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~ Musa cativa elementos para Coro Gospel
~

1

A Musa — Escola de Música e Artes de Aveiro jealiza, amanhã e dia

22,

duas sessões do

Coro Gospel.
Direccionado
a vozes
masculinas
femindanas
com(Rua
ou João
sem conhecimentos
rqusica’s,
a acção
decorre pelas
18.30
horas, na esede
Musa
de Moura).

Aveiro recebe novo roteir
de formação Erasmus+

Amigos da fotografia
inauguram exposição
IMAGEM A exposiçãçi anual de
tografla do grupo Amigos da
Fotografia vai ser inaugurada
hoj~ às I7hora~ no Emope Diteci Aveiro (situado na Rua 10.
Visconde da Granja~
Segundo Informa os Amigos

Encontro A palestra, agendada para as 21 horas de amanhã, decorrerá
nas Instalações do Instituto Português do Desporto e Juventude de Aveiro

da Fotografia, vão estar expos
tos cerca de 30 trabalhos de
alguns dos elementos deste
grupo, feitos duranik o çor
rente ano.
A exposição vai estarpatente
naquele espaço até dia 30.

Encontro da Associação
de Carochas reúne aficcionados
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PaWo cia,h~ En~dio Guerreiro e Pedro Couto Soares (director da Erasmus+)
A Erasmus+ Juventude em porto e Juventude de Aveiro, damente às ofertas para a JuAção agência responsável situadana Ruadas Pombas,
ventudeeDesportooopei-iodo
pela área da Juventude do proaté 2020.
grama Fxasmus. em Portugal Dúvidas a esclarecer
Atéao pró,dmo dia laono’.o
- promove, amanhã, -o seno encontro
rotdsa que visa chegar a nisis
gundo encontro do novo roComo fazer a candidatura ao de 300 jovens nacionaia, seteiro de formação Erasmus.. programa, que apoios estão gundo a agencia responsável,
Aveiro faz parte do conjunto disponJvei~ que despesas são passa, ainda, pelas cidades de
de cidades que recebe a Inicia’ asseguradn o tempo dc du’ Setúbal, Beja e Vila Real de
tiva que revela como osjovens ração ou os países para os SantoAntóni~procusandoesportugueses se podem candi- quais se podem submeterpro- dareceras dúvidas de todos os
datara prr~jectos de intercám- jectos são algumas das dúvidas jovens que desejem adicionar
bio ou de voluntariado, assim esclarecidas dta’ante a sessão uma experiência deste nível ao
como os tipos de rmancia- defomiaçio.
seucunículo.
mentoe,dstentes.
PoUiutoSoares-di,ector
Refira-se que as fomiaçües
A palestra está agendada da Erasmus. Juventude em quevaoscrreaJizadasemtodo
para as 21 horas de amanha e Ação participa no encontro o país (ver caixa). estaoabcr,as
decorrerá nas instalações do quep.opoidonaalgualdadeno ao páblico em geral e desti
Instituto Português do Des- acesso ao programa, nomes- nam-se, principalmente, a ~
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vens, lideres assoclativoseani
madoresdejuventudt
A iniciativa conta com a parcerta da Direçcão Regional do
Norte do IPDI
o programa EBASMIJS. tem
pennitido a diversos jovens e
profissionais viver experien
- das enriquecedoras e desen
wilverosps~ectos únicosaní
vel internacional

—
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O 6.’ Encontro da Associação de Carochas de Aveiro
(A A) teve lugar ontem. Depois de reunidos no Parque de
Exposições de Aveiro, o grupo de cerca de 70 carochas
partiram para o Centro de Congressos de Aveiro, onde
“estacionaram” para se deslocarem num passeio de moli
ceiro. “Foi um momento de cidadania em prol dos caro
chas de Aveiro” defendeu João Redondo, presidente da
ACA, ao Diário de Aveiro

PARTICULAR COMPRA
AUTOMÓVEL ANOS 80 OU 90
Apenas marcas/modelos:
PORSCHE (911,993,964 ou 930),
FERRARI (Testarossa, 512,308)
LAMBORGHINI (Countaoh ou Diablo)
ASTON MARTIN V8.
Pagamento a pronto.
Resvasta com descdçk e loiotataa para o e-mau: adoilvelia IaEOegaiaa.caa 1
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