretização destes resultados é

ANUNCIE AQUI

GRATUITAMENTE

*

Para mais informações
contacte 234 000 035 ou 917 584 731
assinaturas@diarioaveiro.pt
* Oferta de quatro inserções para novas assinaturas
ou renovações anuais do Diário de Aveiro

grande, pois participam, pela
primeira vez, com pilotos experientes no TRRC, e na qual se
pautam por um top 10 da dupla
Miguel Franco/Rui Almeida.
“Aequipa participa com armas
diferentes das restantes equipas.
Corre com um carro de 1300,
sendo, provavelmente, o único
presente, já que as outras equipas
correm com motores 1600 ou
2000”, explica Filipe Abrantes,
responsável da “Leiloav”, adian-

tando que a dupla Renato Correia/Filipe Oliveira ocupa “um
excelente 8.º lugar na geral, tratando-se de um piloto com
muita experiência em ralis que,
este ano, pretendia o top 10”.
A dupla ocupa o 4.º lugar no
TRRC, sendo apenas ultrapassada pela armada 2.0.
Assim sendo, e na tentativa
de dar a conhecer o nome dos
patrocinadores, os pilotos decidiram realizar esta prova extra, aspirando os lugares mais
altos do pódio, em cada uma
das classes.
Com um ano e meio de actuação no mercado, a “Leiloav by
Meteorcifra - Agência de Leilões
Lda.”, tem vindo a crescer neste
segmento, vocacionada, especialmente, para a venda de bens
judiciais e extra judicias.
O crescimento desta jovem e
dinâmica empresa, assumida
como idónea e profissional pela
Comarca do Baixo Vouga, assim
como pelos solicitadores de renome da região deAveiro, é consequência da dedicação do esforço da sua equipa e dos seus
parceiros de negócio. |

Evento decorre no Centro Cultural de Ílhavo, a partir das 10 horas

ÍLHAVO O “SFM” (Special Family Market), um evento dirigido à família, especialmente,
às mães, bebés e crianças, realiza-se hoje, entre as 10 e as 20
horas, no Centro Cultural de
Ílhavo.
O evento reúne várias marcas
nacionais do mundo infantil,
nas suas várias fases, desde a
gravidez até ao crescimento e
desenvolvimento do bebé,
criando uma espécie de mercado, onde as famílias podem
passar um dia em família.
Durante todo o dia, haverá diversas actividades para pequenos e crescidos.
O Parque dos Talentos animará as crianças, com os tradicionais balões, pinturas faciais e insuflável, bem como
terá lugar uma Hora do
Conto, com a escritora aveirense Maria Sousa e os seus
livros “A Mata da Avó Luísa” e

“Os Guardiões do Reino do
Sol”. A manhã é dedicada à
gravida e aos futuros pais, contando com a participação da
enfermeira obstetra Fernanda
Cunha (do Centro de Saúde de
Ílhavo), que abordará a temática “Segurança Infantil no Primeiro Ano de Vida”.
Falar-se-á sobre a importância da criopreservação, e os nutricionistas Ivo Ferreira e Luciana Cipriano apresentarão o
tema “Como Recuperar a
Forma Pós Parto”, seguindo-se
uma aula de Pilates.
Finalmente, a fotógrafa Ana
Pratas estará disponível para
sessões fotográficas com as famílias.
O “SFM”, de entrada gratuita,
tem, também, uma vertente solidária. A instituição “Florinhas
do Vouga” está presente para
receber o que as pessoas quiserem oferecer as crianças. |
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Prémio SONAE
Media Art
O Prémio SONAE Media Art
tem como principal objectivo
afirmar-se como um incentivo
à criação artística nacional na
área da media art. Uma área
cuja importância tem vindo a
acentuar-se no contexto da
arte contemporânea internacional.
Abrange as formas de criação contemporânea que vão
desde a imagem ao som, incluindo a exploração do media
vídeo, filme, computação, som
e mixed-media, em que outras
formas de arte como a performance, a dança, o cinema, o
teatro ou a literatura poderão
ser incorporadas.
O Prémio SONAE Media Art,
que tem candidaturas abertas
até 28 de Novembro, entregará
40 mil euros ao premiado e
destina-se a todos os artistas
de nacionalidade portuguesa
até aos 40 anos, residentes ou
não residentes no país. |

Noite de Fados
na “La Gran Via”
A Gelataria “La Gran Via”, na
Barra, promoverá, no próximo
dia 18, a partir das 20 horas,
uma Noite de Fados, com os
fadistas Emília Resende, Humberto Capelo e outros convidados, acompanhados à guitarra por Mário Almeida e
Campos Costa. |

AIDA promove
workshop
em Oliveira
de Azeméis

“Galp Energia” e “Dacia”
promovem o GPL Auto

ARQUIVO

Parceria Na compra de qualquer modelo “Dacia” a GPL Auto, a “Galp Energia”
oferece descontos imediatos no abastecimento
D.R.

Rui Reis, da “Galp Energia”, e Xavier Martinet, da “Renault Portugal”

A “Galp Energia” e a “Dacia” estabeleceram uma parceira cujo
objectivo é o desenvolvimento
do mercado de GPL Auto, em
ambas as vertentes de actuação: o mercado de combustíveis e a comercialização de automóveis.

MUNICÍPIO DE AVEIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAL N.º 11/2014
ANTÓNIO DO PRANTO NOGUEIRA LEITE, Presidente da Assembleia Municipal de
Aveiro, faz público, em cumprimento do artigo 56.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro, que esta Assembleia Municipal, na Sessão Ordinária de Setembro, nas reuniões
da sessão realizadas no dia 29 de Setembro e 01 de Outubro de 2014, apreciou e votou os
seguintes pontos:
Ponto 1. - Informação do Presidente sobre a Atividade Municipal de 13JUN14 a 23SET14;
A Informação Escrita do Presidente da Câmara foi apreciada.
Ponto 2. - Apreciação e votação do apoio financeiro à Junta de Freguesia de Requeixo, N.ª Sr.ª
de Fátima e Nariz (transportes);
Aprovado por unanimidade (trinta e quatro votos a favor).
Ponto 3. - Apreciação e votação do Regulamento de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública;
Aprovado por maioria (trinta e dois votos a favor, zero abstenções e dois votos contra).
Ponto 4. - Apreciação e votação da iniciativa “Mayors Adapt for Climate Change” no âmbito do
projeto RUCI – Rede Urbana para a Competitividade e Inovação;
Aprovado por unanimidade (trinta e três votos a favor).
Ponto 5. - Apreciação e votação da Moção - sobre o Fundo de Apoio Municipal (FAM).
Moção rejeitada (seis votos a favor, sete abstenções e dezanove voto contra).
Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor, que irão
ser afixados nos locais de estilo, colocado no sítio electrónico da Assembleia http://www.cmaveiro.pt/am/ e publicado num dos jornais editados na área do município.
AVEIRO E SEDE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, AOS 02 DE OUTUBRO DE 2014
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,
António do Pranto Nogueira Leite

(Diário de Aveiro n.º 9.658, de 04-10-2014)

Na compra de qualquer modelo “Dacia” a GPL Auto, a
“Galp Energia” oferecerá o cartão “Galp + por –“, que atribui
descontos imediatos entre
quatro a sete cêntimos por litro, no abastecimento de GPL
Auto; e de quatro a seis cênti-

mos por litro, no abastecimento dos combustíveis tradicionais.
Por cada automóvel adquirido, esta oferta representa um
valor que poderá ultrapassar
os 500 euros de desconto.
Numa conjuntura em que os

combustíveis ocupam um lugar importante nos orçamentos familiares, o GPL Auto, pelas suas vantagens económicas
e ambientais, posiciona-se como uma alternativa aos combustíveis tradicionais, permitindo uma redução até 50 por
cento no custo do combustível,
quando comparado com a gasolina.
Os automóveis que utilizam
GPL Auto estão, igualmente,
sujeitos a menores custos de
manutenção, uma vez que este
combustível proporciona o
prolongamento da vida útil dos
motores.
Apesar disto, dos mais de 105
mil novos carros vendidos em
2013, 73 por cento são a gasóleo, 26 por cento usam, exclusivamente, gasolina e só um
por cento usa fontes alternativas.
O protocolo de parceria entre estas duas marcas foi assinado por Rui Reis, director comercial da “Galp Energia”, e
por Xavier Martinet, administrador-delegado da “Renault
Portugal”. |

PRIO abre mais dois
postos de combustível
INVESTIMENTOA PRIO, empresa sediada em Aveiro, abriu
recentemente mais dois postos
na região de Lisboa, localizados
em Oeiras e Algés, mantendo
como factor diferenciador a
oferta “TOP Low Cost”da PRIO:
combustíveis de qualidade a
preços com descontos todos os
dias de 10 cêntimos por litro.
“Aqui o automobilista poderá encontrar os combustíveis tradicionais - gasóleo e gasolina - e ainda gasóleo e gasolina aditivados TOP, com o
desconto todos os dias de 10
cêntimos por litro face ao
preço de base praticado pelas
principais gasolineiras”, refere
a empresa em comunicado.
Estes postos de abastecimento
de combustível contam tam-

D.R.

