~deAveiro

TERÇA-FEI~4 1 9MAI 2017

09

É Notícia
É NOTÍCIA
Hoje em Aveiro

Semana do Enterro, no Parque de Exposições de Aveiro,
Quinta-feira realiza-se o desfile pela cidade.

COMEMORAÇÕES DE SAN’
TAJOANA começam hoje,
com uma acção organizada
pela Federação Portuguesa
da Futebol, em parceria com
a C&nan Municipal de Aveir~ 7our Campeões Europeus~ No Largo do Rossio, a
partir das ii horas, será expostaataça de Campeões
Europeus, conquistada pela
nossa Selecção Nacional de
FuteboL
DIA DA EUROPA é hoje assinalado no auditório daEPA,a
partir das lghorasA sessão,
que também dá destaque ao
3aeaniversáriodo Programa
Erasmus, conta com a presençade Augusta Alves, da
Agência Nacional Erasmus +
e de Jorge Castro presidente
da CIEDA
IEATROAVEIRENSEpopõe para hoje dois filmes a
curtrAlongdistancecalre
a longa metragem, ‘LiTong’~
Estes filmes inserem-se nas
comemorações do a°aniversário do Instituto Conflhclo da
Universidade de Aveiro.
-.

O CENTRO SOCIAL PAROOlHAL VERA CRUZ procura
costureiras voluntárias para a
reaizaçãode almofadas em
forma de coração, destinadas
a ajudar vitimas de cancro da
mama no pós-operatório.
Uma iniciativa do Clube Veritas e que funciona às quartas-feiras, das 14~oàs i6ao
horas.Também precisa~de
tecidos. linhaseenchimento.

ASCOMPETTÇÕES NADONMSDECIbIClAdecorrem
hoje e amanhã, na Universidade de Aveiro.
-
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Amanha
ACAMARA DE AVEIRO reaUza amanhã a reunião pública
do Executivo nainkipa~ pelas
‘7horas. no salão nobre da
.Ajnta de Freguesia de Santa
Joana

A EXPOSIÇÃO CONJUNTA
DEDANIELAALEGRIAE
CARLOS NUNfl Arte Intemporal - Encontro de gerações’~ pode ser visitada este
mês, na galeria da Disba
Gourmandise.

OflOURPORTUGALSOU
Elfl que partiu no da 26 de
Abril de Lisboa para iniciar
umaviagem que irá passar por
Is cidadesdeFtrtugatchega
hojeaAverrornais precisamente à Praça Marquês de
Pornbatapartirdasiohor,s.
AASSOCIAÇÃOACADÉMICAda Universidade deAveino promove, até ao dia 13 a

1.

AROYALSCHOOLOFLANGUAGES procura (anilha de
acolhimento para estudantes
estrangeiros. em Avefraentreosdias3alldeJulho.
Para mais informações. contactar pelo e-mail rsl@royalschooloflanguagespt.

A ASSEMBLEIA JOVEM MVNICIPALrealiza-senapróximaquinta-feira, noedificio
sede da Assembleia Mtxildpai de Aveiro Os trabalhos
iráodecorrerdasg3oàsl6
horaseirão reunir alunos do
9? ano de escolaridade de
escolas domuniclp~

AEXPOSIÇAO “AZULEJARIA DE ARTE NOVA - Made
inNova,
Av&roP~
MuseuaoArte
estáno
patente
público

NO PRÓXIMO DIA 12, dia de
Feriado Municipal de Aveiro~
haverá
Sé Catedral,
pelas lomissa
horariaSegue-se
a

até finais de Junho.

sessão solene comemorativa
do feriado nos paços do concelho, pelas 11.30 horas, que
contará com uma palestrado
presidente da CIP/Confederação Empresarial de Portugal António Saraiva Àsla3o
horas, no Museu de Aveiro 1
Museu Santa Joana, será
inaugurada a exposição ‘te
Aveiro pano monda Contributos para a Expansão Portt4uesa [1400-1800]:

COSTA

eva

EXPOSIÇÃO “VER PARA
CRER UM ZOOM AO ORGANISNO” está patente na Fábrica Cento Ciência Viva de
AveiraParavergratuitanwnt~ até ao dia 29 de outubro.
TRADICIONAL PASSEIO sÉNIOR,organizado pela União
de Freguesias de Glória e Vera Cruz está agendado para
o dia g de Julho. Os interessadosem participar têm até
ao dia 2 de Junho para se liscrevererfl todos os dias úteis,
das 14 às 16.30 hora
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A’!? REGATA OLfl um concurso de Embarcações de
lmproviso’~ realiza-se no próximo dia 13, pelas 15 horas, no
Cais da Fonte Nova Na tarde
deste dia,a partir das 1530
horas. terá lugar, em São JadntRoSunSet Marginal de
São Jacinto’~ com actividades
performativas. Pelas 21.30
horas.oCais da Fonte Nova
recebe o concerto de Luis
Represas,

