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É Notícia
É NOTÍCIA
Hoje em Aveiro
ACHEGADA DO PAI NATAL
AOFORUM AVEIRO está
marcada para hoje, pelas is
hora A festa conta com um
espectáculo de luzeseum
concerto de Gospel, pelo st.
DominictChoir,

Amanhã

nhãs de sábado, até ao dia 17
de Dezembra Estas ofitinas,
decorrem entre as 930 e as
12.30 horas, no Biscoito, situado no número 7 da Rua
Jorge Lencastre, na Vera
Cruz. Informações e inscrições geralãiespacobiscoita
con~ odóte~ostagiombqosde
gigante,com e 936358 7o&

AS. CAMINHADA DA ASS0CIAÇÃOCICL0EIXO está
marcada para amanhã. A
concentração começa às
930 horas, na EBI de Eixo, e a
camfrihada começa uma hora
depo’a Depois do almoço,
também na EH, realiza-se
um concurso para a njlhor
jeropiga,

MAGUSTO DE 5. MARfl’

11110, organizado pela comissão de Festas dos Santos
Mártires, do Bairro do Alboi,
em Aveiro, realiza-se hoje no
largo da capela, àsi6 hora
No convivio não faltam castanhas, aletria, anoz doce e licores, quermesse de louça e
itografias dos Santos,
RITA REDSHOES lança o seu
novo CD no Teatro Aveirense,
O concerto acontece hoje,
pelas 21.30 horas, Os bilhetes
custam Belo euros,

‘mc & RETOC promove,
hoje, em Aveiro, um workshop de pintura a óleo, com
Neison Braga Júnior. As vagas são limitadas,
O THE IRON DUlCE PU~ o
bar inglês de Aveiro, leva a
cabo, hojs, pelas 14 horas. a
IV Edição da Prova de Cerveja desta vez com mais de
100 referências diferentes,
As inscrições pelo
234133922/919151179.

MANHÃS DE OUTONO COM
ARTEECI#NCIA4 a proposta do Biscoito e da Ombros de Gigantes para as ma-

deAven-o

COLÓQUIO”SCIENTISTS
FOR C1’CUNG” está a decorrer até hojepa Reitoria da
Universidade de Aveira

Nos pr6ximos dias
ACAMARA DE AVEIRO vai
proceder a uma hasta póbbca
para a alienação de veículos
em fim de vida no próximo
dia 24 de Novembro, pelas io
horas, no pequeno auditório
do Centro Cultural e de Congressos, Podem licitar todos
os interessados desde que
apresentem previamente no
Gabinete de Atendimento ln-

A EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAçÃo “NO PAÍS DAS LETRAS”, de Francisco Vaz da
Suva, está patente no Espaço
Biscoito (Rua Jorge Lencastre. na Vera. Cruz), podendo
ser visitada até Dezembro.

PALCO MUSA-CONCERTO
DE GUITARRA E VIOLINO
pelos alunos das professoras
Ana Cristina e Emiliana Silva,
no próximo dia 21, àsi33o
horas, no auditório da MUSA
Escola de Música e Artes da
Aveiro. A entrada é livre.
A SEMANA ABERTA DA
CIÊNCIA EDA TECNOLOGIA
DA UNIVERSIDADE DE
AVEIRO arranca no próximo
dia ai, estendendo-se até ao
dia 25.
MESA REDONDA “A poiJTICA DO COt-WRCIO EX‘IIRNO DA UE DEPOIS DE
BREXSTEDETRUMP”, realiza-se dia 7 de Dezembro.
pelas lS~3o horas, noAuditório do ISCIA .lnstituto Supenor de Ciências da Informa-
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A CAMARA DE AVEIRO
ADERIUÀSEMANAEUROPRA DOS RESÍDUOS 2016k
tendo preparado~ para o
efeito, diversas actividades,
que irão decorrer entre os

programaçâo”non stop’t A
festa começa pelas lo horas
e termina comum concerto
de Noirsev (pelas 22 horas).

Na região

28 Nov-wi-vo JoRNADAS DO AMBIENTE, ALTE
RAÇÕES CLIMÀTICAS E
ENERGIAS dedicadas
à União da Energia e do
Clima, no Eco Parque Empre
sarial de Estarreja,

O MUSEU MARÍTIMO DE
ILHAVO inaugura, hoje, às
17,30 horas, a exposição de
fotografia ‘tiela Laranja’ de
Hennano Noronha, que estará patente até a de Abril de
2017, na sala de exposições
temporária A inauguração
da mostra surge no âmbito
das comemorações do Dia
Nacional do Mar. Também
nesse contexto realiza-se às
19 horas a visita encenada
“Visitas Salgadas ao quadrado’~ com a partidpação
activa de pessoas com defi
ciência, utentes da CERCIAV
e CASCI. A entrada é gratuita
em ambos os momentos,

dias 21 e 2€

horas do dia 230s documentos indicados no edital dispon’rei no site da autarquia
(www.cm-aveiso.pfl