A empresa aveirense PRIO abriu mais dois postos de combustível

bém com uma loja de conveniência aliada a um novo conceito, o “Hiper Mini Market”,
traduzido numa maior variedade de produtos disponíveis,
preços competitivos, refeições
leves e promoções regulares.
Estas posições vêm dar res-

posta à estratégia de crescimento da PRIO nos grandes
centros urbanos. A PRIO tem
como objectivo continuar a fazer crescer a sua rede, estando
previstas no plano de expansão, mais 20 aberturas até ao
final do ano. |

A AIDA (Associação Industrial
do Distrito de Aveiro) promoverá, na próxima segundafeira, na Biblioteca Municipal
de Oliveira de Azeméis, o
workshop “Como Potenciar a
Participação em Projectos de
IDI”, com entrada gratuita, mas
sujeita a inscrição.
O workshop visa capacitar
as empresas para a participação em programas de IDI europeus, dentro dos quais se inclui o “Horizon2020”.
A iniciativa é uma das acções
do projecto “Horizon20view Rede de Cooperação Empresarial para Potenciar a Investigação, Desenvolvimento &
Inovação”, apoiado pelo FEDER e no âmbito do COMPETE (Programa Operacional
Factores de Competitividade).
Para mais informações e inscrições, contactar o departamento de apoio técnico da
AIDA, Cristina Martins ou Ana
Ferreira, pelo 234302492,
c.martins@aida.pt ou a.ferreira@aida.pt. |

“Kioma” abre
loja em Aveiro
A “Kioma Make Up & Perfumes”inaugurará a sua primeira
loja em Aveiro. O evento terá
lugar no próximo dia 10, a partir das 18.30 horas, na Rua Comandante Rocha e Cunha
(junto à Estação de Caminhos
de Ferro).
Num ambiente descontraído
e animado, o evento contará
com a presença do CEO da
marca e do DJ André Melo.
A “Kioma” é o primeiro franchising de cosméticos em Portugal. Com uma ampla gama
de maquilhagem, bem como
uma selecção de perfumaria
em versões genéricas de marcas originais, a “Kioma” é a primeira marca low-cost em Portugal. |
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Esta noite há “derby” no Pavilhão do Galitos
Hoje, pelas 21.30 horas, as equipas seniores femininas do Galitos/AAUAv/Pizzarte
e do Esgueira/Casa Diamantes, que esta época vão disputar a 1.ª Divisão Nacional,
defrontam-se num jogo relativo à primeira eliminatória da XLIX Taça de Portugal.

“Vamos com o intuito
de deixar a nossa marca”

Futuro do defesa
Vincenzo Casale
está em avaliação

Futebol
I Liga

Mercado Defesa italiano contratado pela SAD não foi colocado e os
responsáveis pretendem definir o seu futuro: integrar no plantel ou emprestar.
Avançado João Falque (ex-Sintrense) chega este mês
D.R.

Futebol
Jorge Maia Valente

verde” clínica, sendo possível
que possa chegar na próxima
quinzena para iniciar o plano
de integração no plantel.

Vincenzo Casale, defesa italiano
contratado em Janeiro e que
esteve cedido ao Anadia na
época passada, continua a treinar-se com o plantel do BeiraMar, procurando convencer os
responsáveis de que merece um
lugar no plantel na reabertura
do mercado. A SAD aveirense
tem boas referências do jogador
de 20 anos, que pode atuar
como lateral-esquerdo ou central sobre o mesmo lado. Como
não foi colocado em qualquer
clube da região, trabalha no
Beira-Mar, aproveitando para
ser avaliado de perto. Omar Scafuro, presidente da SAD, admitiu
desejar uma avaliação completa
sobre as potencialidades do defesa para tomar decisões na reabertura do mercado: integrar ou
emprestar.
Perto de se juntar ao plantel
aveirense está o reforço João
Falque (ex-Sintrense), avançado brasileiro de 20 anos que

Dieguinho está “ok”
e vai entrar nas opções
O extremo Dieguinho está
em condições de ser convocado para o jogo de amanhã
(16 horas), em Aveiro, contra o
Portimonense, referente à décima jornada da II Liga.
O jogador trabalhou, ontem,
no Estádio Municipal de Aveiro, sem qualquer condicionalismo. A lesão que aparentou
em Guimarães e que levou à
sua substituição com um
quarto de hora de jogo não
passou de mialgia de esforço.
Ontem, no relvado já estiveram o guarda-redes Rui Rego
(corrida) e os avançados Nadson e Índio (corrida e exercícios aplicados), mas todos estão fora do embate de amanhã.
Já o jovem guarda-redes Erielto voltou a ficar no departamento médico, a debelar uma
mazela no pé direito, explicou
a assessoria da SAD. |

II Liga

João Falque vai ser reforço do Beira-Mar

se encontra na fase final da recuperação a uma intervenção
ao joelho, em Lisboa. Falque é
mais um dos jogadores representado pela empresa brasileira

Desporto

Traffic e que actuará até ao final
da época na condição de emprestado. Segundo foi possível
apurar junto da SAD, o jogador
é esperado logo que tenha “luz

ANTEVISÃO O médio Artur
disse, ontem, confiar numa vitória do Arouca no Estádio da
Luz, em jogo da 7.ª jornada da I
Liga, frente ao Benfica, garantindo que a equipa vai “com o
intuito de deixar marca”.
“Apostaria num 2 (totobola).
Sabemos do poderio e da qualidade do adversário, ainda por
cima a jogar em casa, com os
seus adeptos, mas também temos a consciência que temos
capacidade para ir lá discutir o
resultado”, afirmou Artur na
conferência de imprensa de antevisão à viagem até à Luz.
O atleta garantiu que a preparação do jogo com o Benfica
é igual à de outros jogos e frisou
que não há vencedores nem
vencidos antecipados. “Acredito
que é possível. Se não fosse não
saíamos deArouca. Vamos com
o intuito de deixar a nossa marca e aproveitar, já que todos os
jogadores gostam de pisar estes
palcos e jogar contra grandes
equipas”, assume.
Quanto ao jogo em si, Artur
assume que o Arouca vai dar a
iniciativa ao Benfica. “O nosso
jogo também assenta nisso,
mas com a nossa entreajuda e
a solidariedade de todos vamos
conseguir fazer um bom resul-

GOLOS Carlitos tem aproveitado da melhor maneira a lesão
de Yero para se destacar ao serviço da Oliveirense. O avançado, que foi o melhor marcador da II Divisão Nacional ao
serviço do Cesarense, antes de
se transferir para Oliveira de
Azeméis, soma três jogos consecutivos a marcar e é já uma
referência no ataque da equipa
de Artur Marques.
Com o golo que abriu cami-

nho à vitória sobre o Atlético, na
última jornada, Carlitos apanhou
Yero como melhor marcador da
Oliveirense, tendo dois golos na
II Liga e um em cada uma das
Taças.
Carlitos será, seguramente, titular na recepção de amanhã (15
horas) ao Sporting de Braga B,
jogo em que a formação de Oliveira de Azeméis vai tentar somar a sexta vitória em dez encontros. AC

Futebol

D.R.

Carlitos tem sido uma das figuras da Oliveirense

O médio Artur está
confiante de que o
Arouca vai, no jogo
de amanhã, pontuar
frente ao Benfica,
no Estádio da Luz
Na época passada, o Arouca
empatou 2-2 no Estádio da Luz
e este é um resultado que motiva
o plantel deste ano. “Temos que
nos agarrar um pouco a esse
tipo de resultados. No passado
recente foi possível, este ano
também poderá ser possível e é
a isso que temos que nos agarrar.
Estamos todos de parabéns pelo
campeonato que temos vindo a
fazer”, declarou Artur.
O Arouca, décimo classificado, com sete pontos, deslocase, amanhã, a Lisboa para enfrentar o líder do campeonato,
o Benfica, que soma 16 pontos,
num jogo que será arbitrado
por Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa. |

Feirense avança para
a criação de uma SAD
II Liga

Goleador Carlitos
renasce na Oliveirense

tado. A equipa tem de estar
forte, unida e com capacidade
de entreajuda”, vincou.
Artur deixou claro que o
Arouca respeita o adversário e
a sua qualidade e desvaloriza
os maus resultados na Liga dos
Campeões (derrotas nos dois
primeiros jogos), por serem
“competições completamente
diferentes”.

DECISÃO Na última quintafeira à noite teve lugar a Assembleia-Geral Ordinária do
Clube Desportivo Feirense, que
decorreu na Sala António Lino,
no Estádio Marcolino Castro,
em Santa Maria da Feira.
Da ordem de trabalhos constavam três pontos: Ponto 1 Apresentação e votação das
contas referente à época desportiva 2013/2014; Ponto 2 Transformação da Sociedade
Desportiva Unipessoal por
Quotas (SDUQ) em Sociedade
Anónima Desportiva (SAD);
Ponto 3 - Outros assuntos de
interesse para o Clube.

Na reunião magna, que teve
início pelas 21.30 horas, os sócios aprovaram, por maioria, as
contas da última época. Depois,
e após explicados e debatidos
um conjunto de cenários, mereceu igualmente parecer positivo dos sócios o desejo de transformar a SDUQ numa SAD, intuito que está condicionado à
concretização de um negócio
de cedência de participações sociais actualmente em curso.
Tempo houve, ainda, para
um voto de louvor à Direcção,
que foi aprovado por maioria.
Em causa está o trabalho que
os dirigentes do Feirense têm
desempenhado e pela dedicação que têm demonstrado em
prol do clube. |
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Catarina Vilar, atleta
do CENAP, é a oitava
melhor do Mundo
D.R.

Jovem de Castelo de Paiva
desponta na modalidade
Promessa Nuno Cunha herdou o gosto familiar pelo desporto motorizado
e revela talento acima da média
D.R.

Motocross
Campeonato Nacional

Alguns dos elementos que representaram Portugal na prova

Pesca Desportiva
Surfcasting

RESULTADOS Chegou ao fim
a aventura de Catarina Vilar,
atleta que representa o CENAP,
no XXII Campeonato do Mundo de Surfcasting de Senhoras,
que decorreu em França, entre
os dias 20 a 27 de Setembro. A
atleta obteve o honroso oitavo
lugar na classificação final individual.
Com um início de competição atribulado, ocupando o 13.º
e 15.º lugares da geral no primeiro e segundo dias de prova,
respetivamente, a atleta teve de
se empenhar bastante para
contornar um “campeonato difícil, com pouco peixe”, e assim
alcançar o honroso oitavo lugar
da geral individual, tendo sido
a melhor das portuguesas nesta
competição internacional.