Nos próximos dias

•
-

dias 12, 130 140 certame ir,tegra a 2, edição do concursoibeerian Awards Aveiro’t

O”AVEIROEEERFESTZOlT’
(festival de cervejas artesanais) realiza-se no Mercado
Manuel Finoino nos próximos

INTEGRANDO AS COMEMORAÇÕESdo Feriado MLI
nicipatAveirorecebeoNTM
Creoda, pm navio de treino
de mar; antigo lugre bacalhoeir~ que ficará atracado
noTeoninal Sul do Porto de
Aveiroabe,-to para vistas
nos dias 12,13 e ‘4 deste mês.

Na região

sEssÕgs DE *~oio ao pieenchimento do IRS na Internet continuam amanhã enos
dias 11. i6e 18 deste mês. Uma
acção da autarquia aveirense,
a acontecer na Casa Municipal
daJtnentude, queégratuita
mas com inscrições prévias
pelo telefone 234406522.

07? ENCONTRO DE1EATRO AMADOR DE VAIE DE
CAlIBRA ENTRAI decorro
até ao próximo dia 19 etem
entrada livra
PROGRAMA PARA SèNIO
RES,EMAROUC4 propõe
para hoje Jogos de Mesa, às
‘4-30 horas. no Espaço Sénior

A ASSEMBLEIA GERAL DA
ADERAV está marcada para
as 21 horas do dia ia, no Edifi
cio Femandotávora

IRO1EIRO GASTRONÓMICA
DE CARNE MARINHOA de
cone em Albergaria-a-Velha
até ao dia ‘ide Junho. Partici
paro sete restaurantes, com
mais de 30 propostas onde a
carne marinhos é estrela

1RIIJIOSDAIERRAagendou para este mês um STEPout pela Serra da Freitadurante um fim-de-semana Fotografar aldeias, quedas de
água, paisagen~ fauna e flora
e até uma sessão de astrofotografa são objectivos do
programar dia 27- A descoberta dos Passadiço, do Paivadia 28 -Visita à Frecha da
MizarelaeAldeias Senanas
da Frelta. Há oito vagas.

A EXPOSIÇÃO “CRIDEM’16’~
resultado do 14? concurso
nacional de obras de expiessão plástica de pessoas com
deficiência intelectual, está
patente no Museu Munidpal
de SeverdoVouga

Inscrições

OIXCAPITULODACOW
FRAJUA DOS OVOS MOlES
de Aveiro vai realizar-se no
próximo dia ao. As celebraçóesdecoriem em Aveiro e
na Vista Alegre.

AULAS DEBIOOANZAàs terças-feirasnaSociedadeRe
creio ArtMico em Aveim, pe
las 20.30 horas, fadlitadas por
CailosAbretk Propostas de
rnovimentosernúsicas
com o
objectivo de elevaronivelde

O SEMINÁRIO DE SANTA
JOANA PRINCESA organiza
uma caminhada no próximo
dia 14, pelas 153° horas, destinada sobretudo ajovens,
valorizandoo percurso pedestre que a Princesa Joana
terá realizado nasua ida para
o mosteiro.
NOITE DE FADOS, nos Bombeiros Velhos de Aveiro, está
marcada para odiais pelas
21.30 horas, com o grupo
Acapella. Este espectáculo
reverte a favor da Associação Casa Mãe de Aradas
(1250 euros, com direito a
petiscos).

saúde, desenvolver a comuni
ação~esffmularacriatMdade.
Inscriçõesemais informações
através do 966796366/Faceboolc BiodanzaCajiosAbreu
UM WORKSHOP DECUP
CAJIES terá lugarnopni,ámo
d jpelas ‘430 horas, na
EFrA,sendo orientado pela
cakedesigTterJacintaTavases.
Vão serconfeccicoadas rufe
rentes massas Cupcalces li
mão/limonceioMedvelvet,
nenwneubnchocofiuitare
clieiosedecoração coro saco
depa.steleiro, etc Informações
e inscrições 965375805

“BEIJINHOS, Afl LOGOI” é
como se designa o Babytitting de Ciência quea Fábrica
Centro CiênciaVíva propordona na prfrneira sexta-feira
de cada mês, para crianças
dos Gaos ‘a anos, A actividade decorre entre as ar horasca meia-noite (sem jantar). Com jantar começa às
19.30 horas.
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