AAPELO~APOIOAOLUm
promove a campanha
“APELO.., um acto solidário
no luto’~ para novos associadoã. Pretende sensibilizar
quem tenha, ou não, sofrido
pernas profundas e ajudar a
APELO no seu projecto. A
campanha realiza-se até ao
dia 27 de Janeiro, dia de miiversado da sua fundação.

a

O SONS EMIRANSifOFESTIVAS. DE MÚSICAS DO
MUNDO de Aveiro decorre
de 23 a 26 deste mês, Mayra
Andrade (Cabo Verde) e Toummii e Sidild Diabaté (Mal)
abrem o cartaz, seguindo-se
Céu (Brasl)e Vicente Amigo
(Espanha) a 24, Elza Soares
(Brasil) eAline Frazão(Mgola) a 25 e Ed Mota (Brasl) e
Aniadou e Mariam (Mali) a 26.

WGUESA DAS AGÊNCIAS
DEVIAGENSETURISMO vai
acontecer em Aveiro de $ ali
de Dezembra

tegrado da Câmara, até às 17

ESTA ABERTO AO PÚBLICO,
todas as sextas-feiras e no
primeiro sábado de cada
mês, o Centro Municipal de
Interpretação Ambiental
(CMIA).O edifício situa-se no
lugar dos Moinhos, junto à
TIRTIFE e às instalações do
Sporting Clube de Aveiro,
Está aberto das gás 12.30
horas e das 1330 àsi7 horas,
A entrada é gratuita.

~

çáoeda Administração, de
Aveira lnsc es gratuitas,
mas sujeitas areservade
vaga: europe-drectaveiro@aeva.eu.
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O CENTRO SOCIAL PAROOUIAS. VERA CRUZ procura
costureiras voluntárias para a
realização de almofadas em
forma decoração, destinadas
a ajudar vitimas de cancro da
mama no pós-operatório,
uma iniciativa do Clube Veritas e que vai ftaioonar às
quartas-feiras, das 1430 às
16,30 horas, Também precisam de tecidos, linhas e enchimento.
ADÊCIMA EDIÇÃO DAS
JORNADAS DE HISTÓRIA
LOCAS. decorre a 30 deste
mês, na antiga Capitania,

,

O RIATOUR, um circuito
equestre indoor, realiza-se no
Parque de Exposições de
Aveiro em vários dias de Janefro (entre 6 e 29~ com a
participação de cavaleiros
portugueses e espanhóis,
O 42F CONGRESSO NACIONAS, DA ASSOCIAÇÃO POR
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A CONTACTO-CaMPANHIA DE TEATRO ÁGUA
CORRENTE DE OVAR estreia, hoje, pelas 21.45 horas,
a peça 0 Cavaleiro da Triste
Figura’t Novas apresentações
nos dias 26 de Novembro e 3
de Dezembro.
“CIRCO GIRASSOL o cor,certo” é um espectáculo de
música para bebés, dos 6 aos
36 meses, que o 23 Milhas
apresenta no amanhã, às lo e
às ii.~o horas, no Laboratório das Artes-Teatro da
Vista Alegre.
ODOCUMENTARIO”NOS
MARES DA MEMÓRIA” é exibido hoje, pelas 16 horas, no
Centro Cultural da Gafanha
da Nazarê
OCENTRO DAS ARTES DO
ESPECTÁCULO DE SEVER
DO VOUGA celebra, hoje, i~
anos de existência, assinalando a data com 15 horas de

O VIII SEMINÁRIO DEBATER
A EUROPA, “30 ANOS DE
ADESÃO DE PORTUGAL À
12—30 PROJETOS QUE
MUDARAM A REGIÃO CEN
‘NO”, acontece dia 7 de De
zembro, a partir das 9 horas.
no Eco Parque Empresarial
de Estarreja,
O TRANSITO ESTA ENCER
RADO NA ESTRADA DO ES’
TElHO DA MEDELA, na Coo
tada, em Ilhavo. uma emprei
tada que deverá decorrer até
fins de Março,
“AlDA —30 ANOS, 30
ACONTECIMENTOS, 30
OBRAS DE ARTE”é a mos
tra patente no Cineteatro
Alba, em Albergaria-a-Velha,
centrada nos ao anos da As
sociação Industrial do Dis
trito de Aveiro. Pode ser vista
até ii de Dezembro.
A CONFRARIA GASTRON&
MICA “AS SAINHAS’ de Va’
gos promove uma mostra
alusiva aos sabores tradicio
nais da”matadela do porco’~
hoje, pelas 19 horas, no Marcado Municipal de Vagos.
AS PISCINAS MUNICIPAIS
DAMEALHADA serão palco
do Torneio de Me’m Fundo e
Fundo em natação para in~
fantis e juvenis, hoje e ama
nhã, O torneio é organizado
pela Associação de Natação
Centro Norte de Portugal.

NUNCAFOITÃOFÁCIL
ESTAR INFORMADO
ubscreva quatro publicações
eforma individual
dquira a ediçâo do dia de hoje
Instale já a apliCaçào
no seu iPad ou iPhor,e

1 ~;‘~