No seu regresso a Portugal, a
atleta afirmou que “o campeonato permitiu novas aprendizagens e que foi marcado por
excelentes momentos junto das
selecções que nele participaram”. Com um forte sentimento
de dever cumprido, a atleta
“agradece todo o apoio” e por
nela ter acreditado sempre.
Para o CENAP, a participação
da atleta Catarina Vilar é merecedora de um “forte obrigado
pelo seu esforço e empenho
demonstrado e por continuar
a levar bem alto o nome deste
clube e da região de Aveiro”.
Por fim, a atleta do CENAP fez
parte de uma comitiva portuguesa que obteve, no sector feminino, o oitavo lugar da geral,
e no masculino, o segundo lugar. Nota, ainda, para o facto do
algarvio João Cordeiro se ter
sagrado campeão do mundo. |

O jovem Nuno José Mendes
da Cunha, de apenas sete anos,
parece ter herdado o talento
do pai e apresenta-se já como
um prodígio no motocross nacional, tendo, este ano, disputado o Campeonato Nacional
da sua categoria, com resultados bastante satisfatórios.
Natural de Bairros, o jovem
piloto de motocross vai agora
para o segundo ano de escolaridade na Escola EB1 N.º 2 de
Sobrado e, no decorrer da presente temporada, os pais deram-lhe a oportunidade de se
estrear em competições oficiais, realizando algumas provas do Campeonato Nacional,
numa vertente desportiva cuja
paixão herdou de seu pai, Zé
Gato, antigo piloto, presidente
da JRC Power e desde sempre
ligado ao motocross, aos raid’s
e a outras provas do desporto
motorizado.
As prestações competitivas
do pai despertaram a atenção
para a modalidade e, aos 4
anos, Nuno Cunha já andava
na mota que tinha sido do irmão, ganhando um fato de
competição aos 5 anos e a primeira mota KTM 50, que pesa
40 kg, quando completou meia
dúzia de anos, intensificando a
partir desse momento a sua

Nuno Silva, aos sete anos, brilha nas pistas nacionais

aprendizagem na modalidade,
com esforço e dedicação e
muitas horas de treino.
Daí até chegar ao Campeonato Nacional, mais do que
uma opção paterna, foi um
ápice e o jovem piloto de Castelo de Paiva cedo começou a
dar nas vistas, obtendo logo na
primeira corrida a honra de
chegar ao pódio e despertando
logo a atenção da concorrência, numa jornada memorável
em termos de estreia.
Concluída a variante do Super
Cross, ao fim de quatro corridas
disputadas (Freixo de Espada à
Cinta, Ponte de Sôr, Malveira e

Santarém), Nuno Cunha vai garantindo o segundo lugar do
Campeonato Nacional, mas
ainda falta disputar a derradeira
jornada da presente época desportiva, na região da Malveira,
onde um bom resultado pode
ajudar a assegurar um honroso
lugar no pódio, sendo que,
como refere o pai do jovem piloto paivense, esta experiência
desportiva é para continuar, nomeadamente em algumas provas do Nacional de Super Cross,
tendo em conta o seu gosto pela
modalidade e as capacidades já
evidenciadas neste ano de estreia. Na preparação para a

“AEJ Chess Open FIDE”
realiza-se no fim-de-semana
Xadrez
Torneio

DIFICULDADESAAssociação
Estamos Juntos (AEJ) leva a
cabo, este fim-de-semana, a 11.ª
edição do “AEJ Chess Open”,
um torneio de xadrez a contar
para o sistema ELO da FIDE,
que irá decorrer em S. João da
Madeira. A competição irá decorrer em sistema suíço de sete
sessões, usando o programa
“Swiss Manager”. Refira-se que

o grande vencedor levará para
casa, para além do troféu, um
cheque de 500 euros. Na última
época, foi Bruno Gomes, do NX
Vale S. Cosme, que assegurou o
primeiro lugar, sendo que, colectivamente, foi o GD Dias Ferreira quem triunfou.
Autarquia não
apoia torneio
A 11.ª edição do “AEJ Chess
Open”vai ter lugar, hoje e amanhã, mesmo após a recusa da

Câmara Municipal de S. João
da Madeira em apoiar o torneio, o que acontece pela primeira vez, e da exigência do pagamento de 480 euros para a
utilização de uma sala da Torre
da OLIVA. Consequentemente,
o torneio terá um prejuízo de
quase 400 euros para o clube.
O local de jogo passa, então,
a ser a sede da AEJ, embora a
mesma não tenha as condições
razoáveis para receber tantos
participantes - na quarta-feira

nova temporada, o jovem Nuno Cunha evidencia o esforço
que os pais estão a fazer para
o manter na competição, com
provas tão longínquas que
acarretam grandes preocupações e despesas, e deixa um especial agradecimento aos seus
actuais patrocinadores - Fremoto, Multimoto, Toxic Graphics e JRC Power.
O jovem agradece, também,
o apoio do Moto Clube Paivense, na cedência da Pista de
Sardoura para treinos duas vezes por semana, bem como o
apoio dos amigos, fãs e familiares. |

já estavam inscritos mais de 60.
A transmissão de 20 jogos em
directo através da Internet fica
muito comprometida devido à
falta de espaço para os tabuleiros electrónicos e nem a organização tem espaço para colocar a câmara de filmar para
ver o torneio através da “web”.
A organização agradece a
compreensão de todos os participantes, mas assume que,
“sem apoio, é difícil fazer algo
neste país”. O clube de S. João
da Madeira agradece à Federação Portuguesa de Xadrez e
à Associação de Xadrez de
Aveiro, que apoiaram a realização do evento com 500 e
200 euros, respectivamente. |
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Judocas aveirenses
competem amanhã em Lisboa
Competição Alexandre Vieira, do Beira-Mar, e António Costa, da AAUAv, vão participar na importante
prova, que terá, certamente, um nível muito elevado
Judo
“European Open”

Integrada no apuramento para
os Jogos Olímpicos do Rio de
Janeiro 2016, o “European
Open de Lisboa” é a prova internacional mais importante
organizada em Portugal em
2014 para o sexo masculino.
Alternando, anualmente, com
o sector feminino, esta competição é sinónimo de espectáculo, ou seja, de judo de alto
nível e excelentes combates.
Com a participação de vários
atletas de top a nível mundial,
esta prova, que anteriormente
era conhecida como Taça do
Mundo de Lisboa, vai ter lugar

no Pavilhão de Odivelas, hoje
e amanhã.
Aveiro, que desde 2010 sempre esteve representado neste
evento, vai contar, de novo, com
a presença de dois atletas.
Alexandre Vieira, que recentemente se sagrou vice-campeão mundial de veteranos M3,
participa na categoria de -90Kg.
Depois da sua participação em
2010, volta agora a fazer parte
das escolhas, com o objectivo
de passar pelo menos uma ronda na competição. Entusiasmado com a recente conquista,
é a principal referência aveirense na prova. Numa categoria
que não se adivinha nada fácil,
vai ser uma prova de fogo para

D.R.

António Costa e Alexandre Vieira entram amanhã em acção

aferir o momento de forma,
com o objectivo de progredir
ainda mais até ao Campeonato
Nacional do próximo dia 9.
Já António Costa, que parti-

cipou nas edições de 2010 e
2012, nesta última com um
quinto lugar final, vê assim confirmada a sua presença numa
prova importante, depois de to-

talmente recuperado. Com o
objectivo de uma boa prestação
na categoria de +100Kg, dignificando as cores nacionais, tem
nesta competição a oportunidade de desforrar um Campeonato do Mundo de Veteranos
não tão bem conseguido e que
ficou aquém das suas espectativas. O aveirense espera, por
isso, passar uma ronda e igualar
o feito da edição anterior.
Os atletas aveirenses, que
mais uma vez têm que patrocinar a própria participação no
evento, partem para Lisboa
hoje com objectivos realistas,
mas com uma enorme vontade de continuarem a fazer
história no judo aveirense.|

Feirense
procura
novo treinador
Futsal
II Divisão Nacional

JoaquimAugusto já não é o treinador da equipa sénior de futsal
do Feirense, depois de ter deixado o cargo na passada quarta-feira. Para o agora ex-técnico,
o motivo da sua saída está relacionada com problemas pessoais e profissionais, ainda que
considera, também, que “não
estavam reunidas as condições
para o sucesso desportivo”.
O clube, que hoje se estreia
na II Divisão Nacional, em Paredes, já procura substituto.
Para já, o Feirense não tece
grandes comentários sobre a
saída de Joaquim Augusto, no
entanto este desenlace poderá
estar relacionado com o projecto pensado e delineado por
parte dos responsáveis fogaceiros. A equipa, para já, está
entregue ao adjunto Paulo Paz,
que irá orientar o Feirense na
abertura do campeonato. |
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HOJE

AMANHÃ

Aveiro
Céu pouco nublado
ou limpo.
Vento moderado de NNO.
14º/23ºC

Aveiro
Céu pouco nublado
com boas abertas.
Vento fraco de O.
14º/21ºC

MARÉS

Porto de Aveiro
Preia-Mar às 00h02 e às 12h28
Baixa-Mar às 05h54 e às 18h34
Porto da Figueira da Foz
Preia-Mar às 12h09 e às 00h47
Baixa-Mar às 05h50 e às 18h31
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Fernando Santos promove
vários regressos e três estreias
Novidades O novo seleccionador divulgou, ontem, a sua primeira lista de convocados
Futebol
Selecção Nacional

O defesa Ricardo Carvalho, o
médio Tiago e o avançado
Danny estão, pela mão de Fernando Santos, de regresso aos
convocados da selecção portuguesa de futebol.
Além destes três jogadores,
destaque para as estreias de Ivo
Pinto, jogador do Dínamo de Zagreb, José Fonte, do Southampton, e João Mário, do Sporting,
e ainda para as chamadas de
Cedric (pode efectuar a sua primeira internacionalização), do
Sporting, Ricardo Quaresma, do
FC Porto, e Eliseu, do Benfica.
Num lote com nove jogado-

res que não estiveram no último encontro, com a Albânia
(0-1, em Aveiro), que viria a ditar
a saída de Paulo Bento, destaque, ainda, para o regresso do
capitão Cristiano Ronaldo, que
falhou o último embate devido
a problemas físicos.
Em relação ao Mundial 2014,
“faltam”13 jogadores, incluindo
João Pereira, Miguel Veloso,
Raul Meireles, Hugo Almeida e
Hélder Postiga. Ruben Vezo,
Pedro Tiba e Ricardo Horta,
que foram chamados para o
último jogo, também não estão
entre os eleitos. Recorde-se que
Portugal joga no próximo dia
11, com a França, em Saint-Denis, num particular que marca

LUSA

Fernando Santos convocou
24 futebolistas

a estreia de Fernando Santos
como seleccionador luso. Três
dias depois actua na Dinamarca, em Copenhaga, no segundo jogo do Grupo I.

“Convoco quem eu
acho que devo convocar”
Na conferência de imprensa,
Fernando Santos negou que as
chamadas de Tiago e Ricardo
Carvalho sejam “um regresso
ao passado”e que seja uma forma de desrespeito para com
Paulo Bento, o seu antecessor
no cargo.
“Tenho um grande respeito
pelas decisões que foram tomadas, mas agora é comigo. Respeito muito essas decisões, mas
tenho as minhas. O passado não
interessa. A partir do momento
em que a Federação não me deu
sinal inibidor, convoco quem eu
acho que devo convocar”, afirmou Fernando Santos.

“O Ricardo teve uma atitude
menos bonita, esteve de castigo durante um ano e acabou
o castigo. Quanto ao Tiago,
mostrou-se disponível para
voltar. Qual a razão? Isso terão
que lhe perguntar”, referiu o
treinador que não fecha a portas a ninguém: “Tenho convicção clara do que vou fazer. Sei
o que o quero e os jogadores
que me podem servir melhor.
Se calhar, daqui a um mês outros jogadores podem aparecer, mas não vamos projectar.
Vamos pensar no presente”,
disse Fernando Santos.
O novo seleccionador nacional, que desvalorizou o recente
problema físico do capitão

Convocados
Guarda-redes: Anthony Lopes
(Lyon/Fra.), Rui Patrício (Sporting) e Beto (Sevilha/Esp.).
Defesas: Bruno Alves (Fenerbahçe/Tur.), Fábio Coentrão
(Real Madrid/Esp.), Pepe (Real
Madrid/Esp.), Antunes (Málaga/Esp.), Ricardo Carvalho
(Mónaco, Fra.), Ivo Pinto (Dínamo Zagreb/Cro.), Cedric
(Sporting), Eliseu (Benfica) e
José Fonte (Southampton/Ing.).
Médios: Adrien Silva (Sporting),
André Gomes (Valência/Esp.),
João Moutinho (Mónaco/Fra.),
William Carvalho (Sporting),
João Mário (Sporting) e Tiago
(Atlético de Madrid/Esp.).
Avançados: Cristiano Ronaldo
(Real Madrid/Esp.), Vieirinha
(Wolfsburgo/Ale.), Éder (Sp. de
Braga), Nani (Sporting), Ricardo
Quaresma (FC Porto) e Danny
(Zenit/Rus).

Cristiano Ronaldo, frisou que
está a trabalhar num projecto
que espera que tenha um “futuro brilhante” e que quer criar
uma equipa com “convicção e
confiança”. |
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Armazenamento
de água desce em todas
bacias hidrográficas
no mês de Setembro

A quantidade de água
armazenada nas bacias
hidrográficas de Portugal
continental desceu
em todas no mês
de Setembro, anunciou
o Sistema Nacional
de Informação de Recursos
Hídricos (SNIRH)

S

egundo o boletim de armazenamento de albufeiras do Sistema Nacional de Informação de Recursos
Hídricos, no último dia do mês
de Setembro, e comparativamente ao mesmo período do

mês anterior, verificou-se uma
descida no volume armazenado
em todas as bacias hidrográficas
monitorizadas.
Das 56 albufeiras monitorizadas, 10 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80%
do volume total e seis têm disponibilidades inferiores a 40%
do volume total.
Os níveis mais elevados de armazenamento de água em Setembro deste ano ocorreram
nas bacias do Guadiana (83,4%),
Mira (81,5%), Oeste (74,8%).
Seguiram-se os das bacias dos
riosAve (66,7%), Mondego e Cá-

vado (66,4%), Arade (64,7%),
Barlavento (63,8%), Tejo (62,7%),
Sado (52,1%), Douro (52%), e, por
último, do Lima (40,9%).
Segundo o Sistema Nacional
de Informação de Recursos Hídricos, os armazenamentos de
água por bacia hidrográfica
apresentam-se, em Setembro,
superiores às médias de armazenamento de Setembro (de
1990/91 a 2012/13), excepto
para as bacias do Lima e do
Douro.
A cada bacia hidrográfica
pode corresponder mais do que
uma albufeira. |

02 |

IMOBILIÁRIO

EDIÇÃO FIM-DE-SEMANA | 4 E 5 DE OUTUBRO 2014

APARTAMENTOS
VENDA - T0

EXITCASA VENDE Apartamento T0, ar condicionado,
mobilado, máquina de lavar
roupa, vídeoporteiro e lugar
de garagem. às portas da
cidade. Classificação energética C Apenas 63.500€.
Ref.ª P233A. Telef: 234 404
440 Telm. 912 518 100 –
969 845 844. Lic. AMI
5752 www.exitcasa.pt
.............................................

APARTAMENTOS
VENDA - T2

APARTAMENTO em excelente estado de conservação, com ótima exposição
solar, cozinha semi-equipada, sala ampla, dois quartos, varanda, garagem fechada. Acabamentos modernos e excelente localização, a 2 minutos do centro
de Ílhavo, perto de supermercado, padaria, farmácia, escola primária e escola
secundária. 100.000€. Ami
3447, Ref.ª 17094 / 14. Telf.
234 368 061
.............................................

APARTAMENTO T2, no centro da Palhaça, composto
por sala com lareira, quartos
com roupeiros embutidos,
cozinha com fo- gão, frigorífico e máquina de lavar
roupa, casa de banho completa, varandas, garagem.
39.900€. Ami 3447, Ref.ª
17093 / 14. Telf. 234 738
284
.............................................

ARCADA VENDE Apartamento T2 na primeira linha
da Praia da Barra, em muito
bom estado de conservação. Mobilado, sala com
varanda, cozinha equipada, quartos com roupeiros
embutidos, arrumo e garagem fechada. 160.000€ //
P14180 / 12. Ami 3447,
Telef. 234 368 061 www.ar
cada-imobiliaria.com
.............................................

ARCADA VENDE Apartamento T2 + 1, mobilado,
com cozinha equipada e
com varanda com churrasqueira, sala com boa varanda, 2 quartos e um pequeno quarto ou escritório
interior, casa de banho
completa, despensa e garagem fechada. 115.000€ //
P16615 / 14. AMI 3447,
Telef. 234 347 380 www.
arcada-imobiliaria.com
.............................................
ARCADA VENDE Apartamento T2, como novo, a
poucos metros do centro
da cidade de Águeda. Cozinha equipada com placa,
forno, exaustor, esquentador, despensa, marquise e
lavandaria. Sala com lareira
e recuperador de calor, casa
de banho completa, roupeiros, varandas e garagem fechada: 59.000€ // 15172.
Ami 3447, Telef. 234 738
284 www.arcada-imobilia
ria.com
.............................................
ARCADA VENDE Apartamento T2, cozinha semiequipada, sala ampla, em
bom estado, roupeiro, varandas, ar condicionado,
churrasqueira e garagem
dupla. 66.000€ / 15499 /
13. Ami 3447, Telef. 234
580 032 www.arcada-imo
biliaria.com
.............................................
ARCADA VENDE Apartamento T2, no centro Aveiro,
com cozinha semi-equipada, despenseiro, roupeiros, wc completo e suite,
varanda, aquecimento central, lugar de garagem e arrumo. 160.000€ // 9513 /
10A. Ami 3447, Telef. 234
379 660 www.arcada-imo
biliaria.com
.............................................
EXITCASA VENDE Apartamento T2 duplex, no centro
da Gafanha da Nazaré,
como novo, excelente exposição solar, 2 varandas, 2
casas de banho completa,
sala com lareira, garagem.
Classificação energética C.
Marque já a sua visita! Apenas 95.000€ negociáveis
Ref.ª 3935. Telef: 234 404
440. Telm. 912 518 100 –
969 845 844. Lic. AMI
5752 www.exitcasa.pt
.............................................
VENDE-SE T2, remodelado,
como novo no C. C. Narciso, Vagos, 50.000€ e T2
como novo, frente ao BPI Vagos. 50.000€, com direito a oferta. Telm. 911
122 042
.............................................

EXITCASA VENDE Edifício
Vértice – Apartamento T2,
a estrear novo, cozinha
equipada desde 63.000€,
com garagem fechada.
Aproveite esta oportunidade excelente de ter uma
casa verdadeiramente sua
por apenas 220€ de prestação por mês, financiamento
100%. Classificação energética C. Ref.ª 3602A. Telef:
234 404 440. Telm. 912
518 100 – 969 845 844. Lic.
AMI 5752. Veja as fotos em
www.exitcasa.pt
.............................................
EXITCASA VENDE Imóvel
da Banca – Apartamento
T2 duplex, com área útil de
119m2, concelho de Oliveira do Bairro. Financiamento bancário a 100%.
Valor negociável! Marque a
sua visita! Classificação
energética D. Ref.ª P710.
Telef: 234 404 440. Telm.
912 518 100 – 969 845
844. Lic. AMI 5752 www.
exitcasa.pt
.............................................
EXITCASA VENDE Imóvel
da banca – Apartamento
T2, próximo do centro, com
área de 144m2, localizado
no último andar, excelente
luz solar, sala com recuperador de calor, quarto enorme com roupeiro embutido, garagem. Certificado
energético n.º SCE83755
735. Financiamento bancário a 100%! Ref.ª P734.
Telef: 234 404 440. Telm.
912 518 100 – 969 845
844. Lic. AMI 5752. Veja as
fotos em www.exitcasa.pt
.............................................

APARTAMENTOS
VENDA - T3
ARCADA VENDE Apartamento T3, com 2 frentes,
cozinha equipada, lavandaria, uma varanda, 4 roupeiros, suite, lugar de garagem. Localizado perto de
serviços e comércio. Bom
estado de conservação, em
prédio com 2 elevadores.
140.000€ / 16629 / 14. Ami
3447, Telef. 234 427 112
www.arcada-imobiliaria.
com
.............................................
EXITCASA VENDE, Baixa de
preço!! Apartamento T3,
muito perto da Universidade e do Glicínias, com
despensa, sala com lareira,
arrumos, caixilharia de alumínio com vidros duplos e
lugar de garagem. Classificação energética C. Apenas
65.000€. Ref.ª 3705. Telef:
234 404 440. Telm. 912
518 100 – 969 845 844. Lic.
AMI 5752 www.exitcasa.pt
.............................................

APARTAMENTO T3, em
bom estado de conservação, cozinha semi-equipada
com marquise, divisões amplas e boa orientação solar.
Situado no centro da cidade, próximo da Universidade e de zona comercial.
Excelente investimento.
99.000€. Ami 3447, Ref.ª
17088 / 14. Telf. 234 580
032
.............................................

MORADIAS
VENDA - M2
ARCADA VENDE Moradia
T2, Térrea e Isolada. Cozinha completamente equipada em open space com a
sala, recuperador de calor,
lavandaria, despensa, logradouro, lugar de estacionamento coberto para dois
carros, focos embutidos,
anexos com cozinha rústica
com forno a lenha e um
quarto, painéis solares, poço, quintal com árvores de
fruto. Excelente oportunidade. 130.000€ // 16976 /
14. Ami 3447, Telef. 234
738 284 www.arcada-imo
biliaria.com
.............................................
EXITCASA VENDE Moradia
T2+2, nova, na periferia de
Aveiro, composta por 3
pisos, área total de 219m2,
lugar de garagem e logradouro com 61m2. Visite e
apresente a sua proposta!
Certificado energético n.º
SCE87441934. Ref.ª 3992.
Telef: 234 404 440 Telm.
912 518 100 – 969 845
844. Lic. AMI 5752. Veja as
fotos em www.exitcasa.pt
.............................................

MORADIAS
VENDA - M3
ARCADA VENDE Moradia
T3+1, Alquerubim, isolada,
como nova e com acabamentos modernos. Cozinha
semi-equipada, painéis solares, pré-instalação de
aquecimento, ar condicionado, aspiração central,
garrafeira, camaras de vigilância, churrasqueira, lavandaria, portões automáticos,
jardim com sistema de rega
automático, logradouro
com calçada portuguesa e
garagem: 145.000€ //
14004. Ami 3447, Telef.
234 427 112 www.arcadaimobiliaria.com
.............................................

ARCADA VENDE Moradia
T3, em Aradas, em bom estado de conservação e c/
boas áreas. Cozinha equipada e despensa. Sala c/ lareira, quartos e suite com
roupeiros embutidos, casa
de banho completa e duas
de serviço, varandas. Préinstalação de aquecimento
e aspiração central, logradouro com churrasqueira,
garagem na cave para três
carros e arrumos: 149.500€
// 11998. Ami 3447, Telef.
234 379 660 www.arcadaimobiliaria.com
.............................................
EXITCASA VENDE, Ílhavo
centro. Moradia T3, cozinha equipada com frigorifico, máquina de lavar louça, exaustor, esquentador,
placa de indução, forno elétrico, micro-ondas, móvel
despenseiro na cozinha,1
suite, coluna de hidromassagem, roupeiros, colunas
de som ambiente nos quartos e sala, domótica, alarme, piso radiante com
bomba de calor, aspiração
central, vídeo porteiro, painéis solares, vidros duplos,
estores elétricos, logradouro com churrasqueira,
garagem com portão automático. Marque já sua visita! Classificação energética B. Ref.ª 3961. Telef: 234
404 440. Telm. 912 518
100 – 969 845 844. Lic.
AMI 5752 www.exitcasa.pt
.............................................

MORADIAS
VENDA - M4
ARCADA VENDE Moradia
T4 de arquitetura moderna,
a 5 minutos da Praia da
Barra. Cozinha equipada,
despensa, sala com recuperador de calor, varandas,
quartos com roupeiros, suite, aquecimento central.
Jardim, pátio, lavandaria, churrasqueira, garagem
com portões automáticos.
175.000€ / 14777 / 13. Ami
3447, Telef. 234 368 061
www.arcada-imobiliaria.
com
.............................................

.............................................

MORADIAS
VENDA - M6
EXITCASA VENDE Imóvel
da Banca - Moradia T6, localizada na periferia do centro de Aveiro, composta por
3 andares, 2 cozinhas, 3
casas de banho completas,
marquise, lareira, varandas,
roupeiros, logradouro, garagem fechada. Financiamento bancário garantido a
100%! Apenas 116.900€
negociáveis Ref.ª P700. Telef:
234 404 440. Telm. 912
518 100 – 969 845 844. Lic.
AMI 5752. Veja as fotos em
www.exitcasa.pt
.............................................

MORADIAS
VENDA
ARCADA VENDE Moradia
antiga para restaurar. Isolada, com jardim envolvente, pátio, quintal com
árvores de fruto, inserida
num terreno com 3.380m2.
A moradia é composta por
três pisos, pátio com anexos e garagem. 295.000€ //
15909 / 13. AMI 3447,
Telef. 234 347 380 www.
arcada-imobiliaria.com
.............................................
ARCADA VENDE Moradia
isolada, para reconstrução,
inserida num meio rural,
embora próximo de centros
urbanos e com boas acessibilidades, constituída por 3
pisos, sendo o primeiro piso
composto por lojas e um
lagar. O terreno que pertence à moradia circunda a
mesma, sendo excelente
para cultivo. 40.000€ //
16311 / 14. Ami 3447,
Telef. 234 580 032 www.
arcada-imobiliaria.com
.............................................

OUTROS
VENDA

.............................................

APARTAMENTOS
ARRENDAMENTO - T0
ARRENDO T0, lugar garagem, no Smart Residence,
Aveiro. Telm. 917 803 697
.............................................
T0 SEMI-MOBILADO, Pingo
Doce Barrocas, Aveiro.
Telms. 919 792 034/ 919
648 306
.............................................

Os Classificados

EXITCASA ARRENDA Apartamento T0+1, novo, no
Glicínias, todo equipado
e mobilado. Classificação
energética B. Ref.ª P375;
Telef: 234 404 440. Telm.
912 518 100 – 969 845
844. Lic. AMI 5752 www.
exitcasa.pt
.............................................

APARTAMENTOS
ARRENDAMENTO - T1

APARTAMENTO T1, em Albergaria, com boas áreas,
cozinha totalmente equipada, lavandaria, sala com
lareira, roupeiros, vídeoporteiro, garagem fechada.
250€. Ami 3447, Ref.ª
11976 / 11. Telf. 234 580
032
.............................................
ARCADA ARRENDA Apartamentos T1 + 1 na Praia da
Costa Nova, situado a poucos minutos da praia. Totalmente mobilado e equipado, com lugar de garagem.
375€ / P10841 / 10 // T1
mobilado, terraço comum
ao condomínio, com vistas
para o mar. Localização privilegiada na primeira linha
de praia. 300€ / P8573 / 09
// T1 centro da cidade, com
acabamentos modernos,
excelentes áreas, cozinha
equipada com placa, forno
e frigorífico, sala ampla,
roupeiros, ar condicionado,
terraço com 12,5m2, lugar
de garagem. 445€ / 14906
/ 13A. Ami 3447, Telef. 234
368 061 www.arcada-imo
biliaria.com
.............................................
ARCADA ARRENDA Apartamentos T1 – centro de
Aveiro, zona calma. Sala
com varanda, cozinha totalmente equipada, quarto
com roupeiro embutido,
casa banho completa. Excelente exposição solar. 400€
/ 17077 / 14 // T1 como novo, perto da Universidade.
Cozinha semi-equipada, sala, quarto com roupeiro,
casa banho completa, ar
condicionado, luzes embutidas em todo o apartamento, lugar de garagem e
arrumos. 450€ / 14559 / 12
// T1, centro de Aveiro, cozinha tipo kitchenet equipada com maquina lavar
roupa, frigorifico, fogão e
tanque para roupa. 1 casa
de banho completa, quarto com roupeiro. 325€ /
14292 / 12. Ami 3447,
Telef. 234 379 660 www.
arcada-imobiliaria.com
.............................................

ARCADA ARRENDA Apartamentos T1 – em zona
calma, ótimas áreas, com
a cozinha semi-equipada,
marquise, sala ampla, casa
de banho completa e quarto com roupeiro embutido.
280€ / 14342 / 12 // T1 no
centro de Albergaria, cozinha equipada com placa
vitrocerâmica, cilindro e
exaustor, quarto e casa de
banho. Tem ainda um arrumo dividido no sótão.
190€ / 15234 / 13 // T1 com
boas áreas, cozinha totalmente equipada, lavandaria, sala com lareira, roupeiros, vídeoporteiro, garagem
fechada. 250€ / 11976 / 11.
Ami 3447, Telef. 234 580
032 www.arcada-imobilia
ria.com
.............................................
ARCADA ARRENDA Apartamentos T1 – excelentes
áreas, semi-mobilado, composto por hall de entrada,
cozinha semi-equipada, sala, roupeiros, lugar de estacionamento e arrumo.
300€ / 16220 / 14 // T1,
65m2, arredores de Oiã.
Cozinha totalmente equipada, marquise, sala com
varanda, casa de banho
completa, roupeiro embutido, sala e quarto em flutuante, garagem fechada
30m2. 225€ / 13003 / 11 //
T1, Bustos, em zona sossegada e com ótimos acessos.
Sala com lareira e boa exposição solar, cozinha semiequipada com marquise,
hall com roupeiros embutidos, pátio 50m2. 210€ /
13381 / 12. Ami 3447,
Telef. 234 738 284 www.
arcada-imobiliaria.com
.............................................
ARCADA ARRENDA Apartamentos T1 – mobilado,
excelentes áreas, cozinha
totalmente equipada, sala
ampla, quarto com roupeiro, casa de banho completa, aquecimento central,
varanda. 450€ / 12879 / 11
// T1 + 1 em zona nobre da
cidade, constituído por cozinha equipada, sala com
lareira, uma casa de banho
completa, quarto com roupeiro embutido e excelente
terraço. 620€ / 17019 / 14//
T1 mobilado, em zona nobre da cidade, com acabamentos modernos e cozinha equipada com placa,
forno e frigorífico, sala ampla, quarto com dois roupeiros, casa de banho completa, ar condicionado, lugar de garagem. 450€ /
14906 / 13. Ami 3447,
Telef. 234 427 112 www.
arcada-imobiliaria.com
.............................................

IMOBILIÁRIO
ARRENDO T1, MOBILADO,
na Forca, 335€. Telm. 965
635 425
.............................................
EXITCASA ARRENDA Apartamento T1 + 1, no Bairro
do Liceu, cozinha equipada,
marquise, lavandaria, despensa. Marque já a sua visita! Devido à recente alteração da legislação sobre
certificação energética de
edifícios (Decreto-Lei n.º
118 / 2013, de 20 de
Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético
deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em
fase de apreciação e desenvolvimento 350€ negociáveis Ref.ª 3988; Telef: 234
404 440 Telm. 912 518 100
– 969 845 844. Lic. AMI
5752 www.exitcasa.pt
.............................................
EXITCASA ARRENDA Apartamento T1, com área útil
de 70m2, na periferia do
centro de Aveiro, todo mobilado e equipado, sala com
lareira, quarto com roupeiro
embutido, cozinha equipada, hall, lavandaria e casa
de banho completa. Marque já a sua visita! Possibilidade de garagem fechada!
Classificação energética C.
350€. Ref.ª 4001A; Telef:
234 404 440 Telm. 912 518
100 – 969 845 844. Lic.
AMI 5752 www.exitcasa.pt
.............................................

APARTAMENTOS
ARRENDAMENTO - T2
ALUGA-SE T2 R/C grande,
Gafanha da Nazaré. Telfs.
234 087 601, 964 730 951
.............................................
ALUGA-SE T2 MOBILADO,
Aveiro. Telm. 963 033 457
.............................................
ARCADA ARRENDA Apartamentos T2 - duplex, acabamentos vanguardistas,
localização privilegiada perto Hospital e Universidade.
Cozinha equipada, ar condicionado, painéis solares,
roupeiros, wc completo e
suite, varandas, lugar garagem. 1500€ / 11289 / 11E
// T2 muito próximo centro
de Ílhavo. Totalmente equipado e mobilado, garagem
fechada. 375€ / 16062 / 14
// T2 duplex, centro cidade,
cozinha com placa, forno,
exaustor, esquentador e frigorífico, varandas, 2 casas
de banho, 2 entradas independentes. Lugar estacionamento. 420€ / 16010 /
14. AMI 3447, Telef. 234
347 380 / 910 529 621
www.arcada-imobiliaria.
com
.............................................

ARCADA ARRENDA Apartamentos T2 – boa exposição solar, zona agradável,
cozinha semi-equipada c/
lavandaria, roupeiros embutidos e piso em flutuante,
sala c/ varanda, garagem
fechada e arrumos, aquec.
central. 320€ / 12827 / 11 //
Excelente T2, centro O.
Bairro, cozinha semi-equip.,
despensa, sala, suite, casa
de banho completa, varandas e aparcamento. 325€ /
15617 / 13 // T2, sala comum, cozinha c/ móveis em
“Tola”, equipada c/ esquentador e exaustor, despensa,
lavandaria, um banho completo, 2 roupeiros, 2 varandas, parqueamento no exterior. 250€ / 13594 / 12.
Ami 3447, Telef. 234 738
284 www.arcada-imobilia
ria.com
.............................................
ARCADA ARRENDA Apartamentos T2 – mobilado,
nas Barrocas, no centro da
cidade de Aveiro. Sala com
lareira e varanda com vista
para as salinas, arrumos e
lugar de garagem. 450€ /
11095 / 10 // T2 parcialmente mobilado, perto de
superfícies comerciais e
com excelentes acessos,
sala ampla, cozinha equipada, suite, duas casas de
banho completas, varandas
e aquecimento central.
600€ / 13384 / 12. Ami
3447, Telef. 234 580 032
www.arcada-imobiliaria.
com
.............................................
ARCADA ARRENDA Apartamentos T2 – cozinha semi-equipada, 2 quartos, um
deles com roupeiro, casa
banho completa, arrumo.
Perto de zonas comerciais e
rede de transportes públicos. 360€ / 16801 / 14 // T2
duplex, cozinha equipada,
marquise, sala com lareira,
quartos e hall c/ roupeiros,
casa banho de serviço e
completo, 2 terraços, arrumo, garagem fechada.
450€ / 12147 / 11 // T2 mobilado, zona nobre cidade,
inserido num empreendimento luxo c/ jardim interior. Cozinha equipada, sala
ampla, roupeiros, 2 casas
de banho, aquecimento
central, arrumos, lugar garagem. Excelente exposição
solar. 750€ / 14879 / 13.
Ami 3447, Telef. 234 379
660 www.arcada-imobilia
ria.com
.............................................
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APARTAMENTO T2, na Gafanha, com 120m2, cozinha semi-equipada, aquecimento central, suite e casa
de banho completa, 3 roupeiros, varanda, possibilidade de ligação ao sotão
com 47m2, garagem. Em
excelente estado e ótima
exposição solar. 380€. Ami
3447, Ref.ª 8665 / 09. Telf.
234 368 061
.............................................
ARCADA ARRENDA Apartamentos T2 – mobilado,
na Praia da Barra, com vistas laterais para a Ria. Cozinha equipada, sala com
lareira, quartos com roupeiros, duas casas de banho e
lugar de garagem. 500€ /
P12806 / 11 // T2 com acabamentos modernos, cozinha equipada, despensa,
um roupeiro embutido, uma
casa de banho completa
com banheira, garagem fechada, arrumo. 350€ /
16916 / 14 // T2, com a cozinha equipada, despensa,
sala com lareira, aquecimento central, varandas,
garagem fechada, boas
áreas e excelente estado de
conservação, vista espetacular para a Costa Nova.
360€ / 16950 / 14. Ami
3447, Telef. 234 368 061
www.arcada-imobiliaria.
com
.............................................

ARRENDAMENTO
ARRENDA-SE ARMAZÉM
como novo, Z. I. Aveiro com
400m2, escritório, wc H /
Sr.ª, com alvará para comércio e indústria. Estacionamento para automóveis
e camiões. Telm. 968 701
468
.............................................

LOJAS
ARRENDAMENTO
LOJA com 120m2 já com
divisões. Aveiro. Telm. 961
566 099
.............................................

QUARTOS

EXITCASA ARRENDA Apartamento T2, a 2 minutos do
centro, em excelente estado, cozinha equipada,
sala com lareira e varanda,
quartos com roupeiros,
suite e casa de banho completa, lugar de garagem e
arrumos. Devido à recente
alteração da legislação
sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei
n.º 118/2013, de 20 de
Agosto) e ao elevado número de processos em
curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em
fase de apreciação e desenvolvimento. Ref.ª 3997.
Telef: 234 404 440. Telm.
912 518 100 – 969 845
844. Lic. AMI 5752 www.
exitcasa.pt
.............................................

APARTAMENTOS

.............................................
EXITCASA ARRENDA Apartamento T2, no centro da
Gafanha da Nazaré, com
130m2, aquecimento central, cozinha equipada, sala
com varanda, 2 casas de
banho, muita luz solar, garagem fechada. Aproveite
já esta oportunidade! 380€.
Ref.ª P1077. Telef: 234 404
440 Telm. 912 518 100 –
969 845 844. Lic. AMI
5752 www.exitcasa.pt
.............................................

ARRENDAMENTO - T3
ARCADA ARRENDA Apartamentos T3 – excelente T3
duplex, cozinha totalmente equipada, aquecimento
central, 2 varandas, arrumos e garagem fechada
com portão automático.
Grande arrumo no piso superior e um solário. 600€ /
16276 / 14 // T3 muito bem
localizado, cozinha com lavandaria e varanda, despensa, sala com recuperador calor e varanda, quartos
com roupeiros, casa de
banho completa, suite com
varanda, garagem fechada.
550€ / 12771 / 11 // Excelente T3 novo, cozinha
equipada com placa, forno
e exaustor, quartos com
roupeiros embutidos, suite
com closet, varandas e arrumos no sótão. 400€ /
15890 / 13. Ami 3447,
Telef. 234 427 112 www.
arcada-imobiliaria.com
.............................................

APARTAMENTO T3 duplex,
na Palhaça, duas salas, recuperador de calor, um roupeiro, cozinha equipada
com placa e forno, lavandaria, terraço, varandas, garagem para 3 carros, pré-instalação de aquecimento
central, parque infantil e
churrasqueira comum. 325€.
Ami 3447, Ref.ª 16967 / 14
Telf. 234 738 284
.............................................
ARCADA ARRENDA Apartamentos T3 – perto do
centro de Aveiro. Cozinha c/
zona lavandaria e despensa, sala comum, três quartos, roupeiros embutidos,
um arrumo no sótão e 2 lugares garagem na cave.
350€ / 16687 / 14 // T3 + 1
último andar, na A. Lourenço Peixinho, ampla varanda c/ vistas panorâmicas
para a cidade, com acesso
pela sala e por um quarto.
Cozinha mobilada, marquise, despensa. 650€ /
16122 / 14 // excelente T3
duplex, vistas espetaculares
para cidade e para as salinas. O apartamento mobilado, cozinha equipada, roupeiros, aquecimento central, casa banho completa,
suite, varandas, excelentes
áreas, lugar garagem. 750€
/ 17025 / 14. AMI 3447,
Telef. 234 347 380 / 910
529 621 www.arcada-imo
biliaria.com
.............................................

EXITCASA ARRENDA Apartamento T3+1, no centro
de Aveiro, com marquise,
varanda, 2 casas de banho
e cozinha remodelada. Devido à recente alteração da
legislação sobre certificação
energética de edifícios (Decreto-Lei n. 118/2013, de
20 de Agosto) e ao elevado
número de processos em
curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em
fase de apreciação e desenvolvimento. 500€ Ref.ª
3989; Telef: 234 404 440
Telm. 912 518 100 – 969
845 844. Lic. AMI 5752
www.exitcasa.pt
.............................................

APARTAMENTOS
ARRENDAMENTO - T4
EXITCASA ARRENDA Apartamento T4, localizado no
Bairro do Liceu, mobilado
e equipado, aquecimento
central, sala com lareira, cozinha totalmente equipada,
despensa, marquise, 2 casas de banho. Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (DecretoLei n.º 118 / 2013, de 20 de
Agosto) e ao elevado número de processos em
curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em
fase de apreciação e desenvolvimento 600€ Ref.ª
3993; Telef: 234 404 440
Telm. 912 518 100 – 969
845 844. Lic. AMI 5752
www.exitcasa.pt
.............................................

APARTAMENTOS
ARRENDAMENTO
ALUGO T2, perto Renault
(Paço), coz. c/ fogão / móveis, arrumo, 230€ negoc.;
T3, Esgueira, 2 var., desp.,
arrumo c/ boas áreas no
sótão, marq., 330€; T3 mobilado / eq, marq., boas
áreas, pátio. Alagoas, 400€;
T3, B. Liceu, cozinha equip.
ou não, arrumo cave, salamandra, 2 var., desp., 400€;
T4 mob. / eq., perto da UA,
400€; casas com 1 ou 2
quartos mob. / eq., água
grátis, TV cabo. Aradas,
200€; casa duplex 2 quartos, mob., peq. pátio, Aradas, 190€. Telm. 920 328
139
.............................................
T2 E T3 OUCA / Vagos
Telm. 962 695 655
.............................................

MORADIAS
ARRENDAMENTO - M2
EXITCASA ARRENDA Moradia T2 + 2, nova, na periferia de Aveiro, composta
por 3 pisos, área total de
219m2, lugar de garagem
e logradouro com 61m2.
Classificação energética A.
Marque a sua visita! Ref.ª
3992A; Telef: 234 404 440
Telm. 912 518 100 – 969
845 844. Lic. AMI 5752
www.exitcasa.pt
.............................................

MORADIAS
ARRENDAMENTO
ALUGA CASA T1-T2, sem
mobília, próximo Aveiro,
200€-225€; casa T3, sem
mobília, com garagem e
quintal, arredores de Aveiro,
370€; Apart. T2 + 1, sem
mobília, arredores de Aveiro, 350€. Telms. 961 426
204, 937 330 065
.............................................
ARRENDA-SE CASA, na
Póvoa do Valado (Rua da
Cumieira). Telf. 234 722 213
.............................................

ARRENDAMENTO
ALUGA QUARTOS. Telm.
914 900 402
.............................................
BOM E BARATO na estação, com bom ambiente.
Telm. 910 016 227
.............................................

OUTROS
ARRENDAMENTO
ALUGA CAFÉ RESTAURANTE petisqueira, em Bustos.
Telm. 965 285 902
.............................................
ALUGA-SE PADARIA / PASTELARIA, em zona agradável. Telfs. 234 107 143, 916
116 420
.............................................

TRESPASSES
ARCADA TRESPASSA Padaria / Pastelaria, com fabrico
próprio de pão e pastelaria
e cozinha com churrasqueira para frango de churrasco. O trespasse inclui
todo o recheio, máquinas
e mobiliário. 125.000€ /
14677 / 13. Ami 3447,
Telef. 234 738 284 www.
arcada-imobiliaria.com
.............................................
ARCADA TRESPASSA Padaria / Pastelaria, com fabrico
próprio, totalmente equipada e mobilada, em Aveiro, boa faturação. Ótima
oportunidade de negócio.
150.000€ // 15904 / 13 /
14. Ami 3447, Telef. 234
347 380 www.arcada-imo
biliaria.com
.............................................
ARCADA TRESPASSA Restaurante / Snack-Bar, bem
localizado no centro da Cidade, a funcionar de Segunda a Sábado das 8h às
18h. 213.000€ / 15351 /
13. Ami 3447, Telef. 234
427 112 www.arcada-imo
biliaria.com
.............................................
DROGARIA E LOJA DE TINTAS, bem situada, com parque estacionamento, motivo à vista. Aceita-se Propostas. Telfs. 234 625 473, 918
705 057
.............................................
TRESPASSA-SE PADARIA /
PASTELARIA com fabrico
próprio e bem situada. Tata
o Próprio, Telm. 934 125
911
.............................................
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ASTROLOGIA
COMPRA
COMPRO CARROS parados
ou batidos ou mota. Telm.
914 899 484
...............................................

COMPRO CARROS a pronto pagamento. Tratamos do
seu veículo em fim de vida.
Telm. 915 056 784
...............................................

STANDS

LEIMARAUTO - Estrada São
Bernardo - Vilar. Telf. 234
343 101 | 918 203 741 |
www.leimarauto.com
...............................................

VENDA
LIGEIROS

MASSAGENS
COMPRAS

SAÚDE

ASTROLOGIA

COMPRO ARTIGOS de colecção, postais, selos, brinquedos, relógios, moedas,
notas, imagens, pratos de
Natal VA, loiças e recheios só
com qualidade. Orçamentos
grátis. Vou ao domicílio.
Telfs. 234 597 208 / 939 238
284 / 968 817 216
................................................
COMPRO FERRO VELHO.
Telm. 927 855 040
................................................

MASSAGENS TERAPÊUTICAS / relaxantes, drenagem
linfática e outros. Telm. 925
541 942
................................................

PORTUGUÊS COM DONS de
Vidência - Magias fortes:
Amor, separação, limpeza,
negócios, pragas, invejas,
saúde, papéis, emprego e
justiça. Sigilo e seriedade.
Também à distância. Telm.
915 666 934
................................................

MUDANÇAS
EMPRÉSTIMOS
OFERTAS

24H MUDANÇAS. B. preço.
Telm. 962 544 410
................................................
MUDANÇAS ALMEIDA. Boa
qualidade / preço. Telm. 914
950 326
................................................
MUDANÇAS MSC várias viaturas, todo tipo mudanças.
Telms. 912 584 605, 919
222 700
................................................
MUDANÇAS. B. Preço. 24H.
Telm. 915 579 786
................................................

SAÚDE
MARES Conselheiro na Arte
de Ser. Saúde física, mental e
espiritual. Telm. 914 286 165
Branca
................................................

ASTROLOGIA
“MESTRE SOUSA” - Separações e Amarrações de Amor:
Casais, Amantes e Divorciados. Amarrações Sexuais.
Trabalhos de bruxaria negra
para todos os problemas.
Para consultas: Telm. 913 185
037 www.mestresousa.pt
................................................
MARES Conselheiro na Arte
de Ser. Saúde física, mental e
espiritual. Telm. 914 286 165
Branca
................................................
MESTRE CRUZ - Separações
e Amarrações de Amor: Casais, Amantes, Divorciados,
etc. Trabalhos de Bruxaria
Negra para todo o tipo de
problemas. Consultas pessoal / ou consultas grátis pelo
telm. 911 754 917 www.
mestrecruz.pt
................................................
ESPÍRITA E CARTAS - Amarrações, desvios, limpezas,
abertura de caminhos, vícios,
negócios, honestidade. Telm.
910 091 919
................................................

CONVÍVIOS
SENHOR DIVORCIADO, estável, 54A, precisa Senhora,
40 a 54 anos, Aveiro. Assunto sério. Telm. 917 253 859
................................................

VENDAS

................................................

EMPRÉSTIMOS
OFERTAS
€€€€€- CRÉDITO €€€€€ Garantias: Ouro ou cheques.
Resposta imediata. Telm.
936 162 993.
................................................

1 GABINETE DE MASSAGENS: Venha relaxar num
ambiente calmo e sinta a
tranquilidade que necessita
para o dia a dia!! Massagens
relax, 4 mãos, massagem a
casais e muito mais!! Telm.
915 777 615
.............................................
1.ª VEZ 2 MASSAGISTAS diplomadas, atendem em
SPA de luxo. Relaxe a 4
mãos onde a imaginação
não tem limites! Telm. 918
826 697
.............................................
CLEÓPATRA - SPA de massagens em Aveiro!! Telm.
910 984 663
.............................................
MOMENTOS ÚNICOS de relaxamento absoluto, com
vários tipos de massagem!!
Telm. 919 908 806 (não
atendo números privados)
.............................................
NOVAS MASSAGISTAS...
desperte novas sensações!
Telm. 914 291 416
.............................................
VISHVA – UM ESPAÇO
único a pensar em si que é
exigente. Um universo de
massagens, terapias, tarot,
estética masculina!! Porque
você é a nossa prioridade!!
Das 10H às 00H: Telm. 910
123 390 – Precisa-se Colaboradora
.............................................

WWW.LEIMARAUTO.COM
Vende Opel Combo 1.3
CDTI, ano 2005, vermelha,
porta lateral, 1 registo, poucos kms, bom preço. DA,
VE, FC, Radio. Temos oficina multimarcas aberta ao
público em S. Bernardo.
Mais informação contacte:
234 343 101 / 918 203 741
.............................................
WWW.LEIMARAUTO.COM
Citroën C3 1.1 SX, preto,
2006, 5 lugares, como
novo, poucos kms, DA, VE,
FC, RCD. Temos oficina
multimarcas aberta ao público em S. Bernardo. Mais
informação contacte: 234
343 101 / 918 203 741
.............................................
WWW.LEIMARAUTO.COM
Vende Citroën Xantia 2.1
TD, 1997, topo de gama,
bom preço. Temos oficina
multimarcas aberta ao público em S. Bernardo. Mais
informação contacte: 234
343 101 / 918 203 741
.............................................

WWW.LEIMARAUTO.COM
Vende Renault Scénic 1.9
DCI, 120cv, 2004, 5 lugares,
preta, bom preço. Como
nova. Temos oficina multimarcas aberta ao público
em S. Bernardo. Mais informação contacte: 234 343
101 / 918 203 741
.............................................
WWW.LEIMARAUTO.COM
Vende VW Golf 2.0 TDI
Plus, ano 2008, poucos
kms, rigorosamente estimado. AC automático, JLL
17”, cinzento, diesel, 5 lugares, cruise control sensores parqueamento, FN. Temos oficina multimarcas
aberta ao público em S.
Bernardo. Mais informação
contacte: 234 343 101 /
918 203 741
.............................................

VENDA
COMERCIAIS
WWW.LEIMARAUTO.COM
Peugeot Partner 3 lugares.
2012, como nova, poucos
kms, AC, DA, VE, sensores
marcha atrás, cruise control, RCD, ficha 220V, branca, Iva dedutível. Temos oficina multimarcas aberta ao
público em S. Bernardo.
Mais informação contacte:
234 343 101 / 918 203 741
.............................................
WWW.LEIMARAUTO.COM
Vende Renault Clio 1.9D
Van, cinza, impecável, ano
1999, JLL, DA, VE, FC, bom
preço. Temos oficina multimarcas aberta ao público
em S. Bernardo. Mais informação contacte: 234 343
101 / 918 203 741
.............................................
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OLIVEIRA
DO BAIRRO

AVEIRO
0 0 1.ª VEZ MENINA 18A +
Morena 23A + Trintona!!
Elegantes!! Minete, 69...
Telm. 964 476 576
.............................................
1 CASAL RECÉM-CHEGADO, desinibido, ela gostosa,
ele bem dotado! Comprove! Telm. 917 629 401
.............................................

1.ª VEZ MORENA SEXY,
Linda, Ex-Modelo, 25 Aninhos! Telm. 917 180 994
.............................................
1.ª VEZ PORTUGUESA loirinha, corpo modelo, olhos
azuis, oral divinal... Telm.
911 535 051
.............................................

1.ª NOVIDADE MENINA
Amazónia, Fogosa, com
Acessórios, Corpo e Seios
Lindos! Oral Profundo,
Completa, Telm. 917 065
439
.............................................

BONEQUINHA DE LUXO,
20 Aninhos, para Cavalheiros de Bom Gosto!! Adoro
Fazer Amor... Telm. 911
727 033
.............................................

ENTRE AVEIRO / CACIA!!
Portuguesa, Alta, Elegante,
Simpática e Meiga!! Telm.
914 476 442
.............................................

LOIRINHA DOS SONHOS!!
Atendimento 5*, rabinho
guloso, tudo que tu gostas... Telm. 917 164 871
.............................................

HELO, NOVIDADE 25A
atrevida, safadinha, gostosa, vem comprovar! Telm.
910 331 974
.............................................

A PORTUGUESA VOLTOU!
Oral Natural, 69, sexy e
meiguinha! Sem pressa!
Comprove! Telm. 911 059
685
.............................................

CRISTINA PORTUGUESA
Voltou, completa, Tudo Natural... vem lembrar tempos
antigos... Telm. 915 130
658
.............................................
1.ª X TRAVESTI LOIRA 24A,
deusa sem limites, activa /
passiva, garganta funda natural, super dote. Telm. 911
549 722
.............................................
1.ª VEZ AVEIRO, MENINA
Estudante a precisar de
ajuda para pagar os estudos!! Telm. 918 895 453
.............................................
1.ª X S. BERNARDO!! Iniciante 23A, Linda, Meiga,
com Anal, Massagem... Vem
amar... Telm. 918 920 647
.............................................

Os Classificados

LOIRA SAFADA, com faculdade e experiência em todo
que se diz sexo, também
massagem, Telm. 916 725
129
.............................................

AVEIRO CANT. UNIV. A
Boazona! Oral natural +
Amiga 30A, meiga, sensual! Confira! Telm. 967 345
094
.............................................

DEUSA EM CHAMAS, preciso de 1 bombeiro... Oral,
Convívio divinal, também
massagem, Telm. 926 240
453
.............................................

MENINA SOZINHA!! Minete, 69, Beijinho, Oral Perfeito, Nas Calmas!! Telm.
913 386 149, 964 570 911
.............................................
MORENA CHEINHA, Meiga, Assanhada, Peitão 58
Gostoso, Minete, 69, Sem
Pressa!! Telm. 920 483 139
.............................................
MULHER DE MARIDO Ausente... Gostaria de ser sua
Amante... Estou Carente!!
Telm. 914 426 276
............................................

PORTUGUESA 30A reais,
bonita e boa, adora minete,
69, sem tabus, nas calmas
8h às 21h. Telm. 967 610
992
.............................................
PORTUGUESA SERRANA
35A, Muito Meiguinha!!
Trabalha Nas Calminhas!!
Telm. 912 639 184
.............................................
PRAZER DE CHOCOLATE!!
Oral Delicioso, 69, Minete,
Acessórios, 24H: Telm. 912
785 296 / 939 193 169
.............................................
RAPAZ ESTUDANTE desinibido, Dote guloso, 22A, safado, activo / passivo
atende Cavalheiros com
prazer. Telm. 911 511 986
.............................................
SENHORA DE ALTO NÍVEL,
Muito Meiguinha, Atende
Cavalheiros de Bom Gosto,
Oral Natural, Telm. 969 641
134
.............................................

ÁGUEDA
1 CASA SEREIAS, só /
acompanhada Portuguesa
Doce, Meiga, Prazer Total!!
Faz massagem. Telm. 910
867 425
.............................................
1 MENINA PORTUGUESA
muito meiguinha + 1 novidade. 8H às 23H:. Precisase Colaboradora, Telm. 916
930 513
.............................................

ÁGUEDA
GATINHA 50TONA! Pergunta: queres fazer Rom
Rom comigo? Liga-me:
Telm. 918 309 019
.............................................
GATINHAS ASSANHADAS
esperam você. Atendem.
dia e noite! Telm. 917 347
194
.............................................
MENINA, 40 ANOS!! divorciada, precisa de ajuda financeira... Faço Massagem... Telm. 911 899 920
.............................................
PORTUGUESAS QUENTES
completam teus desejos
minete, 69, anal! Admito
colaboradora! Telm. 910
447 533
.............................................
SENHORA, 30tona, portuguesa, boa apresentação,
meiguinha, atende sem
pressa... Telm. 924 291 636
.............................................

OLIVEIRA
DO BAIRRO
1.ª VEZ JOVEM PROFESSORA, Bela, Atende Apartamento Privado, Só aos
fins de semana. Telm. 912
254 601
.............................................
1.ª VEZ, PORTUGUESA
27A, Jovem Advogada,
Lindo Corpo, Delícia de Menina. Telm. 913 828 107
.............................................

OIÃ PRÓXIMO DA ESTAÇÃO!! Loirita Brincalhona
e?? das 9H às 21H. Telm.
910 125 849 (não atendo
números privados)
.............................................
SILVEIRO, 1.ª VEZ MULATINHA, Adoro 69, Meiga,
Sem Pressa, Telm. 969 855
434, 915 019 449
.............................................

MASSAGENS
0 MASSAGISTA RUSSA! Pedras Quentes! Relax! Mass.
Sensual! Tântrica e muito
Mais! Telm. 915 562 222
.............................................
MASSAGEM TANTRICA,
Poderosa, Sensual. Atinja o
máximo prazer com as minhas mãos e corpo!! Telm.
916 219 536
.............................................
MASSAGEM COM MÃOS
de Fada! Diplomada! Prostática, corpo / corpo. Com
marcação. Telm. 919 905
486 http://www.jetladies.
com/luizapirez
.............................................
MASSAGEM GEL-TERMAL
e Relaxamento!! Várias massagistas diplomadas!! Telm.
918 799 542
.............................................
MASSAGEM RELAXANTE
XXL. Telm. 920 385 978
.............................................
MASSAGISTA PORT. 31A,
massagem sensual, relaxante, prostática, apartamento privado. Marcações:
Telm. 925 021 042
.............................................

CANTANHEDE
ISTO SIM É NOVIDADE, Irmãs
morenas, corpinhos sonho,
completas. Juntas / separadas. Telm. 919 198 873
.............................................
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PEDIDOS
EMPREGADOS
0 YVES ROCHER Inscreve-te!
Sem investir. Sem obrigação!
Lucros + Prémios!! Telm. 917
602 622
..................................................
ADMITE PADEIRO / pasteleiro
(para fazer as 2 funções) com
experiência. Confeitaria Miradouro Forca / Aveiro. Telm.
919 116 260
..................................................
ADMITE-SE EMPREGADA polivalente para restauração em
shopping. Telm. 915 642 170
............................................
ADMITE-SE CABELEIREIRA
com experiência, Aveiro. Telm.
936 002 389
..................................................
APOIOS ao próprio emprego.
Telm. 964 002 510
..................................................
CHURRASQUEIRO E FUNCIONÁRIO / A de cozinha e balcão, no Fórum Aveiro. Telm.
960 310 964
..................................................
PART-TIME / full-time! Revenda de perfumes, cosmética, jóias e maquilhagem.
Lucros de 40% a 70%. Sem
encomendas obrigatórias envie sms com nome e local
para 912 796 931
..................................................
PRECISA AJUDANTE de cozinha, para Restaurante. Telf.
234 429 473
..................................................

PRECISA-SE CABELEIREIRA
com experiência, Aveiro. Telm.
918 914 513
..................................................
PRECISA-SE COZINHEIRA com
experiência. Telm. 910 868
815
..................................................
PRECISA-SE CABELEIREIRA /
O com experiência, Aveiro.
Telm. 938 456 675
..................................................
PRECISA-SE COLABORADORA para bar. Telm. 923 032
158
..................................................
PRECISA-SE EMPREGADA de
balcão, Praia da Vagueira.
Telm. 962 823 914
..................................................
PRECISA-SE SRA para acompanhar idosos. Dá-se alojamento. Telfs. 922 239 100 /
234 187 504
..................................................

OFERTAS
CUIDO DE IDOSOS, à noite.
telm. 961 539 524
..................................................
PROCURO TRABALHO COMO MANOBRADOR. Telm.
919 882 839
..................................................
TÉCNICO INDUSTRIAL 62A,
experiência em gestão movimentação / embalamento
mercadorias. Telm. 914 403
162
..................................................

INSTITUTO DO EMPREGO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Centro Emprego
e Formação de Aveiro
Cais Fonte Nova, Apartado 234
Telf.: 234 370 400 – Fax: 234 370 401
Email: cte.aveiro@iefp.pt

EMPREGO – AVEIRO
SERRALHEIRO CIVIL
Ref.ª 588469292 – Tempo
Completo – Aveiro

SECRETÁRIO
ADMINISTRATIVO
Ref.ª 588470204 – Tempo
Completo – Ílhavo

OPERADOR
DE MÁQUINA DE CNC
Ref.ª 588469048 – Tempo
Completo – Aveiro

AJUDANTE DE COZINHA
Ref.ª 588469556 – Tempo
Completo – Ílhavo

CHURRASQUEIRO
Ref.ª 588469378 – Tempo
Completo – Aveiro

OPERADOR DE GRUAS
Ref.ª 588469257 – Tempo
Completo – Murtosa

MARCENEIRO
Ref.ª 588469358 – Tempo
Completo – Aveiro

ELETRICISTA
DE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
Ref.ª 588469586 – Tempo
Completo – Ovar

OPERADOR
DE MÁQUINAS
DE COSTURA
DE CALÇADO
Ref.ª 588469285 – Tempo
Completo – Estarreja
ESTETICISTA
Ref.ª 588468977 – Tempo
Completo – Estarreja

OPERADOR
DE EMPILHADORES
Ref.ª 588467873 – Tempo
Completo – Ovar
CANALIZADOR
Ref.ª 588469277 – Tempo
Completo – Vagos

As ofertas de emprego divulgadas fazem parte da Base
de Dados do Instituto do Emprego e Formação, IP. Para
obter mais informações ou candidatar-se, dirija-se ao
Centro de Emprego indicado ou pesquise no portal
http://www.netemprego.gov.pt/ utilizando a referência
(Ref.ª) associada a cada oferta de emprego.
Alerta-se para a possibilidade de ocorrência de situações em que a oferta de emprego publicada já foi
preenchida devido ao tempo que medeia a sua disponibilização ao Jornal e a sua publicação.

EMPREGO
TELEFONE 234 000 036 | E-MAIL emprego@diarioaveiro.pt

